
 
 

 

 

 

 

  



 
Ortaklık seviyesi içerisinde işyerindeki Sağlık ve Güvenlik standartlarını 

uygulamaya koymaktaki gelişim seviyeleri çok farklıdır. Bu belge bir bilgi 

belgesi olmak ve işyerinde işçileri korumak için tedbirler uygulamaya 

koymayı teşvik etmek için tasarlanmıştır. 

 

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Tabakçılık Endüstrilerinin (TGATE’ler) ticari 

yapısı geçtiğimiz 25 yıl boyunca büyük firmaların azalması ve mikro, küçük 

ve orta ölçekli firmaların hızlanan büyümesiyle önemli değişiklikler 

geçirmiştir. 

 

Giyim ve ayakkabı üretim zincirindeki operasyonlarda İşyerinde Sağlık ve 

Güvenlik (OHS) ile ilgili adımlar atılmış, yeni ekipmanlar ve teknolojik 

yeniliklerle kargo elleçlemedeki riskler azaltılmış, kimyasallar ve çözücüler 

su bazlı ürünlerle değiştirilmiştir. Fakat yine de ergonomik duruş alanlarının 

çokluğundan bahsetmek önemlidir ve yeni iş stresi fenomeni nedeniyle 

meydana gelenler hala alakalıdır. 

 

Bu yeni rekabetçi ortamda, günlük çalışma süreleri ve çalışma temposunun 

yoğunluğu başta emek yoğun faaliyetlerde olmak üzere büyük değişikliklere 

uğramıştır ve bunların sağlıklı bir çalışma hayatına duyulan istek bakımından 

işçilere yönelik sonuçları olmuştur. 

 

Farklı iş istasyonlarının organizasyonu eski taylorcu modelini takip eder, 

işçilerin dönüşümü yoktur ve çalışanlar günlük 10 veya 12 saatlik uzatılmış 

mesailerde tekdüze ve tekrar edici işlere ve yüksek yoğunluklu çalışma 

tempolarına maruz kalırlar; kullanılan ekipmanların çoğu ergonomik 

standartları karşılamamaktadır; orta seviye yönetimin önemli bir bölümü 

OHS (İşyerinde Sağlık ve Güvenlik) önleme olarak adlandırılan bu işlevlerin 

uygulanması için yeterli eğitime sahip değildir ve bunlar hızlandırılmış iskelet 

ve psikososyal kas hastalıklarına neden olur. 

 



 
Firmalar tarafından ve firmalarda (ve ötesinde) bir önleme politikası ve 

kültürünün edinilmesi hala yaygın olmaktan çok uzaktır. Bu nedenle, çalışma 

koşullarını değiştirme sürecine aktif katılımları ve fiziksel ve mental 

sağlıklarını ve güvenliklerini eminyete almaları dahil haklarını 

uygulayabilmeleri için işçilerle birlikte bilgi ve eğitim sağlayan bu farkındalığı 

artırma çalışması sürdürülmek zorundadır. TGATE’lerin işverenleriyle 

diyalog da sürüdürülmek zorundadır çünkü bunun amacı yalnızca 

işverenlerin Güvenlik ve Sağlıkla ilgili yasal yükümlülüklerini yerine 

getirmeleri değildir; aynı zamanda işyerindeki sağlık ve güvenliğin teşvik 

edilmesinin çalışanların, işçilerin ve toplumun çabasını gerektirir ve herkes 

için olumlu sonuçları olan bir yatırımdır. 

 

TGATE’ler üretim sürecinin başından sonuna kadar yer alır ve işçiler için 

çeşitli riskler ortaya koyar; bu riskler diğerlerinin yanında leke çıkarıcıların, 

çözücülerin ve yapıştırıcların kullanılmasından kaynaklanan kimyasal 

tehlikeler, iş ekipmanlarının kullanımıyla ilişkili mekanik riskler ve ayrıca 

tekdüze ve tekrar edici çalışmanın, yanlış duruşların ve yüklerin elle 

kaldırılmasının neden olduğu ergonomik risklerdir. 

