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Kültür ve Sağlık 

• Yapı-birey-kültür…….SAĞLIK  
• İlk çalışmalar İngiltere’de sosyal sınıf  farklılıkları ve sağlık ilişkisi 

üzerinedir   (E. Chadwick, 1842). 

• Friedrich Engels (1844-892);Manchester ve Salford gibi sanayi 

kentlerinde kötü koşullarda yaşayan işçilerin  ölümleri ile kapitalizm 

(yapı) arasında ilişki kurmuştur. 

• 1994 Post Black raporunda  ‘Meslek,  bireyin sağlık durumunun  en 

önemli kestiricisi (prediktörü)’  olarak görülür. 
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Çalışma Ortamı 
Fiziksel 

Kimyasal  
Biyolojik  

Ergonomik  
Psikososyal 

Çalışma Koşulları 
Süre 
Ücret  

Vardiya 
Gece çalışma 

Bireysel Özellikler 
Yaş 

Cinsiyet 
Genetik 

Davranış,… 

Yaşanan Çevre 
Fizikokimyasal 

Biyolojik 
Sosyal 

SAĞLIK  

Çalışma İlişkileri 
Örgütlenme 
İş güvencesi 

 İstihdam biçimi 
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İş ve Sağlık İlişkisi 

Toplumsal Özellikler 
Sosyoekonomik 
Demografik,  
Kültür,… 



Kültür  
 

  Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi 
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 
toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür (TDK) 

 
  İnsan gruplarının özgün yapılarını ortaya koyan, yaratılan ve aktarılan 

sembollerle ifade edilen düşünce, duygu ve davranış biçimleridir.(Kroeber ve 
Kluckhohn, 1952)  

   
  Sınıf, toplum ve nüfusların belli bir dönemin yansıması olarak göz önüne alınan 

inançları, gelenekleri, sanatları, fikirleri, insan işi tüm ürünleri ve davranış örüntüleri 
(Choudry, 2007) 

 

  Bir başka tanımla kültür; insanın bilgi, inanç, fikir ve değerlerinin   oluşturduğu    
      dünyadır (Akşit , 1997). 
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Kültür Boyutları 

  

 
Çekirdek düzey(Kritik alan) 

Orta düzey(Algı- tutum, inanç, 
değerler,normlar) 

Görünür düzey( Bireyin davranışları, organizasyon etkinlikleri) 
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• Değer : Bir toplum ya da grubun varlığı, birliği, işleyişi ve devamı 
için doğruluğu ve gerekliliği kabul edilen, uyulması gerekli temel 
ilkelerdir.  

• Norm : Bireye nerede ve ne biçimde davranacağını gösteren değer 
yargılarıdır. Normlar değerlerden kaynaklanır ve  değerlerin 
uygulanmasına açıklık kazandırır. 

• Motivasyon: İnsanların neden şu an yaptıkları gibi davrandıklarının 
psikolojik gerekçeleridir. 
 

• İnkültürasyon: Bilinçli ve amaçlı olmayan, bireyin yaşam içinde 
duyduğu, gördüğü, yaptığı şeylerden  öğrenmesi süreci 
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Örgüt Kültürü 

• Örgüt üyeleri tarafından paylaşılan varsayımlar, inançlar ve 
değerlerdir (Glendon ve Stanton, 2000) 

 

• Bir örgütü diğerlerinden ayırmaya yarayan, zengince 
geliştirilmiş ve derine yerleşmiş değerler ve inançlar sistemidir 
(Mintzberg) 
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Güvenlik Kültürü 

• Güvenlik Kültürü kavramı ile tanışma 1986 yılında Çernobil 
kazasından sonra olmuştur. IAEA’nın (Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu) hazırladığı raporda, güvenlik kültürünün zayıflığından 
söz edilmiş ve bu kazanın başlıca nedenlerinden biri olarak 
gösterilmiştir.  

