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Eğitimimizin Amacı

Katılımcıların İş sağlığı ve güvenliğinin temel 

prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini 

kavramalarına yardımcı olmaktır.

Öğrenim Hedeflerimiz

Bu dersin sonunda katılımcılar;

İş Sağlığı ve Güvenliği ‘nin temel prensiplerini sıralar,

Güvenlik kültürünü tanımlar ve faydalarına açıklar,

Güvenlik kültürünün oluşturulmasının ve sürdürülmesinin 
gerekliliği sonucunu çıkarır,



Amerikalı yazar W. HEİNRİCH            

Herhangi bir alanda yürütülecek                   

İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği çalışmalarının       

On  prensip  üzerinde yapılmasını önermektedir.

1. İSG Temel Prensipleri



1. İSG Temel Prensipleri

Prensip 1

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin asıl çalışma alanı   
tehlikeli durum ve tehlikeli davranışın ortadan 
kaldırılmasına yönelik olmalıdır.

Kaza zinciri( Beş temel faktörden meydana gelir)

1-İnsan bünyesinin tabiat şartları karşısında zayıf 
olması

2-Kişisel kusurlar(Dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, 
dalgınlık, önemsemezlik, ihmalkarlık vs.)

3-Tehlikeli hareket- tehlikeli durum

4-Kaza olayı,

5-Ölüm,Yaralanma (Zarar, hasar)



1. İSG Temel Prensipleri

Prensip 2

Kazalar  ağırlıklı olarak

%88 i tehlikeli davranışlardan

%10 u tehlikeli durumlardan

%2 si kaçınılmaz durumlardan kaynaklanmaktadır.

Prensip 3

Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez.
Bu tamamen tesadüflere bağlıdır. İstatistik olarak kazaların %50’sinin
kolayca önlenebileceği, %48’inin etüd ve metotlu bir çalışma ile
önlenebileceği, %2’sinin ise önlenmesinin mümkün olmadığı belirlenmiştir.

Prensip 4

Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 uzuv
kayıplı, 300 yaralanmasız olay vardır.Kaza piramidi olarak nitelendirilen bu
kuralın önemli özelliği bir işletmede olabilecek kazalar hakkında önceden
tahmin yapma olanağını sağlamaktadır.



1. İSG Temel Prensipleri

Prensip 5

Tehlikeli davranışların nedenleri:

1-Şahsi kusurlar: 

Dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık gibi 

2-Eğitim yetersizliği :

Bilgi,ustalık, alışkanlık

3-Fiziki yetersizlik :

Bünyenin yapılan işe uygun olmaması

4-Uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki çevre



1. İSG Temel Prensipleri

Prensip 6

Kazalardan korunmak için:

1-Mühendislik ve revizyon

2-Eğitim

3-Ergonomi kurallarından yararlanma,

4-Teşvik tedbirleri uygulama

5-Disiplin tedbirlerini uygulama
çalışmalarının yapılması



1. İSG Temel Prensipleri

Prensip 7

Kazalardan korunma yöntemleri ile üretim, maliyet, kalite 
kontrolü metotları benzerlik ve paralellik arz eder.

Prensip 8

İş Güvenliği çalışmalarına işletmenin üst düzey yöneticileri de  
katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır.

Prensip 9

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda formen ve ustabaşı  
gibi ilk kademe yöneticileri 
çok önemlidir.



1. İSG Temel Prensipleri

Prensip 10

İş güvenliği çalışmalarına birinci derecede insani duygular yön 
vermelidir.

Ancak iş güvenliği tedbirlerinin
1-üretimin artması,
2-masrafların azalması
sonucu maliyetlerin düşmesine yardımcı olduğu utulmamalıdır.

Kazalarda meydana gelen zarar, güvenli tedbirlerinin en az 

beş katı olacaktır.



Tehlikeli Hareketler

 Emniyetsiz çalışma,

 Gereksiz hızlı çalışma,

 Emniyet donanımı kullanılmaz duruma sokma,

 Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma,

 Emniyetsiz yükleme, taşıma, istifleme,

 Emniyetsiz vaziyet alma,

 Tehlikeli yerlerde çalışma,

 Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, telaş, şakalaşma vb.

 Kişisel koruyucuları kullanmamak



Tehlikeli Durumlar

 Uygun olmayan koruyucular

 Koruyucusuz çalışma

 Kusurlu alet, makine, teçhizat kullanma

 Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler

 Yetersiz- bakımsız bina, alet ve makineler

 Yetersiz ya da fazla aydınlatma

 Yetersiz havalandırma

 Emniyetsiz yöntem ve şartlar



İnsanlar “sağlıklı” doğar

Sağlık hizmetinin amacı

Sağlıklı durumu sürdürmek

Sağlığı geliştirmek

Hastalananları iyileştirmeye çalışmak

“sağlık --- uzun ömür --- verimli çalışma

2. Sağlıklı ve Güvenli Yaşam



Bu kapsamdaki yeni mevzuat ilkelerinden bir diğeri de, 

çalışanların mesleki riskler konusunda eğitilmesini, 

bilgilendirilmesini ve iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına 

katılımlarının sağlanmasını öngörmesidir. 