 

Bu sektörlerin belirgin özellikleri yüksek çalışma oranı, kötü duruş ve tekrar 

edici işlerdir. Bu işin özellikleri mesleki hastalıkları ortaya çıkarmaya 

meyillidir. İşçiler arasında en sık rastlananlar olarak kas-iskelet 

sakatlanmalarından türeyen hastalıkları (ör. tendon iltihabı), stresi ve 

solunum yolu hastalıklarını gösterebiliriz.   

 

Son yıllarda meydana gelen değişikliklerin sonucu olarak yeni riskler ortaya 

çıkmaya başlamıştır ve bunları önlemek ve işçi güvenliği ve sağlığı 

üzerindeki etkilerini özellikle teknik yenilik planları veya sosyal veya 

organizasyonla ilgili değişiklikler açısından izlemek gereklidir. Bu bağlamda, 

işyerindeki olumsuz sosyal etkileşimden kaynaklanan belirli psikososyal risk 

faktörleri gösterilmiştir. 



 
İŞYERİNDEKİ KAZALAR 

 

Kaza, işyerinde ve mesai saatleri içerisinde meydana gelen ve doğrudan 

veya dolaylı olarak çalışma kabiliyetinde azalma, artma veya ölümle 

sonuçlanan vücut yaralanmasına, işlevsel bozukluğa veya hastalığa yol 

açan olaydır. 

 

 MESLEKİ HASTALIK 

 

Mesleki hastalık doğrudan çalışma koşullarından kaynaklanan, Mesleki 

Hastalıklar Listesinde yer alan ve bir mesleği sürdürememekle veya ölümle 

sonuçlanan hastalıktır. Mesleki hastalıklar işyerindeki risk faktörlerinden 

ortaya çıkmaları hariç diğer hastalıklardan hiçbir şekilde ayırt edilemezler. 

 

ÖNLEME 

 

Bu, bir kamusal politikalar ve programlar setidir ve aynı zamanda firmanın 

ruhsatlandırılmasında ve tüm aşamalarında geçerli olan, işçilerin maruz 

kalabileceği mesleki riskleri ortadan kaldırmayı veya azaltmayı hedefleyen 

şartlar veya tedbirlerdir. Bu nedenle: 

2002 Mesleki Hastalıklar Listesindeki 194 Numaralı ILO Tavsiyesi ve 

Avrupa Mesleki Hastalıklar Listesi için 19 Eylül 2003 tarihli Komisyon 

Tavsiyesi (C-2003-3297 numaralı olarak bildirilmiştir) çeşitli ülkeler 

tarafından ulusal kayıt ve bildiri sistemlerini oluşturmak, geliştirmek veya 

güçlendirmek ve uyumlu hale getirmek ve kazalar ve mesleki hastalıkları 

tazmin etmek için model olarak kullanılabilir. ILO’nun Yetkisiyle toplanan 

üçlü uzman toplantılarıyla listeyi düzenli bir şekilde güncellemek için 

yenilikçi ve sadeleştirilmiş bir prosedür ortaya koyar. 

 



 
• İşveren, genel önleme prensiplarini göz önünde bulundurarak gerekli 

tedbirleri uygulamaya koymak ve işçilere yapılan işin her alanında 

güvenlik ve sağlık koşulları sağlanmasını sağlamak zorundadır; 

• İşçilerin işverenleri veya etkinliğin gerçekleştirildiği tesisi yöneten birey 

veya topluluk tarafından sağlanan veya bazı durumlarda kanunun 

tanımladığı güvenliklerine ve sağlıklarına önem veren koşullarda 

çalışma hakları vardır; 

• Ekonomik gelişmenin işyerindeki güvenlik ve sağlık koşullarınının 

insanileşmesini teşvik etmesi sağlanmalıdır. 

• Mesleki risklerin önlenmesi doğru ve devamlı risk değerlendirmesi baz 

alınarak yapılmalı ve prensipler, politikalar, standartlar ve programlara 

göre geliştirilmelidir. 

