
BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ 

  

Biyolojik risk faktörleri günümüzde birçok iş güvenliği standardında yer 
almakta ve iş yerlerinde görülmektedir. 

Bu nedenle oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmak amacıyla’ 
’Biyolojik etmenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik 
hazırlanarak 10-06-2004 tarihinde yayınlanmıştır.’’ 

İlgili yönetmelikte işyerlerinde, bu konudaki risk değerlendirmesi, alınacak 
önlemler, sağlık gözetimi, koruyucu aşılar, tutulacak kayıtlar ve yapılacak 
bildirimler tanımlanmıştır. 

İŞYERİ Hek.imi ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİNDE ENFEKSİYON 
HASTALIKLARI İÇİN NELER YAPMALIDIR. 

o İçecek suları tahlil ettirmeli ve besinleri kontrol etmeli 
o Sağlıklı tuvalet ve el yıkama sağlanmalı 
o Çevre denetimi yapılmalı 

o Vektörlerle mücadele 

Bulaşıcı hastalıkları izlenmeli 

o Temel bulaşıcı hastalıkların tanınması 
o Gerekli koruma, temel tedavi ve sevk 

o Risk faktörleri belirlenmeli önlem alınmalı 
  

İNFEKSİYON NASIL İZLENMELİ 

  

MESLEKSEL İNFEKSİYON GELİŞİMİ NASIL OLUR? 

Canlı Hayvanlar 

II.Hayvan Atıkları 

III.Toz,toprak 

IV.Kemiriciler,vektörler 

V.İnsanlar 

VI.Vücut sıvıları (insan atıkları) şeklindedir. 

İNFEKTE CANLI HAYVANLARLARLA TEMAS SONUCU OLANLAR 



İnhalasyon 

Temas 

                    Bruselloz 

                    Leptospiroz 

                    Q ateşi 

                    Kırım Kongo Hemorajik Ateşi 

                    Tularemi 

                    Şarbon 

  Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (EBYS, İngilizce yazılışının 
kısaltılmışı ile AIDS) 

o Etken bir virüstür. İnsan bağışıklık yetersizliği virüsü (Human 
immun deficiency virüs  HIV) Bulaşma yolları ve risk altında 
kabul edilen gruplar Hepatit-B’ye çok benzer. 

o Virüs özellikle hücresel savunma sistemini çökertir. Bunun 
sonucu oluşan enfeksiyonlar ve/veya bazı kanserler hastalık 
tablosuna ve giderek ölüme yol açar. Virüsün organizmaya 
girmesi ile ölüm arasında yıllarca, hatta 10 yılı çok aşkın süreler 
olabilir. 

o Sağlık çalışanları için Hepatit-B’ye göre çok daha küçük bir risk 
oluşturduğu söylenebilir. Bir iğne kazasında bile Hepatit-B’nin 
bulaşma şansı %20-30 iken, EBYS için bu oran 1/650 dolayında 
hesap edilmektedir. Bunun, birim kan miktarına göre partikül 
sayısının Hepatit-B virüsüne göre çok düşük olmasından 
kaynaklandığı sanılmaktadır. 

o Tanı, serumda virüse karşı antikor gösterilmeyle konur. Bu 
durumdaki bir kişi -henüz- sağlam taşıyıcılıktan, ölümcül duruma 
kadar uzanan bir spektrum içinde olabilir. 

o Özgün bir tedavi yöntemi yoktur. Henüz etkin bir aşı 
geliştirilememiştir. 

o Korunma, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklara karşı 
alınacak önlemler çerçevesindedir. 

  Hepatit-C 

o Etken bir virüstür. Bulaşma yolları Hepatit-B’ye benzer. Kan 
nakilleriyle bulaşma riski daha yüksektir. 

o Tanısı, virüse karşı serumda antikor gösterilmesiyle konur. 
Hepatit-B’ye göre kronikleşme hızı daha yüksektir. 

o Özgün bir tedavi ve aşısı yoktur. 



o Korunma, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklara karşı 
alınacak önlemler çerçevesindedir. 

  Hepatit-D veya Delta  Hepatit 

o Etken çoğalmak için mutlaka HBsAG’ye ihtiyaç gösteren bir 
virüstür. 

o Bu nedenle, kronik Hepatit-B hastalarını ve HBsAG taşıyıcılarını 
tehdit eder. 

o Hepatit-B’ye karşı korunma aynı zamanda Hepatit-D’ye korunma 
demektir. 