10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren 22.05.2003 tarih ve 4857 

sayılı İş Yasasının 77. maddesine göre; "işverenler 

işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine 

uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, 

yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve 

gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek" 

zorundadırlar. 

3. İSG Alanında Yaşam Boyu Öğrenme



4857 sayılı İş Yasası'nın 77. maddesi ile AB direktifleri 

doğrultusunda hazırlanan, 07.04.2004 tarih ve 25426 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

"Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"de çalışanlara 

verilecek eğitimlerin konuları ve bu eğitimi kimlerin 

verebileceği belirtilmiştir. 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin mevzuatta belirtilen 

amacına uygun olarak yapılması ve çalışanlarda 

davranış değişikliklerine neden olarak iş kazalarının 

önlenmesine katkı yapması için uzman ve deneyimli 

kişilerce, uygun yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmesi 

büyük önem taşımaktadır. 

3. İSG Alanında Yaşam Boyu Öğrenme



İş Sağlığı ve Güvenliği çok bileşenli bir bilim dalıdır.

Aynı zamanda da birden fazla tarafın bir araya gelmesi 
ile ortaya çıkar. 

Eğer tarafların kimler olduğu iyi bilinmezse işin özünü 
anlamak ta, çözüm de o denli zorlaşacaktır.

Devlet 

İşçi                                    İşveren

Üniversiteler                 Diğer

4. İş Sağlığı ve Güvenliğine Bütünsel Yaklaşım



İşyerlerinde iş kazaları ile meslek hastalıklarının 

getirdiği direkt maliyetlerin yanında indirekt 

maliyetlerde hesaplansa, iş sağlığı güvenliği 

politikaları büyük bir titizlikle hazırlanır ve iş sağlığı 

ve güvenliği ile ilgili kurallar çok daha önemle 

uygulanabilirdi.

İngiltere İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (HSE) yıllarca 

iş sağlığı ve güvenliği ile karlılık arasında bir bağlantı 

olduğunu savunmuştur. İşletmeler, kazaların gerçek 

maliyetini belirleyemediği ve bu bilince sahip 

olmadıkları sürece kazaları azaltmak veya kazaların 

önüne geçmek mümkün değildir.

5. İSG’ nin İşletme Yönetimindeki Yeri



İş kazaları ile meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek 

zararı azaltabilmek için işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği 

için bütçelerinde bu konulara ayıracakları fon bulunmalı, 

yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konularının önemi açısından 

bilinçli olması ve bu konularda kararlı ve etkili kuralların 

uygulanmasının sağlanması gerekmektedir.

İşyerinin planlanması, kurulması ve organizasyonu 

aşamasında inşaat ve tesisat projelerinin hazırlanmasında, 

makine tasarımında ve teknoloji seçiminde, hammadde ve 

makine kullanımında, işyeri organizasyonu çalışmalarında 

görev alan mühendislerin işçi sağlığı ve iş güvenliğine 

katkıları çok önemlidir. 

5. İSG’ nin İşletme Yönetimindeki Yeri



İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi, yalnızca üst yönetimin 

sorumluluğunda olmayıp, müdürlerin her birini veya firma 

danışmanlarını veya İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile 

tüm çalışanları işin içine sokar. 

Organizasyonel öncellikleri belirleyen üst yönetimden, bir 

kazayı veya potansiyel tehlikeyi gözlemleyebilecek işçiye 

kadar herkesi kapsar ve taahhüdünü gerektirir.

Etkin bir risk yönetimi kültürüne sahip olmak demek, 

insanların içinde birlikte çalışabilecekleri ve herhangi bir 

kayıp olmadan önce potansiyel problemleri tanıyabilecekleri 

ve bunları ortadan kaldırabilecekleri proaktif bir yaklaşıma 

sahip olmaları demektir.

6. İşyerlerinde Risk Önleme Kültürü



Etkin bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetim Kültürü” için 

herkesin buna gerçekten inanması gerekir. 

İş emniyeti önceliği hakkında yönetimden gelen istikrar 

sinyalleri, tehlikelerin ve risklerin kontrol edilmesi ve 

tanınması için önemlidir.

Uygun bir “İş Emniyeti Kültürü” nü başarmak için bir 

organizasyonun risklere karşı sahip olacağı genel davranış 

biçiminin büyük önemi vardır.

6. İşyerlerinde Risk Önleme Kültürü



İş kazaları, meslek hastalıkları ve normal hastalıklar 

nedeniyle oluşan ekonomik kayıpları ortadan kaldırmak için 

her şeyi zamanın akışına mı bırakalım,yoksa süreci kısaltmak 

için bir şeyler mi yapalım? 

Bu soruya verilecek yanıt “bir şeyler yapmamız gerektiğidir”. 

Her şeyden önce, birbirlerinin varlık nedeni olan isçi ve 

işverenin işbirliği zemininde yapması gereken o kadar çok 

şey var ki. Ayrıca işçi ve işverenin, Devletin konu ile ilgili 

birimleri ile işbirliği yapması ve koordineli çalışması gereklidir. 