 

GENEL ÖNLEME PRENSİPLERİ: 

 

1. Risklerden kaçınma 

2. Riskleri tanımlama ve değerlendirme 

3. Risklerle kaynağında mücadele etme 

4. İşi insanlara uyarlama 

5. Tekniğin evrim durumunu ve yeni organizasyon ve çalışma yollarını 

hesaba katma 

6. Tehlikeli olanı tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirme 

7. Önlemeyi kolay anlaşılır bir sistemle planlama 

8. Bireysel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik 

verme 

9. Etkinlikler için anlaşılabilir ve uygun talimatlar verme 

 

 

 

 

 



 
TOPLU KORUMA ÖNLEMLERİ 

 

Bir işçi grubunu risklerden uzak tutan veya onlarla risklerin arasına bariyer 

olan koruyucu önlemler. Bu güvenlik önlemleri içerisinde güvenlik ve 

işaretleme standartları yer alır. 

 

BİREYSEL KORUMA ÖNLEMLERİ: 

 

İşçinin bir veya daha fazla risk için kendi kendine uygulayacağı koruyucu 

önlemler (örneğin KKE’ler üzerinden). 

 

İŞÇİLERİN OHS’DEKİ TEMSİLCİLERİ 

 

OHS alanlarındaki işçi temsilcinin rolü çok önemlidir çünkü o işçilerin yasal 

haklarının uygulanması ve korunması için olmazsa olmaz bir aracı ve 

garantördür. 

 

Diğer taraftan  akranları arasından seçilen temsilci OHS alanlarındaki işçi 

haklarının özellikle de katılım, bilgi sağlama ve eğitim haklarının 

uygulanmasını güçlendirir. Dahası işçilerin itibarının tanınmasında, yapılan 

işin insanileştirilmesinde ve işçilerin yaşam kalitesinin artırılmasında öne 

çıkan bir pozisyondur. Ek olarak işçi temsilcilerinin seçimi işçi sendikalarının 

firmaların iç işlerine müdahalelerini destekleyebilir. Aslında bu, halihazırda 

işçi sendikası temsilcisi olan firmalarda da gerçekleşebilir, OSH temsilcisi işçi 

sendikası organizasyonu için bir kazançtır. 

 

 

 

 

 

 



 
ERGONOMİ 

 

Makinenin konumu, mevcut alan veya işlev veya işlevleri için kullanılacak 

aletlerin veya malzemelerin konumu açısından genellikle kullanıcının kendi 

özelliklerine uygun olmayan iş istasyonlarıyla karşılaşmak ender bir olay 

değildir. 

 

Çalışma ortamında var olan ergonomik unsurlar çeşitli gereksinimlerle 

(yoğun fiziksel çaba, üretkenlik), etkinliklerle (tekdüze ve tekrar edici) ve 

duruşlarla (yetersiz) ilişkilidir. Doğru duruşlar yaptığımız işin kas, eklemler ve 

tendonlar gibi omurga üzerindeki sayısız zararlı etkiyi önlemekte çok 

önemlidir (yapılan iş tekdüze ve tekrar ediciyse daha da önemli). 

 

Uzun saatler boyunca kesintisiz bir şekilde aynı işlemleri yerine getirmek ve 

bunu bazen aynı pozisyonda (ayakta veya oturarak) ve çok hızlı bir şekilde 

yapmak strese neden olabilecek olan endişe, gerilim ve acı çekmek gibi diğer 

sağlık problemlerine ek olarak işten soğumaya ve yorgunluğa neden olur. 

 

TEKDÜZELİK VE TEKRAR EDİCİ İŞ 

 

Uzun saatler boyunca kesintisiz bir şekilde aynı işlemleri yerine getirmek ve 

bunu bazen aynı pozisyonda (ayakta veya oturarak) ve çok hızlı bir şekilde 

yapmak işten soğumaya ve yorgunluğa neden olur. 

Ergonomik unsurların neden olduğu riskler kontrol edilmeli ve ortadan 

kaldırmak için tedbir alınmalıdır, bunu yapmak için: çalışma alanının, 

Binlerce işçi gerekli çalışma temposu, işin tekdüzeliği, işlerin kötü 

organizasyonu/düşünülmesi ve yüklerin elle ve mekanik olarak 

kaldırılması, hatalı duruş ve tekrar edici hareketler gibi diğer fiziksel 

nedenlerden dolayı bu bozukluklardan etkilenir. 