  Diğer Virus Enfeksiyonları 

o Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, su çiçeği, influenza, herpes 
zoster, sitomegalovirüs enfeksiyonları vb.gibi enfeksiyonlar 
duyarlı sağlık çalışanlarının tehdit ederler. Bütün bu 
enfeksiyonlar genellikle erişkin yaşlarda daha ağır setreder. 
Çocuk hastaları ve doğum bölümleri başta lmak üzere özellikle 
poliklinik hizmeti verilen her birimde çalışan duyarlı kişiler için 
risk vardır. Kızamıkçığın hamileliğin ilk dönemlerinde geçirildiği 
zaman fetüste anomaliye yol açabileceği bilinmektedir. 

o Bu hastalıkların influenza hariç hepsini serolojik testlerle tanımak 
ve kişinin duyarlı olup olmadığını saptamak olanaklıdır. Su 
çiçeği, herpes ve sitomegalovirüs enfeksiyonları hariç hepsinin 
etkin aşıları vardır. 

o Korunmak için yapılması gereken, duyarlı olup olunmadığını 
saptayarak duyarlı kişilerin aşılanmasıdır. 

o Adenovirüslerle oluşan faringokonjiktüval ateş ile 
keratokonjuktivite karşı, özellikle ikincisinde oftalmolojik sıvı ve 
aletlerin kontamine olmamasına ve parmak temasından sonra el 
yıkamaya dikkat etmek gerekir. 

o Çocuk hastalıkları bölümlerinde çalışanlar, respiratuvar sinsityal 
virüs enfeksiyonlarına (solunum yolunu tutar) sık yakalanırlar, 

               fazla önemli değildir. 

  Tüberküloz 

o Eskiden çok daha büyük risk olduğu kabul edilen bu hastalık 
halen de önemini korumaktadır. 

o Bugün için en önemli tehlike, tedavi gören tüberkülozlu 
hastalardan çok, başka nedenlerle yatan  ve basil saçan 
hastalardan kaynaklanmaktadır. Patologlarda halen en çok risk 
altındaki grup olmaya devam etmektedirler. 

o Korunma; periyodik akciğer grafisi ve PPD taramaları, bazı özel 
durumlarda ilaçla korunma ve aşılanmanın bileşimi ile 
gerçekleştirilir. 

  Gastroenteritler 



o Yiyecek kökenli tüm enfeksiyöz enteritler, her yerde olabileceği 
gibi sağlık kurumlarında da olabilirler. Fazla önemli değildir. 

 Meningokoksik Enfeksiyonlar 

o Meningokoksik menenjitli veya meningokoksemili hastalarda çok 
yakın (ağızdan ağıza solunum vb. gibi) temaslarda, birkaç gün 
rifampisin alarak korunmak gerekir. 

 Diğer Bakteriel Enfeksiyonlar 

o Tetanus riski çok yüksek değildir. Ama %100 korunabilir bir 
hastalık olduğu için mutlaka aşılanmak gerekir. 

o Difteri için de benzer şeyleri söylemek olanaklıdır. 
o Boğmaca erişkinlerde hafif geçer. Aşılanmak fazla 

önerilmemektir. 
o Tifo ve brusellozis genellikle laboratuvar kazaları ile bulaşırlar. 

Laboratuvarda güvenlik önlemlerine dikkat etmek gerekir. 
o Lejyoner hastalığı bir cins pnömonidir. Havalandırma 

sistemlerinde vb bulunan durgun suların kontaminasyonundan 
kaynaklandığı sanılmaktadır. Ölümle sonuçlanan vakalar 
bildirilmiştir. Şimdilik en geçerli korunmanın erken tanı ve tedavi 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

  Diğerleri 

o Histoplazmasis sistemik bir mantar enfeksiyonudur.Genellikle 
laboratuvar kazaları sonucu oluşur. 

o Son yıllarda çeşitli yabancı ülkelerde kanamalı ateş denen ciddi 
klinik tabloya neden olan bazı virüsler gösterilmiştir. Ülkemizde 
durum bilinmemektedir. Bu tür hastalara karşı, kesin izolasyon 
gerektiren hastalıklara karşı alınacak önlemlere dikkat 
edilmelidir. 

o Biyolojik etmenler veya bulaşıcı hastalık etmenleri sağlık 
çalışanlarına solunum, enjeksiyon, sindirim veya fiziksel temas 
yoluyla geçer. Bulaşmada, etken sayısı, etkenin bulaşıcılığı ve 
kişinin direnci belirleyicidir. 

o Her sağlık kuruluşunda hastalık bulaşma olasılığını en aza 
indirmek üzere bir politika belirlenmeli ve bu politika bir 
enfeksiyon denetim yönergesinde somutlaştırılmalıdır. 

Biyolojik riskler ile ilgili bir yönetmelik hazırlanmıştır. 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında 
Yönetmelik 

Resmi Gazete: 10 Haziran 2004/Sayı : 25488 

o Madde 1 – Bu Yönetmelik, işçilerin biyolojik etkenlere 
maruziyetten kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve 



güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair 
esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

o Bu Yönetmelik bu alanda özel asgari hükümleri belirler. 
Tanımlar : 

o Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen; 
o a) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya 

zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar 
da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan 
parazitlerini, 

o b) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma 
yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik 
varlığı, 

o c) Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş 
hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesini, 

o d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını 
o ifade eder. 

