
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVRUPA’DA EN ĠYĠ Ġġ 

SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ 

UYGULAMALARI  



 

 

2 

 

Yazarlar: Bianka Ivanova 

 Désirée Scalia 

 Eleonora Perotti 

 Hafize Gönen Kebapçı  

 Irene De Laurentiis 

 Ġsmet Kebapçı 

 Ludmil Manev 

 Natasa Urbancikova 

 Tuncay Uçar 

 

 

Editör: Mehmet Özdemir 

 Slavka Ruseva 

 Yahya Yilmaz 

 

 

1.Baskı , Haziran 2018 

Ankara 

Bu yayını www.ohasineurope.com adresinden ücretsiz ve dijital olarak edinebilirsiniz. 

 

Sertifika no: 40873 

ISBN : 978-605-81600-0-2 

 

 

Baskı ve Cilt : 

SONÇAĞ Yayıncılık Matbaacılık Reklam San.Tic.Ltd.ġti. 0312 341 36 67 

 

  Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine desteği, yalnızca yazarların görüĢlerini yansıtan içeriklerin bir 

onayını teĢkil etmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir Ģekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz. 

http://www.ohasineurope.com/


 

 
        

 

2017 

 

3 

 

 

 

ĠÇĠNDEKĠLER  

Bulgaristan’da en iyi ĠSG uygulamaları ................. 04 

Çek Cumhuriyeti’nde en iyi ĠSG uygulamaları ..... 10 

Fransa’da en iyi ĠSG uygulamaları ......................... 17 

Yunanistan’da en iyi ĠSG uygulamaları ................. 24 

Italya’da en iyi ĠSG uygulamaları ........................... 31 

Romanya’da en iyi ĠSG uygulamaları..................... 39 

Slovakya’da en iyi ĠSG uygulmaları ....................... 45 

Türkiye’de en iyi ĠSG uygulamaları ....................... 50 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaristan’da en iyi ĠSG uygulamaları 

Proje No.: 2016-1-TR01-KA202-034976 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine desteği, yalnızca yazarların görüĢlerini yansıtan içeriklerin bir 

onayını teĢkil etmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir Ģekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz. 



 

 
        

 

2017 

 

5 Avrupa’da en iyi iĢ sağlığı ve güvenliği uygulamaları 

Ülkedeki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Sistemi 

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde, iĢ güvenliği ve sağlığı konusundaki 

kamu politikası Bakanlar Kurulu tarafından oluĢturulmaktadır. ĠĢ güvenliği 

ve sağlığı konusundaki devlet politikasını ÇalıĢma ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı geliĢtirir, koordine eder ve uygular. Sağlık Bakanlığı, iĢ sağlığının 

korunması ve geliĢtirilmesi faaliyetlerini yönetir ve koordine eder. Genel ĠĢ 

Denetleme Kurulu Yürütme Ajansı (GLIEA), istihdam koĢullarının 

uygulamasının yanı sıra, iĢ güvenliği ve sağlığını temin etmek amacıyla, iĢ 

hukukuna uyumun genel denetiminden sorumlu kamu kurumudur.  Ulusal 

Sosyal Güvenlik Kurumu (NSSI), iĢ kapasitesi ile ilgili bilimsel fikirlerin 

takibini yapmakta ve iĢ kazalarını araĢtırarak, iĢle ilgili kazalar konusunda 

bir veri tabanı tutmaktadır.  

ĠĢ güvenliği ve sağlığı üzerine ulusal politikalar geliĢtirilmekte ve 

bunlar ulusal, sektörel ve bölgesel düzeyde üçlü iĢbirliği bazında 

uygulanmaktadır. ÇalıĢma KoĢulları ile ilgili Ulusal Konsey (NCWC), iĢ 

güvenliği ve sağlığı politikasının ulusal düzeyde geliĢimi için, koordinasyon, 

konsültasyon ve iĢbirliğinden sorumlu kuruluĢ konumundadır. ĠĢ güvenliği 

ve sağlığı için üçlü iĢbirliğini sağlamak üzere, tüm yerel idari bölgelerde 

bölge konseyleri bulunmaktadır. Aynı zamanda, iĢverenlerle çalıĢanlar 

arasındaki diyalog konusunda, platform oluĢturan bütün  projelerde,  çalıĢma 

koĢulları ile ilgili komiteler de bulunmaktadır. ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı için 

Avrupa Ajansı Ulusal Odak Noktası, ÇalıĢma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

bünyesinde bulunmaktadır.  
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En Ġyi Uygulamalar / Metal Endüstrisi 

Güvenli olarak düĢünülen nedir? 