• Güvenlik Kültürü; kurumun sağlık ve güvenlik programlarının 
yeterliliğine, tarzına ve uygulamadaki ısrarına karar veren birey 
ve grupların değer, tutum, yetkinlik ve davranış örüntülerinin 
bir ürünüdür. (IAEA,1991) 
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Çernobil reaktör kazası değerlendirmesi yapıldığında, güvenlik kültürü açığının sadece 
operasyonel olmadığı, işle ilgili bütün süreçlerde (tasarım, inşaat, mühendislik, üretim 

ve mevzuat ile ilgili her süreçte) yetersizlik olduğu görülmüştür. 
  

INSAG-7 The Chernobyl Accident: Updating of INSAG-1 International Nuclear Safety Advisory Group 
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https://www.theweek.co.uk/93147/chernobyl-disaster-
what-happened-32-years-ago 



Güvenlik Kültürü 
• Bir örgütteki tüm üyelerin risk, kaza ve hastalıklar hakkında paylaştığı 

fikir ve inançlar bütünüdür (Cooper, 2000) 
 
• Bhopal toksik gaz salınımı, Challenger uzay aracı patlaması, Texas’da 

rafineri kazası olaylarının sonraki  raporlarında da örgüt güvenlik kültürü 
olaylara neden olan faktör olarak ortaya konmuştur (Hendershot 2007) 

 

• Aslında bir endüstrideki risklerin iyileştirilmesi için kullanılan ve 
“kırıldığında tamir et” reaktif yaklaşımına karşılık sistematik proaktif 
yaklaşım,  Flixborough kimyasal tesis olayı (1973), Three Mile Adası 
nükleer tesis olayı (1979) vb. afetler sonrasında da önerilmiştir. 
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Güvenlik İklimi 

• Zohar (1980) “güvenlik iklimi” terimini tercih ederek, bu terimi “çalışanların 
çalışma ortamları hakkında paylaştıkları temel algıların özeti” olarak 
tanımlamıştır. 

• Örgütte güvenliğe dair durumun dışarıdan fotoğrafıdır (Huang ve ark., 2006) 

• Çalışanların iş çevreleri, yönetimin güvenlik görüşü ve aktiviteleri, iş 
risklerindeki denetimler hakkında algılama kalıpları geliştirmesi ve buna 
uygun davranmasıdır (Simard, 1998) 

• İklim, kültürel varsayımların yansıma ve göstergesidir. Kültür görece daha 
soyut ve durağan, çok boyutlu ve yönleri olan bir bütün, paylaşılan, 
öğrenilen, aktarılan ve fonksiyonel bir yapıdır (Schein,1992) 
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Kültür ve İklim Özellikleri 
 

Güvenlik İklimi 

• Güvenlik kültürünün sosyal bilişsel aracıdır 

• Güvenlik kültürüne katkı sağlar 

• Kişisel ve örgütsel değişkenleri yansıtır 

• Güvenlik programı, uygulamaları, iletişim, 
katılım, algıya dayanır 

• Kültür hakkında bilgi kaynağıdır 

• Hızlı ve kolay değişir 

• Yüzeyel ve geçicidir 

• Altta yatan kültür desteklemedikçe zayıftır 

• Ölçülmesi nispeten kolay 

Güvenlik Kültürü 

• Çok boyutludur 

• Soyut ve durağandır 

• Kolayca değiştirilemez 

• Zamana ve çeşitli durumlara göre gelişir 

• Arzu edilen sonuca gitmek için gerekli 
norm ve değerlerdir 

• Değerleri, esasları, inançların tüm üyelerce 
paylaşılmasıdır. 

• Ölçülmesi zordur 
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Güvenlik Kültürü 

 Güvenlik Kültürü ve Güvenlik İklimi kavramlarının şimdiye kadar 
20’ye yakın tanımı bulunmaktadır. 