Bu maddenin (a) bendinde tanımlanan biyolojik etkenler, enfeksiyon risk 
düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır; 

o Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali 
bulunmayan biyolojik etkenler. 

o Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, 
çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı 
olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan 
biyolojik etkenler. 

o Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, 
çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski 
bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı 
olan biyolojik etkenler. 

o Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, 
çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski 
yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan 
biyolojik etkenler. 

Genel Hususlar 

o Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 
o Madde 5 – Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşağıda 

belirtilen hususlara göre yapılır; 
o a) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir 

çalışmada, işçinin sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski 
değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, 
işçinin maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir. 



o Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz 
konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik 
etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır. 

o Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ve işçinin biyolojik 
etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir 
değişiklik olduğunda yenilenir. 

İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri, istendiğinde 
Bakanlığa vermekle yükümlüdür. 

o b) Bu maddenin (a) bendinde sözü edilen risk değerlendirmesi, 
aşağıdakileri de kapsayan tüm bilgiler dikkate alınarak yapılır; 

o 1) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik 
etkenlerin sınıflandırılması, 

o 2) Yetkili makamların, işçilerin sağlığını korumak için biyolojik 
etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri, 

o 3) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla 
ilgili bilgiler, 

o 4) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya 
toksik etkiler, 

o 5) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak işçilerin yakalandığı 
hastalıkla ilgili bilgiler. 

İşverenlerin Yükümlülükleri 

o İkâme Madde 7 – İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı 
biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınacak ve teknik gelişmelere 
uygun olarak, kullanım şartlarında işçilerin sağlığı için tehlikeli 
olmayan veya daha az tehlikeli olan biyolojik etkenleri 
kullanacaktır. 

Risklerin Azaltılması 

o Madde 8 – İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet 
riskinin azaltılması için aşağıdaki hususlara uymakla 
yükümlüdür: 

o a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, işçilerin sağlık ve 
güvenliği için risk olduğu ortaya çıkarsa, işçilerin maruziyeti 
önlenir. 

o b) Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, yapılan iş ve 
risk değerlendirmesi dikkate alınarak, sağlık ve güvenlik 
yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, işçilerin 
maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki 
önlemler alınır; 

1) Maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı, mümkün olan en az sayıda 
tutulur. 



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

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

4) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kontrol dışı 
dışarıya taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını 
sağlayacak şekilde uygulanır. 

5) Ek–II de verilen biyolojik risk işareti ile birlikte ilgili diğer uyarı işaretleri de 
kullanılır. 

6) Biyolojik etkenlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik plan 
hazırlanır. 

7) Gerekiyorsa ve teknik olarak mümkünse, kullanılan biyolojik etkenlerin 
muhafaza edildikleri ortam dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi 
için ölçümler yapılır. 

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

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

Bakanlığın Bilgilendirilmesi 

Madde 9 – İşveren, aşağıda belirtilen hususlarda Bakanlığa bilgi vermekle 
yükümlüdür: 

a) Risk değerlendirmesi sonuçları işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk 
bulunduğunu ortaya koyuyorsa, istenmesi halinde, işveren aşağıdaki 
konularda gerekli bilgileri Bakanlığa verir; 

1) Risk değerlendirmesinin sonuçları. 

2) İşçilerin biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalabileceği işler. 

3) Maruz kalan işçi sayısı. 

4) İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve 
bu konudaki yeterliliği. 



5) Çalışma şekli ve yöntemleri de dahil olmak üzere alınan koruyucu ve 
önleyici önlemler. 

6) Fiziksel engellerin ortadan kalkmasından kaynaklanabilecek, Grup 3 
veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlere maruziyetten işçilerin korunması 
için acil eylem planı. 

b) İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi 
enfeksiyona ve/veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya 
olayı derhal Bakanlığa ve Sağlık Bakanlığına bildirir. 

c) İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine 
göre düzenlenen maruz işçilerin listesi ile bu Yönetmeliğin 16 ncı 
maddesine göre tutulan tüm tıbbi kayıtlar Bakanlığa verilir. 

Hijyen ve Kişisel Korunma 

Madde 10 – Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara 
uyulacaktır: 

a) İşverenler, işçilerin biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya 
güvenlik riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri almakla 
yükümlüdür; 

1) İşçiler, biyolojik etkenlerin bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında 
yiyip içmeyeceklerdir. 

2) İşçilere uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanacaktır. 