Bulgaristan’daki metal sanayinde, Ģayet ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası 

(SG, yayın 124/1997) ile belirlenen iĢ sağlığı ve güvenliği (ISG) hükümleri 

ile ilgili gereksinimlere ve yönetmeliğe uygun olduğu takdirde, çalıĢma 

koĢullarının güvenli olduğu düĢünülmektedir.   

Kurumlar ISG yönetim sistemine nasıl girebilirler? 

Bulgaristan’daki metal sanayinde çalıĢan Ģirketler, çalıĢanlarının iĢ 

sağlığı ve güvenliğini güvence altına almak amacı ile, ISG yönetim sistemini 

uygulamak zorundadırlar. Bu aĢamada, kendilerine, kayıtlı özel danıĢmanlık 

ve tasdik kuruluĢlarının yanı sıra yerel düzeyde iĢlem yapan ilgili devlet 

kurumları da yardımcı olabilmektedirler.  ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemini uygulayarak, Ģirketler, baĢka konularda da, iĢçilerin güvenliği için 

net bir yükümlülük kanıtı gösterirler. Bu iĢlem, resmi olarak OHSAS 18001 

onayı kapsamında yapılmaktadır.  

Ġzleme testleri ve risk değerlendirmesi 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası (HSWA), prosedürle ilgili Yönetmelik 

№ 5 (1999) ile birlikte, risk değerlendirmesi yapmanın Ģekli ve sıklığı, her 

ikisi de, iĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile koordineli olarak 

maksimum korumayı sağlamak üzere metal sanayinde çalıĢan tüm 

müteĢebbislerdeki risk değerlendirmeleri kurulumunun zorunluluğunu 

vurgulamaktadırlar.  Bu faaliyetin ilk aĢaması risk değerlendirme 

performansıdır. 1999 tarihli Risk Değerlendirme Yönetmeliği № 5; Düzen, 

Yöntem ve Dönemsellik bazında tanıma ile iĢ sağlığı ve güvenliği alanındaki 
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reformu kolaylaĢtırmıĢtır. Yukarıda bahsi geçen Yönetmelik uyarınca,  risk 

değerlendirme çalıĢma sürecini, iĢ ekipmanını, iĢ yerlerini, iĢ 

organizasyonunu, araç ve gereçlerin kullanımını ve risklere neden olabilen 

diğer faktörleri kapsamaktadır. Risk değerlendirmesi sonuçları, gelecekteki 

faaliyetlerin planlanması ve gerçekleĢtirilmesi için gerekli tüm kaynakların  

(teknik, teknolojik, organizasyonel, finansal, insanlık, zaman, v.b.)  tahsisi 

için bir baĢlangıç noktasıdır.    

En Ġyi Uygulamalar / ĠnĢaat Sektörü 

Güvenli olarak düĢünülen nedir? 

Bulgaristan’daki inĢaat sektöründe, iĢ süreci, ĠnĢaat ve Montaj ĠĢleri 

sırasında Sağlık ve Güvenli ÇalıĢma KoĢullarının minimum gereksinimi ile 

ilgili 22.03.2004 tarihli ve 2 no’ lu Yönetmelik hükümlerine göre organize 

edildiği ve mevzuat koĢullarını gözlemlediği takdirde, ISG’nin uygun olduğu 

düĢünülmektedir.(SG, basım 37/4.05.2004).  

Kurumlar ISG yönetim Sistemine Nasıl Girerler?  

Bulgaristan’da inĢaat sektöründe çalıĢan Ģirketlerdeki ISG yönetim 

sisteminin uygulanması, iĢverenin sorumluluğundadır. Bu amaçla, Genel ĠĢ 

Denetimi Yürütme Ajansının danıĢmanlık  

Yardımını alabilir ya da kayıtlı özel danıĢmanlık ve tasdik 

kuruluĢlarının hizmetlerini kullanabilir.  ġirketler genellikle, uluslararası 

OHSAS 18001:2007 standardı çerçevesinde tasdik edilmelerini sağlayan 

ISG yönetim sistemlerini kullanmaktadırlar.  
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Ġzleme testleri ve risk değerlendirmesi 