 Tüm bu ve diğer tanımları ortak bir başka tanımda toplamak 
istediğimizde; 

• “Güvenliği tehdit edebilecek davranış veya uygulamalarla, bunların 
yer aldığı ‘ortak kullanım ya da etki alanında’ bulunan canlıların 
veya nesnelerin (örn, teçhizat, araç vb.) zararını en aza indirmeyi 
amaçlayan, güvenliğe öncelik veren algılar, inançlar, tutumlar, 
kurallar, roller, sosyal, teknik ve politik uygulamalarla, yetkinlikler ve 
sorumluluk hislerinin bütünüdür”.  
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Örgüt Güvenliği Kültürü  

James Reason (1997)’e göre  motive edicilere sahip dirençli bir kültürün 
özellikleri 

• Haberdar kültür: Sistemi yöneten ve işletenler güncel bilgilere sahip  

• Raporlayan kültür: Kişilerin kaza ve ramak kala olayları raporlamaya istekli  

• Adil kültür: Güven atmosferi ve paylaşma cesareti mevcut  

• Esnek kültür: Yatay profesyonel organizasyon yapısı 

• Öğrenen kültür: Doğru sonuçlara ulaşma konusunda istek ve yetkinliğe sahip  

• Tedbirli kültür: Herkesin her zaman beklenmeyeni beklemek için uyanık 
olduğu ve sürekli iyileşme arzusunun mevcut olduğu bir kültürdür 
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Güvenlik Kültürü Modelleri 
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Kültür  

 nereye gideceğimize,  

 kim ve ne olduğumuza  

 neyi önemli bulduğumuza ,  

Kültür Modelleri 

 nasıl gideceğimize 

 neyle 

 ne zaman gideceğimize karar verir.  

Güvenlik kültürü de  

 örgüt kültürünün gidişini gösteren yüzeyel kısmı 



http://www.rimbach.com/cgi-bin/Article/IHN/Number.idc?Number=597 

Güvenlik Kültürü Modelleri-Bradley Eğrisi 

Reaktif Bağımlı Bağımsız Birbirine Bağımlı 

Doğal Dürtüler 

Gözetim/Yönetim 

Otonom 
Faaliyetler Takım Çalışması 

Reaktif Proaktif Reaktif 

K
az

a 
Sı

kl
ık

 H
ız

ı 

Zaman 

Sıfır kaza 
tesadüftür 

Sıfır kaza  
hayaldir 

Sıfır kaza 
hedeftir 

Sıfır kaza  
tercihtir 

İş Güvenliği İş 
Güvenlikçilerin 

İşidir 
 
 

Yönetimin Desteği 
Yönetimin Gözlem  

ve 
Denetimi 

 

Çalışanların 
Sorumluluk 

Almaya 
Başlaması 

 

İş Güvenliği 
Takımın  

Sorumluluğudur 
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Patolojik 

Reaktif 

Hesaplayıcı 

Proaktif 

Üretken 

Bilinç 
Artışı 

Güven 
Artışı 

Güvenlik Kültürü Modelleri 
Hudson Merdiven Modeli 

Bir şey olmadığı sürece 
umursanmaz, kazalar 
kabullenilir  

Bir kaza olursa gereken yapılır,  
kaza sonrası iyileştirme benzer kazalar  
önlenmeli yaklaşımı vardır 

Kazalar olmadan 
engellenmek istenir. Tüm 
tehlikeleri yönetmek için 
uygun sistem mevcuttur 

Bulunan sorunların üzerine 
gidilir, kültür ve sistem 
sahiplenilir.  