 
ışıklandırmanın, ekipmanların ve/veya aletlerin düzenlenmesindeki 

eksikliklerinin düzeltilmesi, bilgilendirme ve eğitim, işçilerin dönüşümlü 

çalışması, özellikle tekrar edici işlerde daha sık ara verme ve periyodik tıbbi 

muayene yapılabilir. TGATE’lerde bu risklere sıkça rastlanır. 

 

İŞLE İLGİLİ KAS-İSKELET SAKATLIKLARI (İİKS’ler) 

 

Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansına (OSHA) göre işle ilgili kas-iskelet 

bozuklukları (İİKS’ler) Avrupa’daki en yaygın mesleki sağlık sorunlarıdır. 

OSHA’ya göre AB-27 içerisindeki her dört işçiden biri bu tür bir sakatlıktan 

doğan sorunlardan şikayetçi. 

 

Bilekteki, omuzdaki ve dirsekteki tendon iltihabı, karpal tünel sendromu ve 

omurga ağrıları (veya sırt ağrıları) gibi en sık rastlanan İİKS’ler esasen tekrar 

edici ve uzun süreli bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikler (bilekteki tendon 

iltihabında parmakların çalışması ve omuz veya dirsek tendon iltihabı için üst 

kolların çalışması) ve bu etkinlikler boyunca ergonomik olarak hatalı 

şartlarda ortaya çıkar. 

 

İİKS’nin aciliyetine etki edebilecek olarak tanımlanmış etkenler arasında 

tekrar edici hareketler gibi fiziksel faktörler, zorlanmış veya statik duruş ve 

titreşimler ve hızlı bir şekilde yapılan tekdüze ve tekrar edici iş, zorlayıcı iş, 

yerine getirilen görevlerin kontrol edilememesi ve aynı zamanda düşük 

otonomi ve iş memnuniyeti seviyeleri gibi organizasyonla ilgili ve psikososyal 

etkenler vardır. 

OSHA ayrıca İİKS’lerin bireysel işçilerin sağlığını etkilediği ve Avrupa 

firmalarının ve ülkelerinin ticari ve sosyal maliyetlerini artırdığı 

konusunda uyarıyor (Avrupa Yaşama ve Çalışma Koşullarını İyileştirme 

Vakfı, 2007). 

 



 
STRES  

 

Stres modern topluluklarda giderek artan bir risktir. İş açısından bakılınca 

buna çeşitli etkenler neden olur, bunlardan bazıları: düşüncedeki 

değişiklikler, işin organizasyonu ve yönetimi; işten atılma korkusu; iş 

yükünün ve hızının artması; iş hayatı ve kişisel hayat arasındaki dengesizlik; 

ve çalışma arkadaşları ve firma yöneticileriyle olan kişisel ilişkilerdir. Stres 

yalnızca işçinin sağlığını değil aynı zamanda işçilerin güvenliğini de etkiler. 

Ek olarak stresin aynı zamanda kurumların üretkenliğini ve ekonomiyi de 

etkilediğini vurgulamak önemlidir. 

 

İşte “halsizlik” şikayetleri katlandığında ve bu şikayetlerin temellerinde işle 

ilişkili etkenler (işin yoğunluğu, çoklu baskılar, üretim gereksinimleri...) yer 

aldığında stres, firma için bir sorun olarak düşünülmelidir. Bu durumda, stres 

bireysel güçsüzlüklerden kaynaklanmaz, firmanın genel işlev bozukluğunun 

bir dışavurumudur. Stresin önlenmesi mesleki risklerin önlenmesi için genel 

bir çerçevenin içerisinde yer alır. 