Bu da yetmez. Başta meslek kuruluşları ve sendikalar olmak 

üzere  Üniversiteler, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan 

firmalar da dahil geniş bir yelpazede işbirliği gereklidir.

7. Güvenlik Kültürünün Önemi ve Günlük 

Yaşamdaki Yeri



İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının çözüme 

kavuşturulmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi 

çalışmaları bir çok bilim dalını yakından 

ilgilendirmektedir. 

Bu çalışmaların temelini ise üretim sürecinin gereği 

olarak mühendislik bilgileri oluşturmaktadır.

Günümüzde üretim sürecinde kullanılan ve ortaya çıkan 

çok sayıda kimyasal madde, gürültü, titreşim, ısı, nem, 

radyasyon gibi çeşitli etkenler ile giderek daha da 

karmaşık bir nitelik kazanan üretim yöntem ve araçları 

işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında mühendislerin 

daha etkin görev almalarını gerektirmektedir. 

8. Güvenlik Kültürünün Oluşturulması ve 

Devamının Sağlanması



İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları çok yönlü ve kapsamlı 

çalışmaları gerektirmekte, uzmanlık ve deneyim büyük 

önem kazanmaktadır. 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenerek sağlıklı 

ve güvenli işyerleri oluşturulması, böylece kaliteli ve 

verimli üretim gerçekleştirilebilmesi için konunun uzmanı 

kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve ekip çalışması 

gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği yasal 

zorunlulukların yerine getirilmesi kadar, büyük 

üzüntülere, maddi kayıplara ve tazminatlara neden olan 

iş kazaları ve meslek hastalılarının önlenebilmesi için bu 

tür bir çalışma yapılması gereklidir. 

9. Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında 

Ulusal Kurum ve Kuruluşlara Düşen Görevler



9.1. Devletin Görevleri

İş barışını sağlamak

İlgili mevzuatı hazırlamak

Gönüllü katılımı desteklemek

Denetim yapmak

Eğitim olanağı sağlamak

Teknik destek sağlamak

Danışmanlık yapmak

9. Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında 

Ulusal Kurum ve Kuruluşlara Düşen Görevler



9.2. İşverenin Görevleri

İşyerini kurmak ve işletmek

Sağlık ve güvenlik önlemlerini almak

Çalışanların eğitimlerini sağlamak

İşyerindeki riskler ve korunma konusunda

Genel sağlık ve güvenlik eğitimi

İşyerinde sağlık ve güvenlik örgütlenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi 

İşyeri hekimi

İşyeri iş güvenliği uzmanı

Yenilikleri ve gelişmeleri izlemek ve uygulamak

Diğer işverenlerle işbirliği yapmak

9. Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında 

Ulusal Kurum ve Kuruluşlara Düşen Görevler



9.3. İşçilerin Görevleri

Aletler ve malzemeyi “doğru” kullanmak

Kendisinin ve başkalarının sağlığını önemsemek

Sağlık ve güvenlik kurallarına uymak

Tehlike durumlarını ilgililere bildirmek

Hastalık ve kazaları ilgililere bildirmek

Bilme ve bilgi edinme hakkı

9. Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında 

Ulusal Kurum ve Kuruluşlara Düşen Görevler



9. Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında 

Ulusal Kurum ve Kuruluşlara Düşen Görevler

ILO’ nun sosyal ve ekonomik güvenliğin arttırma 

stratejisi: Güvenliğin 7 temel boyutuna odaklanmaktadır.

1-İş piyasası güvencesi

2-İstihdam güvencesi

3-İş güvencesi

4-Çalışma güvenliği

5-Temsil güvencesi

6-Beceri geliştirme güvencesi

7-Gelir güvencesi



9. Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında 

Ulusal Kurum ve Kuruluşlara Düşen Görevler

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması için, iş 

kazası ve meslek hastalıklarını önleme faaliyetlerine 

katkısı olan kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar 

ile ilgili profesyoneller bulunmaktadır.Bunların söz 

konusu faaliyetleri:

İş sağlığı ve güvenliği standardı oluşturma ve uygulama,

İş sağlığı ve güvenliğinin özendirilmesi,

İş kazalarının azaltılması için teşvikler sağlanması,

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve 

nedenlerinin araştırılması,

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi



9. Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında 

Ulusal Kurum ve Kuruluşlara Düşen Görevler

Denetim hizmetlerinin yürütülmesi

Profesyonel iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

sağlanması.

Kamu sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili başlıca 

kuruluşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

bünyesindedir.Bunlar:

-İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve 

bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü 

(İSGÜM), İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı 

(ÇASGEM) , Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),



9. Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında 

Ulusal Kurum ve Kuruluşlara Düşen Görevler

Meslek Hastalıkları Hastaneleri

-İlgili bakanlıklar: Sağlık Bakanlığı, Çevre Orman 

Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı, :

İlgili kamu kuruluşları Türk Standartları Enstitüsü,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu vb.