22.03.2004 tarihli ve 2 nolu Yönetmelik, inĢaat mahallindeki iĢlerine 

baĢlamadan önce ve inĢaatın tamamlanmasına kadar, inĢaatçının, taahhüt 

edilen inĢaatın tüm aĢamalarını, iĢ ekipmanlarının seçimini ve bütün iĢ 

ortamı parametrelerini kapsayan risk değerlendirmesini yapmaya mecbur 

olacağını öngörmektedir. Risk değerlendirmesi, önceden bildirilen 

taĢeronlarla ortak olarak gerçekleĢtirilecek olup, iĢ sürecindeki yeni 

taĢeronların atanması üzerine güncellenecektir. ÇalıĢan müteĢebbisin 

bölgedeki inĢaat iĢleri sırasında, risk değerlendirmesi müdürle iĢbirliği 

halinde gerçekleĢtirilir. ġayet inĢaat iĢleri süresince önceki planlarda gerekli 

değiĢiklikler yapılır ise, söz konusu risk değerlendirmesi güncellenecektir. 

Risk değerlendirilmesinin uygulanmasında, ĠĢ ortamı parametrelerinin 

ölçümleri de yapılır.  

Sonuç 

Bulgaristan’da metal endüstrisi ve inĢaat sektörlerini içeren ulusal ĠSG 

politikalarının uygulanması,  sadece Avrupa müktesebatının ulusal sistemde 

kullanılması hakkında değildir.   Bunun geçerli olarak ekonomik 

kuruluĢlarda uygulanması daha önemlidir. Bu da, yeniden yapılandırılmıĢ 

GLIEA aracılığıyla, kontrol için modern bir altyapının geliĢtirilmesini 

gerektirir.   

Kontrolle ilgili olarak, destekleyici ve bilgilendirici iĢlevlerin 

gerçekleĢtirilmesini teminen yasal mekanizmanın oluĢturulmasına önem 

verilmelidir. Sağlık ve güvenlik alanındaki sorunlar, yaĢlanan iĢgücü, yeni iĢ 

organizasyonu biçimleri ve çalıĢma saatleri ile iĢ yoğunluğunu arttırma 

yönelimi gibi demografik değiĢikliklerle birleĢtirilmektedir ki bütün bunlar 
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iĢyerindeki stresi arttırmaktadır. Bunların hepsi çok önemlidir ve ĠSG 

politikalarının tasarlanmasında, devlet ve sosyal ortaklar bünyesindeki 

çabalarda merkezi halde olmalıdır.  
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ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN EN ĠYĠ 

UYGULAMALARI 

Çek Cumhuriyeti 

 

 

 En Ġyi Uygulamalar / ĠnĢaat Sektörü 
 

Çek Cumhuriyeti’nde yaklaĢık 210 bin kiĢi inĢaat sektöründe 

çalıĢmaktadır. Sadece aĢağı yukarı 33 bini büyük inĢaat Ģirketlerinde 

istihdam ediliyor. 125 binden fazla insan 50 personelden daha az çalıĢanı 

olan Ģirketlerde çalıĢmaktadır.    

Ġyi Uygulama: Güvenlik Haftası etkinliği ile Ģirketteki ĠSG’nin teĢvik 

edilmesi  

Skanska  Ģirketinde iĢ sağlığı ve güvenliğini destekleyen önemli bir 

etkinlik, 2005 yılından beri Ģirket tarafından dünyadaki bütün  iĢyerlerinde 

düzenlenen Güvenlik Haftasıdır ve Ģimdi bu, Ģirket takviminin bir 

bölümünde yer almaktadır. Bu, etkinliğin içinde yer alan müĢteriler, 
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tedarikçiler, taĢeronlar ve iĢ ortakları – etkinliğe dahil olan önemli sayıda 

Ģirket Ģubesi ve çalıĢanı göz önüne alındığında, önemli bir iĢyeri güvenliği 

giriĢimidir. Bu durum, yaralanmalarını yok etme çabalarının artmasına 

katkıda bulunmakta ve birlikte bir Ģeyler yapma imkânı vermektedir. Tek bir 

Ģirkette, sayısız etkinlik ve eğitim oturumu-toplantısı ile önemli sayıda 

çalıĢanın ve taĢeronların katıldığı en geniĢ güvenlik etkinliği haline gelmiĢtir. 