İSG işi yapışımızın temeli,  
güvenli uygulamalar işin ta  
kendisidir 
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Güvenlik Kültürü Olgunluğu (Reason) 

Patolojik Reaktif Bürokratik Proaktif Üretken 

https://www.google.com.tr/search?q=james+reason+safety+culture&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp8IeM5__ZAhXDYlAKHUTXAP4Q_AUICigB&biw=1366&bih=573#imgdii=Wj
wEwF0NvMC-MM:&imgrc=avB-Ainq6r_WpM: 

İş Güvenliği 
zamanı boşa 
harcamaktır 

Kaza 
olduğunda 
önlem alırız 

Tanımlı 
riskleri 
yönetmek için 
sistem 
kurmalıyız 

Riskleri 
yönetmek için  
hazırız 

Risk yönetimi 
süreçlerimizin  
vazgeçilmezidir 
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Güvenlik  Kültürü Modelleri  
Olgunluk Modeli 

Sistemle ilişkili İnsan ile ilişkili 
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 Sınırlı şekilde risk yönetimi yaklaşımına sahip bir sahada, 
entegre bir risk yönetim sistemini uygulamayı başarması, 
neredeyse olanaksızdır.  

 Sistemlerin bir dizi aşamadan geçerek değişmesi 
gerekmektedir ve sahadaki kültür veya insan faktörünün de buna 
paralel olarak gelişmesi gerekmektedir. 
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Güvenlik Kültürü Modelleri -Sosyoekolojik Model 

 
Ülke  

Toplum  

İşletme/kurum 

Aile, arkadaş, 
sosyal ağ 

Birey bilgi 
tutum 

davranış 
Çalışan 

İşveren 
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Güvenlik Kültürü Modelleri-  
Mineral Endüstrisi Risk Yönetimi Olgunluk Modeli 
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 Bu modelde öngörüleceği gibi eğer sahanın kültürü ve 
sistemleri birbirlerinden farklı basamaklarda ise, ikisi arasında 
daha düşük seviyede olanın “basamağı” sahanın varsayılan yeri 
olarak kabule dilmelidir. 



Güvenlik Kültürü  
İSG uygulamaları 

Görünür 
davranışlar 

 (Ne yapıyor?) 

Güvenlik İklimi 

Değerler 

(Ne söylüyor?) 

Güvenlik Kültürü 

Temel varsayımlar 
(Neye  inanıyor?) 

Adopted from 
Schein 1992 
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İnsan Gereksinimleri Hiyerarşisi 
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Abraham Maslow, 1943, Mc Cormick, Tiffin,1974 

Kendini 
gerçekleş
tirme 

Özgüven, başarı, 
takdir, saygınlık 

Sosyal gereksinimler 

Güvenlik Gereksinimi 

Fizyolojik gereksinimler 



Olumlu Güvenlik Kültürü 
• Yönetimin güvenliğe görünür bağlılığı 

• Güvenlik politikaları 

• Güvenlik öncelikli işlemler 

• İki yönlü açık iletişim 

• Esnek güvenlik sistemi 

• Demokratik uygulamalar  

• Güvenlik yönelimli olumlu değerler 

• Sorumlulukların açık  tanımı  

• Güvenlik ve üretim arasındaki denge 

• Yetkin çalışanlar, düzenli, sürekli eğitim 

• Yüksek motivasyon ve iş tatmini 

• Çalışanın süreçlere katılımı (eğitim,  

iyileştirme, değerlendirme)  

• Yönetim ve çalışanlar arasında karşılıklı  

güven ve adil yaklaşım,  

• Kalite, kural ve düzenlemelerin  

güncellenmesi,  

• Düzenli ekipman bakımı,  

• Gerekli olay (örn., atlatılan kaza) ve küçük 

kazaların rapor edilmesi ve yorumu,  

• Sağlıklı bilgi akışı,  

• Uygun tasarım, 

• Yeterli kaynak ve sürekli iyileştirme 

Reiman ve Oedewald (2002), Petersen (1998),  
Cooper (2000)  
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Güvenlik Kültürü Faktörleri 
Yönetimin 

Bağlılığı 

 

 

 

 

 

 