 

AHLAKİ / CİNSEL TACİZ 

 

Ahlaki Taciz fiziksel veya cinsel olmayan özel bir tür şiddettir. Bu orantısız 

güce sahip bireyler arasındaki sistematik, tekrar eden ve zaman alan bir 

eylemdir. İşyerindeki Ahlaki Taciz terimi bir işçiye veya bir işçi grubuna 

yönelik endişeye, depresyona, mide sorunlarına, iştah kaybına, mide 

bulanmasına, saldırganlığa, güvensizliğe, odaklanma zorluğuna, azalan 

sorun çözme kapasitesine, izolasyona ve yalnızlığa yol açabildiği için sağlık 

ve güvenlik riski oluşturabilecek haksız ve sürekli davranışları tanımlamak 

için kullanılan terimdir. Ahlaki Taciz genellikle tehdit etme, geriletme, 

aşağılama hedefleriyle ilişkilidir ve duygusal ve zihinsel olarak kurbanı 

tüketerek firmadan / organizasyondan gitmesine neden olmayı amaçlar. 

 



 
Cinsel Tacizden genellikle en çok kadınlar etkilenir ve bu genellikle 

hiyerarşide üstleri olan kişiler tarafından yapılır. Cinsel taciz genellikle işçiyi 

korkutmayı, zorlamayı ve/veya aşağılamayı hedefler ve işçinin profesyonel 

olarak bağımlı, işsiz, güvencesiz ve profesyonel niteliklerden yoksun olduğu 

durumlarda özellikle önemlidir. Cinsel Taciz, işçinin kendi iradesi dışında 

tahammül etmeye zorlanmasıyla; saldırgan bakışlarla; kaba, aşağılayıcı ve 

utandırıcı kinayelerle; utandırıcı davetlerle; şakalarla veya pişmanlıklarla; 

kurbanın fiziksel görünümüyle ilgili zevkinin kötü olduğuna dair yorumlarla; 

utandırıcı fotoğrafların gösterilmesiyle; kurbanın özel hayatıyla ilgili gereksiz 

sorularla; dokunuşlarla; jestlerle; cinsel kazanç sağlamak için yetkinin kötüye 

kullanılmasıyla ve bazen saldırganlık ve şiddetle kendisini gösterir. 

 

KİMYASALLARIN ELLEÇLENMESİ - TEHLİKELİ KİMYASALLAR   

 

Kimyasal ürünler kimyasal maddeleri ve preparatları içerir. Maddeler 

kimyasal elementlerdir ve bileşenleri doğal hallerindedir veya herhangi bir 

üretim işlemiyle elde edilmiştir, preparatlar ise iki veya daha fazla maddenin 

karışımı veya çözeltisidir. Bu ürünlerin insan yaşamı ve çevre üzerinde belirli 

etkileri vardır (kanserojen, mutajenik ve üremeyle üzerinde zehirli etkiler). Bu 

tehlikeli maddelerin ve kimyasal preparatların elleçlenmesiyle ilişkili riskler 

ürünün kendisinden ortaya çıkan çeşitli etkenlere ve aynı zamanda 

ambalajlarına, nakliyelerine, depolanmalarına ve elleçlenme şekillerine 

bağlıdır. 

 

Bu ürünlere maruz kalmanın ve/veya bunları elleçlemenin neden olabileceği 

sorunlar arasında göz ve/veya cilt tahrişleri/alerjileri, solunum/astım 

sorunları, üreme sorunları, sinir sistemi sorunları, irsi bozukluklar ve kanser 

gibi bazılarını vurguluyoruz. Bu risklere maruz kalmayı önlemek ve 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesi sırasında işçilerin sağlığını ve güvenliğini 

sağlamak için firma işçilere maskeler, eldivenler ve ayakkabılar gibi uygun 

KKE’leri sağlamalıdır. 



 
TVC’deki en tehlikeli kimyasallar: yıkama ve ağartma ürünleri, leke 

çıkarıcılar, asetik asit, sodyum hipoklorür, sodyum klorür, oksalik asit, 

deterjanlar, yağlama yağları, temizleme ajanları, oksijenli su, sodyum 

hidroksit, sodyum sülfat, boyalar, yapıştırıcılar, pıhtılaştırıcılar ve 

yumuşatıcılardır. Tüm tehlikeli kimyasallar düzgün bir şekilde paketlenmiş, 

etiketlenmiş ve depolanmış olmak zorundadır. 