Bu durum Ģirket için önemlidir, çünkü güvenlik, Ģirket değerlerinde - Hayata 

bakmak, beraber daha iyi olmak, Etik ve ġeffaf ÇalıĢmak - rolünü 

vurgulamak için bir fırsat sağlamaktadır. 

Bir hafta boyunca, kayda değer sayıda insan, (Ģantiye gibi) iĢ 

yerlerinde güvenlikle ilgili faaliyetlere katıldı. Bu, özel bir Ģirket tarafından 

gerçekleĢtirilen  emniyetli iĢ ortamı amaçlı en büyük faaliyettir. ġirket, iĢyeri 

kazalarını azaltmak üzere sistematik olarak çalıĢmaktadır. (2005 yılından 

2013 yılına kadar) süregelen hadisenin ilk 8 yılında, Ģirket, iĢle ilgili 

kazaların sayısını yüzde 50’ den fazla azalttı.   

 

Güvenlik Haftası sırasında, Ģirketlerin iĢ yerlerinde (Ģantiyelerde) ve 

tüm Çek Cumhuriyeti’ ndeki ofislerinde bir dizi faaliyetler olmaktadır. Bu 

sadece Skanska çalıĢanlarıyla sınırlı değildir ve bir Ģirket projesinde çalıĢan 

herhangi birini de kapsamaktadır. Bu faaliyetler aynı zamanda taĢeronları, 

tedarikçileri, ortakları ve müĢterileri de içermektedir. ġirket, inĢaat 

sanayiindeki herkesin sağlık ve rafahını nazarı dikkate almaktadır. 

Faaliyetler, emniyetli çalıĢma yöntemlerini ele alan seminerler ve atölye 

çalıĢmalarından tedarikçilerle yapılan toplantılara, yönetim tarafından 

güvenli bir çalıĢma ortamına odaklanan Ģantiye ziyaretleri, yangın acil 

personeli ile birlikte bir kaza durumunda kullanılan kurtarma teknikleri ve 

güvenlik liderliği odaklı yönetim ve eğitim programlarından oluĢmaktadır. 
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Her yıl Güvenlik Haftası, iĢ güvenliği konularında farkındalık 

yaratmaya yardım eden ve iĢçilerin sahadaki davranıĢlarını iyileĢtirmeye 

teĢvik eden belirli bir temaya sahiptir. Örneğin, Güvenlik Haftası 2010 

katılım ve yükümlülük üzerine odaklanmıĢ oldu. Ġki temadan biri olan 

“Katılım”, herkesin oynayacağı bir rolü olduğunu ve herkesin de güvenli 

çalıĢma ortamından sorumlu olduğunu vurgulamıĢtır. Ġkinci tema, “Neyi 

daha iyi yapabiliriz?” sorusunu sormaktaydı. Herkes açıkça konuĢmaya ve 

iĢyerlerinde ve depolarda güvenliğin nasıl olacağı ve ofislerin nasıl 

geliĢtirilebileceği konusunda fikir paylaĢımında bulunması teĢvik edildi. 

MüĢteriler ve ortaklar aynı zamanda diyalog içindeydiler.  

Güvenlik Haftası 2017 için tema, Sağlık ve Refah alt-teması ile birlikte 

Planla – Yap – Kontrol et – Hareket Et söylemi idi.  PYKH, Ģirket için 

önemli bir konudur, zira biliyorlar ki, dikkatli planlama, ne yapmayı 

planladıklarının takibi ve daha sonra da nerede ilerleme 

kaydedebileceklerinin analizi ile, güvenliği yönetebilmekte, tehlikeleri 

yerinde kontrol altında tutabilmekte ve iĢyerinde güvenliği sürekli olarak 

geliĢtirebilmektedirler. Bu yıl Güvenlik Haftası aĢağıdaki faaliyetleri 

içermektedir. 

 Sorumluluğun yansıtılması,  

 Ortaokula yakın öğrencilerle toplantı,  

 ĠnĢaat sahasındaki ticari okul ve teknik okullardaki öğrenci ziyaretleri,  

 Sabah ısınma hareketleri,  

 Aletlerin incelenmesi,  

 Yangın söndürme aletlerini kullanma eğitimi,  

 Tahliye eğitimi,  

 Alet çantası,  
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 Ġlk yardım eğitimi,  

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği denetimi temsilcileri ve itfaiye ile diyalog,  

 ĠSG konusunda bilgi yarıĢması,  

 Doğrudan inĢaat sahalarında çlıĢma alanları 

 PPE tedarik edicileri ve üreticilerinin ve kolektif ĠSG teçhizatının 

sunumu,  

 ĠĢ’te ĠSG tahkikatı, 

 ġirketin ĠSG faaliyetleri ve teĢebbüsleri sunumu. 