Güvenlik Politikaları ve uygulamaları 
İSG sistemi ve hizmetleri 
Kayıt ve Bildirimler   
Denetimler 
Kaynak ayırmak-7M- (Makine, metod, 
materyal, medya, motivasyon,para, insan) 
Yaymak, görünür kılmak, teşvik etmek 
Rol Model olmak 
Olay incelemeleri 
İSG profesyonelleri ve Liderlik 
Yükümlülüklerin bilinmesi 
Güvenliğe öncelik 
Belirgin ve kesin güvenlik hedefleri 
Görev tanımlarında güvenliğin yer bulması 

 

 

 

 
 

 

 

Güvenlik İletişimi 

Kaza, ramak kaza ve olay bildirimleri sistemi 
kurmak 
Güvenlik bildirim raporları 
Kaza/Olay incelemeleri 
Bilgi kaynaklarını/iletişim kaynaklarını 
çoğaltmak  
Geri bildirim 
Güvenli seçenekler sunmak 
Açık ve nesnel dil 
Araştırma yapmak 
Her kademede iletişimin kolaylaştırılması 
İSG Rehberi oluşturmak 
Güvenlik toplantıları/sohbetleri 
Sosyalleştirme, uyum ve motivasyon 
çabaları 
Afiş, broşür, poster 28 



Liderlik 

 Yönetimin bağlılığı anahtardır, ancak yeterli değildir.  

 İyi liderlik ile çalışanlar öz sorumluluk sahibi, yaratıcı, 
adaptasyon yeteneği yüksek, işbirliğine açık, katılımcı olur. 
 Yönetici ve çalışanlar iletişim becerilerini geliştirmelidir. 
(Dedobbeleer ve Beland, 1998) 
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Güvenlik Eğitimi 

Yeni işe giren çalışanların işyeri, iş ve İSG 
eğitimi 
Temel sağlık ve güvenlik konuları 
Gereksinimlere yönelik eğitimler 
Güvenli olmayan davranışların azaltılması 
Amaç, hedef, plan, eğitici niteliği, eğitim 
yöntemi, ortamı, materyalleri, içeriği, süre, geri 
bildirim  
Etkili bir eğitim üç öğrenme alanını (Bilişsel, 
duyuşsal ve psikomotor) dikkate alma 
Kaynak sağlamak 

Güvenlik Katılımı 
 

 

İSG Kurulları, komiteleri,  çalışma grupları 

Güvenlik gözlem, analiz ve incelemelerinde 
yer vermek 

Karar süreçlerinde görüşlerini almak 

İşbirliği sağlamak 

Prosedür hazırlık ve değişikliklerine  katkıda 
bulunmaları 

Bildirim/geri bildirim sağlamalarını teşvik 
etmek 

Çalışanı eğitici olarak eğitimlerde yer 
vermek 

 

 

Güvenlik Kültürü Faktörleri 



Güvenlik Kültürünün Belirlenmesi 

 Cox ve Flin (1998) sektörel ve bağlamsal etkenleri dikkate alarak geliştirilecek 
uygulamalarda “güvenlik kültürünün” belirlenmesi için üç yöntem önermiştir:  
 1) Olay çalışmaları: Niteliksel yöntemlerin kullanıldığı çalışmalardır. Mülakat, 
arşiv veya doküman analizi, grup tartışmaları ve gözlem kullanılan ana yöntemler olarak 
ortaya çıkmaktadır.  
 2) Karşılaştırmalı çalışmalar: Bu tür çalışmalarda kaza sayısı yüksek ve düşük 
olan birim veya kurumlar karşılaştırılarak birbirlerinden ayrıldıkları noktalar ve bunların 
güvenlik ile ilişkisi araştırılmaktadır.  
 3) Psikometrik uygulamalar: Bu yöntemde yapılandırılmış anketler kullanılarak 
ilgili kurumda güvenlik kültürünün ana etmenleri belirlenmeye çalışılmaktadır.  
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Güvenlik Performansı 

 “Standart Operasyonel Prosedür (SOP)” işle ilgili görevlere rehberlik sağlayan dokümanlardır. 
 Herkesin görevi hakkında,  bilgi sahibi olması sağlanmalıdır.  
 Bireysel yetkinlik,  işe  anatomik, fizyolojik, biyomekanik ve psikolojik uygunluğu içerir.  
  