 

YÜKLERİN ELLE VE MEKANİK OLARAK TAŞINMASI 

 

Binlerce işçi gerekli çalışma temposu, işin tekdüzeliği, çalışma 

istasyonlarının kötü organizasyonu/tasarımı ve yüklerin elle ve mekanik 

olarak kaldırılması, hatalı duruş ve tekrar edici hareketler gibi diğer fiziksel 

nedenlerden dolayı kas-iskelet bozukluklarından etkilenir. 

 

Ancak, kimi zaman doğru pozisyon yeterli değildir; yaptığımız işin türünü ve 

nasıl yaptığımızı da göz önünde bulundurmamız gerekir; örneğin, karton 

kutu, ip makaraları, kağıt ruloları ve/veya kumaş topları taşırken, 

paletlerle taşıma yaparken ve/veya forkliftle çalışırken. 

Firmalar tarafından bu alanda uygulanacak düzeltici önlemlere ek olarak 

işçilerin de yüklerin elle ve mekanik olarak taşınması konusunda yeterli bilgi 

ve eğitimi alması gerekmektedir. 

 

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) 

 

KKE, tam koruma sağlayan teknik yöntemlerle veya önlemler, yöntemler ya 

da iş düzenlemesi süreçleriyle önlenebilecek veya sınırlandırılabilecek 

mesleki risklere karşı kendini koruması için işçi tarafından kullanılması 

amaçlanan her tülü ekipman ve aksesuar veya tamamlayıcı olarak 

değerlendirilmektedir. 

KKE: 



 
• Yürürlükteki güvenlik ve sağlık tasarım ve üretim standartlarına uyumlu 

olmalıdır. 

• Kullanıcıya uygun olmalı veya kesinlikle kişisel kullanıma yönelik 

olmalıdır. 

• Önlemeye çalıştıkları ve iş yerindeki durumlara karşı riskleri önlemek için 

uygun olmalıdır. 

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE DOĞRULAMASI - SÜREKLİ VE 

SİSTEMATİK BİR SÜREÇ 

 

Risk değerlendirmesi için bir Avrupa modeli yoktur. Ancak, ülkelere göre 

ulusal ve sektörel uygulamalar olmak üzere birçoğu değerlendirme 

bakımından eksik mevzuatlarla desteklenen farklı uygulamalar mevcuttur ve 

bunlar genellikle yapılması zorunlu olmayan veya zorunlu olsa bile yalnızca 

resmi ve bürokratik yaklaşımla sınırlı kalan uygulamalardır.  

 

Fakat, bizim için risk değerlendirmesi önleyici bir politikanun uygulanması 

bakımından zorunludur ve dolayısıyla değerlendirme daha sistematik olmalı 

ve çalışma koşullarının, güvenliğin ve işçi sağlığının iyileştirilmesi üzerinde 

etkileri olan önleyici eylemlerle ilişkili planların hazırlanmasına olanak 

sağlamalıdır; bu bağlamda, aktif katılımları zorunludur. 

 

RİSK ANALİZİ 

1. Tehlikeyi tanımlayın (ör. fiziksel, kimyasal ve biyolojik maddeler; 

endüstriyel süreçler; hareketler ve duruşlar; fiziksel ve zihinsel aşırı 

yük...); 

 

2. Tanımlanan tehlikelerden kaynaklanan risklere maruz kalan veya 

potansiyel olarak maruz kalan işçileri tanımlayın (hamile kadınlar, 

emziren kadınlar, yaşlılar ve geçici işçiler gibi en hassas işçileri göz 

önünde bulundurun...) 



 
3. Hasarın ne derece tehlikeli olduğuna ve söz konusu hasarın ortaya 

çıkma olasılığının ne olduğuna dair riski tahmin edin (riskin 

nitelendirilmesi ve ölçülmesi). 

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

 

4. Yapılması gerekeni görmek için risk değerlendirmesi riski ortadan 

kaldırma olasılığını veya bu mümkün değilse riski kontrol etme ve 

asgariye indirme olasılıklarını görmeyi sağlar. 

 

RİSK YÖNETİMİ 

 

5. Risk yönetimi kontrol önlemlerini uygulamaya almak ve bu önlemlerin işe 

yaradığını doğrulamaktır.  

  



 
 