 

 

Güvenlik Haftası'nın misyonu, inĢaat sektörünün, iĢçilerin 

yaralanmalarını ortadan kaldırmaya yönelik kararlılık bilincini ve fedakârlık 

kültürü takdirini paylaĢmak ve her haftayı Güvenlik HaftasıymıĢ gibi 

değerlendirmek üzere sürekli yükümlülük bilincini birlikte arttırmaktır. 
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Ġyi Uygulama: Hazır monte iskelerle yüksekte çalıĢmak için ĠSG 

sağlanması 

Yapı iskelesi, çoğunlukla yüksek yerlerde çalıĢırken güvenli bir 

çalıĢma platformu oluĢturmak için kullanılmaktadır. Ġskele aksamları elle 

monte edilirler. ĠĢçiler kenarlarda dururlar ve  herhangi bir korkulukları 

yoktur. Hatta, destek kalaslarını yerleĢtirirken gevĢek davranmak tehlikelidir. 

Benzer durumlar iskele sökülürken de söz konusudur. Ġskele sıklıkla 

dikilirken,  kullanılan kalaslar ya da  tahta döĢemeler çoğunlukla hasar 

görürler, çok uzun veya çok kısa ve kötü sabitlenmiĢ olabilirler. Ġskele 

çökebilir ya da bir baĢka Ģekilde ölüme veya onu kullanan iĢçilerin ciddi 

yaralanmalarına yol açan hatalar yapılabilmektedir.  

ĠSG’nin önemli yararı, ilgili dayanak ve bağlantı parçaları ile hazır 

birleĢtirilmiĢ iskele sisteminin kullanılmasından ibarettir. Sistem, dünya 

kalıp uzmanlarınca geliĢtirildiği için, Çek Cumhuriyeti’ ndeki Ģantiyelerde 

sıklıkla kullanılmaktadır.  
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Kurulu bir ĠSG yönetim sistemine sahip müteahhitler bunu, yüksekte iĢ 

yaralanmalarını önleyen önemli tedbirlerden biri olarak görmektedirler. 

Çözüm, mesela yığma, beton ya da çatı iĢleri sırasında güvenli bir platform 

temin etmektedir. Ġskele dikilirken ve sökülürken, risk altındaki iĢçi 

sayısında nispeten azalma olacaktır, çünkü hazır monteli olduğunda güvensiz 

olması konusunda, kalitesiz kalaslar ve kullanılan diğer malzemeler 

sebebiyle,  daha az risk söz konusu olacaktır 

.   
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Fransa Hakkında Bilgiler 

AB entegrasyonunun kuru-

cularından biri olan Fransa, yarı-

baĢkanlık cumhuriyetidir.  

Ülkenin toplam nüfusu hemen 

hemen 67 milyondur ve baĢkenti 

Paris’ tir.  Fransa Avrupa’daki 

en etnik çeĢitliliği olan ülkedir: 

Fransız nüfusunun % 40’ ı, 

çoğunlukla Kuzey Afrika’da 

onların mülkiyetindeki Cezayir ve 

Fas’ ın bağımsızlığını takip eden 

20. Yüzyılın baĢlarından itibaren ülkenin aldığı farklı göç dalgalarına 

dayanmaktadır.  Cezayir ve Fas ta da, Ġspanya ve Portekiz’den çok sayıda 

göçmen vardır. Fransa aynı zamanda önemli oranda Çingene nüfusuna da 

sahiptir.  

Cumhuriyet 18 idari bölgeye ayrılmıĢtır  (13’ü metropolit Fransa’da ve 5’ 

i de ülke dıĢındadır), bunun dıĢında 101 tane de alt bölüm bulunmaktadır.  