 Göstergeleri  
 Buradaki zorluk, risk yönetiminin başarısını doğru şekilde gösteren, aynı zamanda da izlenmesi 
kolay olan günlük süreç ölçütlerinin tanımlanmasıdır.  
 Etkili güvenlik ve sağlık risk yönetimi, ölçülebilir ve anlamlı performans ölçütlerinin seçilmesini 
gerektirir. Yaralanmalı kaza, ramak kala, olay, kayıpların şiddet veya maliyet olarak ölçümü, hastalık, işe 
devamsızlık, iş memnuniyeti, kayıtlar, kurallara uyum, eğitim, katılım, raporlama, hizmetlerin yürütülmesi 
vb. 
 Güvenlik  kültürü ile daha çok kazalar ve sistem üzerinde iyi yönde etkiler gösterilmiş, ama iyilik 
hali, hastalık ,izin iş doyumu, iş memnuniyeti vb. psikososyal özellikler olumlu etkilenmiştir. (Smith A, 
Wadtworth EJK. Cardiff University, IOSH 2009) 
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28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 2003 yılında  ilk düzenlendiğinde  
Küresel Güvenlik Kültürü esas alınmış,  

• 2004 İş Güvenliği Kültürü, sosyal diyalog vurgulanmış, 
• 2013 Meslek Hastalıklarının Önlenmesi 
• 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Önleme Kültürü 

Oluşturmak teması benimsenmiştir. 
 Ulusal  İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü  hükümet, işveren, çalışan 
tüm düzeylerde aktif katılımın sağlandığı güvenli ve sağlıklı bir çalışma 
çevresi, hak, sorumluluk ve görevlerin tanımlandığı ve en büyük 
önceliğin korumaya verildiği zaman sağlanır. 
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Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III  
ve Eylem Planı 2014-2018 

  Hedef 6. Toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması.  

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemeleriyle 
birlikte bu konudaki mevzuat çalışmaları tamamlanmış ve değişen ihtiyaçlar 
doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır.  

  Ancak toplumda sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulması yalnızca 
yapılan mevzuat düzenlemeleriyle değil toplumda kişilerin davranış 
biçimlerinin değiştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” nün oluşturulması amacıyla yapılacak 
faaliyetlerin artırılması toplumun bilinç düzeyini artıracaktır. 

   

 

36 



37 

Çalışanların Sağlık Sorunları 

• İş Kazaları 

• Hastalıklar 

 --Genel hastalıklar 

 --İşle ilgili hastalıklar  

 --Meslek hastalıkları “işe özgü” bu yüzden 

önlemek olanaklı ve GEREKLİ  

 

 

Hastalık 
 
Yeti yitimi 
 
Ölüm 
 
İşe devamsızlık 
 
Geçici 
işgöremezlik 
 
Kalıcı 
işgöremezlik 
 
Memnuniyet 
 
İş doyumu  



Çalışanların Sağlık Sorunları 

 ILO’ya göre, dünyada her yıl 2.78 milyon çalışan iş kazası veya 
işle ilgili hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir.  Yılda 374 milyon 
işten uzak kalmaya neden olan işle ilgili yaralanma ve hastalık ortaya 
çıkmaktadır.  

 Kayıplar, ülkelerin GSYİH’nın %3-5’i’dir. 

 Meslek hastalıkları ‘gizli bir salgın’ olarak ifade edilmektedir. 