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

4) Gerekli koruyucu ekipmanlar; 

o Belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilecektir. 
o Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol 

edilip temizlenecektir. 
o Bozuk koruyucu ekipmanlar, kullanımından önce tamir edilecek 

veya değiştirilecektir. 
5) İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve 
incelenmesi yöntemleri belirlenecektir. 

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen koruyucu elbiseler de dahil, biyolojik 
etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş elbiseleri ve koruyucu ekipman, çalışma 
alanından ayrılmadan önce çıkarılacak ve diğer giysilerden ayrı bir yerde 
muhafaza edilecektir. İşverence, kirlenmiş bu elbiselerin ve koruyucu 



ekipmanın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanacak, gerektiğinde imha 
edilecektir. 

c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre alınan önlemlerin maliyeti işçilere 
yansıtılmaz. 

İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi 

Madde 11 – İşçilerin ve/veya temsilcilerinin eğitimi ve bilgilendirilmesi ile 
ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) İşveren, işyerinde çalışan işçilerin ve/veya temsilcilerinin uygun ve yeterli 
eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi 
ve talimatları verir; 

1) Olası sağlık riskleri, 

2) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler, 

3) Hijyen gerekleri, 

4) Koruyucu ekipman ve elbiselerin kullanımı ve giyilmesi, 

5) Herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde işçilerce yapılması 
gerekenler. 

b) Eğitim 

1) Biyolojik etkenlerle temasın söz konusu olduğu çalışmalara başlanmadan 
önce verilecek, 

2) Yeni veya değişen risklere göre uyarlanacak, 

3) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır. 

Madde 13 – Biyolojik etkenlere maruziyet ile ilgili liste ve kayıtlar aşağıda 
belirtilen esaslara göre tutulur: 

a) İşverenler, Grup 3 ve/veya Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan 
işçilerin listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene 
maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun 
bir şekilde tutulur. 

b) Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az 20 yıl saklanır. 

Aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere 
maruziyette, bu liste, bilinen son maruziyetten sonra en az 40 yıl boyunca 
saklanır; 



1) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere 
maruziyette. 

2) Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına 
kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere 
maruziyette. 

3) Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara 
sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette. 

4) Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden hastalıklara yol açan 
enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette. 

5) Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik 
etkenlere maruziyette. 

c) İşyeri hekimi ve/veya işyerindeki sağlık ve güvenlikle ilgili yetkili kişi veya 
bu konuyla ilgili diğer sorumlu kişiler bu maddenin (a) bendinde belirtilen 
listeye ulaşabileceklerdir. 

Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin 
son bulmasından sonra en az 10 yıl süre ile saklanır. 

(Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) bendinde) Yukarıda  belirtilen 
özel durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren 40 yıl 
süre ile saklanır. 

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması 

o Madde 14 – İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda 
9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun 
olarak işçilerin ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve 
katılımlarını sağlar. 

Bakanlığa Bildirim 

Madde 15–İşverenler aşağıdaki konularda Bakanlığa bildirimde bulunmakla 
yükümlüdürler: 

a) Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında ön bildirimde 
bulunulur; 

1) Grup 2 biyolojik etkenler. 

2) Grup 3 biyolojik etkenler. 

3) Grup 4 biyolojik etkenler. 



  

  

o Bu bildirim işin başlamasından en az 30 gün önce yapılır. Bu 
maddenin (b) bendinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile 
işveren, Grup 4 de yer alan her bir biyolojik etkeni veya geçici 
olarak kendisinin yaptığı sınıflandırmaya göre Grup 3 de yer alan 
yeni bir biyolojik etkeni ilk defa kullandığında da ön bildirimde 
bulunur. 

Sağlık Gözetimi 

Madde 16 – Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda: 

a) İşveren her işçinin; 

1) Çalışmalara başlamadan önce, 

2) Düzenli aralıklarla, 

sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

b) Risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken işçileri 
tanımlayacaktır. 

o Bir işçinin, maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir 
enfeksiyona ve/veya hastalığa yakalandığı saptandığında, işyeri 
hekimi veya işçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kişi, benzer 
biçimde maruz kalmış diğer işçilerin de aynı şekilde gözetime 
tabi tutulmasını sağlar. 

o Bu durumda maruziyet riski yeniden değerlendirilir. 
c) Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, 
maruziyetin son bulmasından sonra en az 10 yıl süre ile saklanır. 

o Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen özel 
durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren 
40 yıl süre ile saklanır. 

d) İşyeri hekimi veya işçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kişi, her bir işçi 
için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde 
bulunur. 

e) Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık 
gözetimi ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. 

f) İşçiler, kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi 
edinebilecekler, ilgili işçiler veya işveren sağlık gözetimi sonuçlarının 
gözden geçirilmesini isteyebileceklerdir. 



h) Biyolojik etkenlere, mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her 
hastalık veya ölüm Bakanlığa bildirilir. 

  

 