Bölümler, 335 küçük yerel idarelere bölünmüĢ,  bunlar da 2,054 kantona 

ayrılmıĢtır. Daha sonra bu kantonlar, seçilmiĢ belediye meclisine sahip olan 

36,658 yerel idareye bölünmüĢtür. Ayrıca , Fransız Cumhuriyeti’ nin, 

denizaĢırı bir bölge (Fransız Güney ve Antartikakarası) ve bir insansız ada 

(Clipperton) olmak üzere altı ayrı deniz aĢırı toplulukları (Fransız 

Polinezyası, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre ve Miquelon, 

Wallis ve Futuna, Yeni Kaledonya)  buluımaktadır. Ülke dıĢındaki 
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toplulukları ve memleketleri Fransa’nın bir parçası durumundadırlar, ancak 

AB ya da mali alana bağlı değildirler (St. Bartelemy hariç). 

Fransa’da ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG) Sistemi. Yasal Çerçeve 

Fransız kanunları, OHS alanında AB yönergelerini uygulama 

çabası içerisindedir. Amaç, 2014-2020 arasında ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı ile 

ilgili Avrupa Komisyonu Stratejik Sistemine ve Avrupa 2020 gibi diğer ilgili 

AB stratejilerine katkıda bulunmaktır.  

 

AB yönergeleri, iĢyeri güvenlik ve sağlığı için ĠSG’ nin daha az 

engelleyici ve daha fazla koruyucu olan yeni konseptine öncülük eden  

minimum standartları düzenlemektedir: Üye Devletler, iĢçileri koruma 

konusunda daha katı kurallar benimseyebilirler, ancak mevzuatlarının 

minumum standartlara uygun olması gerekmektedir. Böylesi bir değiĢiklik 

ulusal mevzuatta hem kültürel olarak hem de yasama açısından  ifade 

edilmiĢtir.  

Bu bağlamda, ĠĢçilerin Sağlığı ve Güvenliğinin Çerçeve Yönergesi 

(12 Haziran 1989 tarihli ve 89/391/EEC nolu Konsey Yönergesi)  ve ona 

bağlı spesifik yönergeler önemli bir adım oldu. Fransa'da, Çerçeve yönerge, 

mesleki risklerin önlenmesini teĢvik etmek için ,ĠĢ Kanunu ve Kamu Sağlığı 

Kanunu'nu iyileĢtiren,31 Aralık 1991 tarih ve 91-1414 sayılı Kanunla 

değiĢtirilmiĢtir. 

O yasaya göre,  iĢverenlerin kiĢisel olarak yasalar ve yönetmeliklere 

uyumu sağlamaları gerekmektedir.  Güvenliği sağlamak üzere, Ģirkette 

belirlenen risk değerlendirmesi temelindeki tüm önlemleri almalı ve 

iĢçilerinin sağlığını korumalıdırlar.  Diğer ana önleyici aktörler, kuruluĢa, 
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iĢçiye ve onları temsil eden organlara, özellikle de sağlık, emniyet ve 

çalıĢma koĢulları komiteleri dahili veya harici olabilecek iĢ sağlığı 

servisleridir. 

ĠĢ güvenliği ve sağlığı ile ilgili yasalar ve hükümler Fransa ĠĢ 

Yasasının IV. Bölümünde toplanmıĢtır; kamu sağlığı hakkında olanlar 

Fransa Halk Sağlığı Yasasında toplanmıĢ olup, sosyal güvenlik sistemi 

konusundaki kanun ve hükümler de Fransa Sosyal Güvenlik Yasasında 

bulunabilir.  

2015 yılında, Fransa Hükümeti 2006’dan 2020’ ye kadar olan 

dönemi kapsayan yeni bir ĠĢ Sağlığı Planı (PST3) benimsedi. PST3’ün 

bütün amacı, iĢ güvenliği ve sağlığı esasına önleyici tedbir koymak ve iĢ 

sağlığının geliĢtirilmesi üzerine özel bir odaklanma temelinde bir korunma 

kültürü geliĢtirmektir. Etkili bir 

önleme kültürü için önemli 

enstrümanlar bilgi, eğitim ve risk 

değerlendirmesidir. Önleme 

aĢağıdaki konular üzerine 

odaklanacaktır:  

Klasik riskler (kayma, 

yolculuk ve düĢmeler, tehlikeli 

maddeler, nakliyedeki riskler) 

 Yönetim ve organizasyon 

riskleri (psikososyal riskler, iĢle 

ilgili zorlanmalar) 

 Beklenmedik riskler (endokrin engelleyiciler, nanomateryal, dijital 

teknolojiler) 