 Çalışma yaşamının en önemli, ancak değişik nedenlerle ortaya 
çıkarılamayan bu sorunu, çalışma ortamı ve koşulları ile yakalandığı 
hastalık arasında nedensellik bağının bulunması ile ortaya çıkarılabilir.  
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Mishamandani S.Global burden of disease update  
majör risk factors for death and disability, 2015 39 
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2016 SGK İst göre 
Türkiye’de %36’sı 
Solunum sistemi 
hastalıkları (216/597) 



Meslek Hastalığı ve İşle İlgili Hastalık 

Meslek Hastalığı ; “ zararlı bir etken ile, bundan etkilenen insan arasında, çalışılan işe özgü bir 
neden ve sonuç  ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu “ olarak tanımlanmaktadır.  
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. Maddesi’nde, 
 “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 özürlülük halleridir” 
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan 
hastalık” 
 
İşle ilgili hastalıklar, “Yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında 
ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin, diğer sebepler arasında önemli bir faktör 
olduğu hastalıklardır” şeklinde tanımlanmaktadır . 
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İşle İlgili Ölümler 

 
İşle İlgili Ölümlerin Dağılımı 

Her gün bir yenisi eklenen, toplu kayıplara da neden olan iş  

kazaları kadar, sessizce can alan meslek hastalıkları çok daha  

fazla çalışanı etkilemektedir.  
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 İSG kavramının 
sağlık kısmı 
 ihmal edildiğinde 
kazalar azalsa bile 
İSG kültürü 
oluşmuş olmuyor. 

%14 

%86 



 Genellikle iş kazalarını güvenlik performansı göstergesi 
olarak alan çalışmalar yapılmış, olumlu etkisi gösterilmiştir 
(Clarke 2006) 

 Ancak meslek hastalıkları da aynı yaklaşımla önlenebilir, 
unutulmamalıdır. 
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YILLAR Meslek Hastalığı Sayısı İş Kazası Sonucu Ölümler TOPLAM ÖLÜM 

1995 975 798 919 

1996 1115 1296 1492 

1997 1055 1282 1473 

1998 1400 1094 1252 

1999 1025 1165 1333 

2000 803 1167 1173 

2001 883 1002 1008 

2002 601 872 878 

2003 440 810 811 

2004 384 841 843 

2005 519 1072 1096 

2006 574 1592 1601 

2007 1208 1043 1044 

2008 539 865 866 

2009 429 1171 1171 

2010 533 1444 1454 

2011 697 1700 1710 

2012 395 744 745 

2013 371 1360 1360 

2014 494 1626 1626 

2015 510 1252 1252 

2016 597 1405 1405 

2017 691 1633 1633 
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Türkiye’de Yıllara Göre Meslek Hastalıkları ve Ölüm Sayıları* 

http://www.sgk.gov.tr 

Beklenen Meslek Hastalığı 
 80-240.000/yıl 



İş Kazası/Meslek Hastalığı 
Bedeli kim öder? 

Çalışan 

Yeti yitimi 

Maluliyet 

Çalışamama 

Gelir kaybı 

Tedavi Bakım masrafı 

Ek ilgi alanı bulmak için 
maddi ve manevi kayıplar 

ÇALIŞAN-AİLE-ÇEVRE 

İşveren 

İşgünü, işgücü kaybı 

Prestij kaybı 

Tazminat yükümlülüğü 

İşgücünün sürdürülebilirliği 

İŞVEREN-İŞLETME-İŞGÜCÜ-
ÇALIŞAN 
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi –BM, 1948  

 

23. madde; 

Herkesin,  

• kendi özgür seçimiyle belirlediği bir işyerinde, 

• adil ve elverişli çalışma koşullarında 

çalışma hakkı vardır . 
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Yapılan Çalışmalar 

• İHEB, ILO sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı, AB direktifleri, Anayasa, 
• 6331 sayılı yasa ve diğer yasal düzenlemeler 
• İyileştirmeye yönelik hedefler, politikalar 
• Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmaları 
• Sağlık Bakanlığı çalışmaları 
• Meslek Hastalıkları tıbbi tanı koyma yetkisi olan hastanelerin artırılması 
• İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Alanı 
• OSGB’ler, Eğitim kurumları, sayısı giderek artan İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları ve 