Fransa’daki OHS altyapısı  (Kaynak: oshwiki.eu) 
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Yeni strateji, daha fazla sosyal ortaklar içeren, hazırlanmasında tüm 

iĢyeri sağlığı ve güvenliği iĢtirakçilerini kapsarken, ilk olarak ÇalıĢma 

Bakanlığı tarafından ĠĢyeri Sağlık Planı için ana esasları geliĢtirilmesi görevi 

ile tevdi edilen sosyal diyalogun yenilenmesine dayanmaktadır.  Yeni 

strateji, eski strateji ve yönetmeliği basitleĢtirme amaçlarını karĢılaĢtırarak, 

güvenli sağlık ve çalıĢma hayatı kalitesi arasındaki bağı altını çizerek 

belirtmektedir.   

ĠSG Uzmanlarının Eğitimi ve YetiĢtirilmesi  

Fransa’da, içinde ĠSG uzmanları için yasal gerekli eğitimin 

azaltıldığı çok yönlü faaliyetler  bulunmaktadır. ĠĢte bazı örnekler: Fransız 

Tabipleri Birliği’nin yapmıĢ olduğu uzmanlık çalıĢmaları ya da sertifikasyon 

vasıtasıyla (l'Ordre National des Médecins) iĢyeri hekimi olunması; 

CARSATs’da   (Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), 

CRAMs’da (Caisses Régionales d’Assurance Maladie), ve CGSSs’da 

(Caisses Générales de la Sécurité Sociale) ĠSG mühendislerinin iĢe alınma 

sonrası eğitim kursu. Bu iĢlem, danıĢman mühendis olarak kabul edilme 

öncesindeki adaylık süresini oluĢturmaktadır; ĠSG’de uzman olmayanlar için 

zorunlu olan güvenlik eğitimi vasıtasıyla; farklı türde uzaktan eğitimlerle, en 

fazla sayıdaki insan kapsama ve bir önleme kültürü geliĢtirme araĢtırması.  

ĠSG Yönetim Sistemindeki Kurumların Rolü 

Fransız sisteminin iĢ risklerini önleme kapsamı: Fransız iĢ sağlığı ve 

güvenliği politikasını oluĢturan ve uygulayan ve sosyal ortakları ile 

iĢbirliğini yöneten ÇalıĢma Bakanlığı;  endüstri kazaları ve iĢ hastalıkları 

alanındaki iĢ risklerini önlemeye katkı sağlayan sosyal güvenlik 

kuruluĢları; iĢ risklerini önleme, öngörme, bilincini yayma ve yönetmeden 
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sorumlu olan bilimsel, operasyonel ve medikal kuruluĢlar; son olarak, 

iĢleri dolayısıyla iĢçilerin sağlığında hiçbir bozulma olmamasını garanti 

altına almadaki kapsamlı önleyici rolünün olduğu iĢ sağlığı memurları.  

Tarama testleri ve risk değerlendirmeleri  

Fransa’da,  CARSATs (Emekli ve Meslek Sağlık Sigortası Fonları), 

CRAMIF (Fransa Bölgesi Sağlık Sigortası Fonu), CRAMAM (Alsace-Moselle 

Bölgesi Sağlık Sigortası Fonu) ve CGSSs  (Fransa dıĢındaki bölgelerde Genel 

Sosyal Güvenlik Fonu) (Genel Sosyal Güvenlik Fonu), özellikle o riskleri önleme 

amacıyla mesleki kaza ve hastalık risklerini değerlendirmelerinde yardımcı 

Ģirketler misyonuna sahiptirler.   

Fransa’da Metal Sanayii ve ĠnĢaat Sektörü. Bazı En Ġyi Uygulamalar 

Fransa’da, metal endüstrisi yaklaĢık 1.5 milyon çalıĢanı istihdam 

etmektedir.  Metalürji, Fransız endüstriyel istihdamının neredeyse yarısını 

oluĢturuyor. Cironun yaklaĢık yarısı (%43’ü) ihracatta gerçekleĢmektedir.  

Fransa dünyadaki 11. en büyük metal üreticisidir.  Demir ve çelik üretimi 

geleneksel olarak kuzey ve doğu Fransa’da yer almakta iken, döküm (metali 

Ģekillendirme) tüm ulusal topraklar üzerinde yer almaktadır.  