örgütleri 
• İş Sağlığı ve Güvenliği temalı etkinlikler  
• Tarafların yoğun ilgisi 
• Araştırmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği önceliklendirilmesi 
• Uzun yıllardır emek harcayan kişi ve kurumlar 
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NEDEN 

 
Kayıt dışı çalışanlar 
Denetim eksikliği 
Çalışmaların niteliği 
İşyeri hekimi, çalışan ve işveren için kaygılar 
Sistemde zorluklar 
Güvenli ve sağlıklı çalışma çevresinin önemini bilmemek 
İş kazası ve meslek hastalığı verilerinin yetersizliği 
Kurumsal kapasite eksikliği 
Ekonomik yetersizlikler 
Ekonomik kaygıların işin sağlık etkilerinin önüne geçmesi ve sistemi asıl başarılı kılacak olan 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ YETERSİZLİĞİ 
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Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 

• İş Sağlığı ve Güvenliği destekleyecek bir sistem 
• Meslek hastalığı tespiti önünde engellerin kaldırılması 
• Ulusal İş Sağlığı Politikası 
• Yasal düzenlemeler 
• Denetimler 
• Eğitimler 
• Teşvikler 
• Topluma yönelik bilgilendirici çalışmalar 
• Tarafların katılımı ve söz hakkı 
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Örgütte İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 

• İSG Sistemi kurmak-İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri sunmak 
• Yönetimin görünür bağlılığı ve politikaları 
• Sağlık ve Güvenlik Eğitimi 
• Sağlık ve Güvenlik İletişimi 
• Sağlık ve Güvenlik Katılımı 
• Sağlık ve Güvenlik Bildirim ve kayıt sistemi 
• Risk değerlendirme 
• Sağlık gözetimi  
• İş Hijyeni 
• 5S Metodolojisi (Sınıfla, sırala, sil, standardize et, sürdür) 
• İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ve İSG çalışanları (İH, İGU) desteklenmesi 
• Olumlu psikososyal ortam, teşvikler 
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Ailede Sağlık ve Güvenlik/İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kültürü 

• Sağlık algısı 

• Sağlık okuryazarlığı 

• Özsorumluluk 

• Kişisel becerilerin geliştirilmesi 

• Örgün eğitimde yer verilmesi 

• Yaşamın her alanında güvenlik  

• Özümseme, inanma, içselleştirme 
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İnsan Gereksinimleri Hiyerarşisi 

59 

Abraham Maslow, 1943, Mc Cormick, Tiffin,1974 

Kendini 
gerçekleş
tirme 

Özgüven, başarı, 
takdir, saygınlık 

Sosyal gereksinimler 

Güvenlik Gereksinimi 

Fizyolojik gereksinimler 



İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ 
Çözüme Aracı 

• Çağdaş sağlık anlayışı ilkelerine uygun olarak korumanın tedaviden daha etkili, kolay, ucuz ve insancıl 
olduğu yaklaşımının benimsenmesi, HER KADEMEDE, HER ALANDA 

• İnsan Hakları  
• Çağdaş Sağlık Anlayışı, 
• Temel Sağlık Hizmetleri İlkeleri, 
• Sağlığın Geliştirilmesi koşul ve etkinlikleri 
• Etik ilkeler,    KORUMA SAHİPLENİLEN BİR KÜLTÜR TEMELİNDE BAŞARILI OLUR 
• Uluslararası sözleşmeler 
• Ulusal yasal düzenlemeler 
• Yürütülen araştırmalar 
• Bilimsel Yayınlar 
• Tartışmalar temelinde… 
hep aynı şeyi söylüyor: KORUMA  
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