Diğer taraftan, inĢaat sektörü GDP’nin %5’ine yardımcı olmaktadır ve 

çalıĢan nüfusun %5’ ini kapsamaktadır. Sektör, ağırlıklı olarak yaklaĢık 

%95’i 10 çalıĢandan fazla istihdamı olmayan küçük ve orta büyüklükteki 

iĢletmelerden oluĢmaktadır. FFB – Fransız ĠnĢaat Federasyonu’na göre, 

sektörün faaliyetleri 2008’ deki krizin baĢlamasından bu yana (-%3 hacimle) 

azalmaya devam etmektedir. 

Her üretim sektörü, bu bağlamda ekonomik  ve insan kaynaklarının 

yetersizliği nedeniyle hem iĢçiler hemde çalıĢanlar özellikle  KOBĠ’ler 

tarafından göz ardı edilen son derrece değiĢken risk faktörlerini iĢaret 
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etmektedir. Fransa’da, inĢaat ve metal sanayinde seçilen ĠSG yönetim 

uygulamaları, bölgelerde mevcut olan çeĢitli aktörlerin ve geniĢ risk alanını 

önleme ve karĢılaĢtırmasına yönelik olarak firmaların katılımı üzerinde 

odaklanmaktadır.  Açıkçası, aynı zamanda bu, daima daha ileri ve uygun 

teknolojiler ve tekniklerin kullanımı sayesinde de söz konusu olmuĢtur.  

Bazı en iyi uygulamaların referansları: 

http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-

pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206263 

 

http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf
http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206263
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Yunanistan’da en iyi ĠSG uygulamaları 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine desteği, yalnızca yazarların görüĢlerini yansıtan içeriklerin bir 

onayını teĢkil etmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir Ģekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz. 

Proje No.: 2016-1-TR01-KA202-034976 
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Yunanistan’da ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Sistemi 
1 

Yasal Çerçeve  

Yunanistan’daki OSH geliĢmesinin dönüm noktası, “ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği” ile ilgili 1568/1985 no’lu yasa idi
2
. Bu çerçeve yasa, müteĢebbis 

seviyesinde ĠĢ Komitelerinde Hijyen ve Güvenlik ve ulusal düzeyde de 

Güvenlik ve ĠĢ Konseyi gibi bir kısım kurumların kurulmasına izin verdi.  

Aynı zamanda bu, iĢyerinde Güvenlik Mühendisi ve ĠĢ Doktorunun rolünü 

de tanımladı. 

Ulusal strateji ve programlar 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği için Ulusal Stratejinin asıl amaçları (2010-

2013) Ģöyledir: Önleme ve güvenlik kültürünün geliĢtirilmesi, risklerin 

değerlendirilmesi ve minimum düzeye indirilmesi, özellikle de yeni ve acil 

riskler, ve bunlarla ilgili uygun önlemlerin alınması, iĢ kazaları ve meslek 

hastalıklarının azaltılması, küçük ve orta düzeyde teĢebbüslerde (SME’ler) 

iĢyerlerindeki mevcut iĢ koĢullarının geliĢtirilmesi. Nihai amaç, halihazırdaki 

iĢ koĢularını geliĢtirmektir ve daha da önemlisi, iĢçileri sağlığa olumsuz 

etkilerden korumaktır.  

                                                           

1
SpyrosDontas, ELINYAE, Greece, (https://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_Greece) 

2 Law 1568/1985 on HealthandSafety at Work [in Greek]. Available 

at: http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=708&item_id=2171 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=708&item_id=2171
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OSH yetkilileri ve Denetim hizmetleri 

Ulusal düzeydeki iĢ güvenliği ve sağlığı ile ilgili bütün sorunlar, 

ÇalıĢma, Sosyal Güvenlik & Sosyal DayanıĢma Bakanlığı ve ĠĢ Güvenliği ve 

Sağlığı Müdürlüğü
3 

 ve ĠĢ Denetimi (SEPE)
3

 gibi üst mercilerinin 

sorumluluğu altındadır.  ĠĢ güvenliği ve sağlığı ile ilgili bütün meseleleri 

iyileĢtiren ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı Müdürlüğü
4
, ÇalıĢma, Sosyal Güvenlik & 

Sosyal DayanıĢma Bakanlığındaki asıl OSH idaresi merciidir.  

ELINYAE (Yunan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurumu) 
4
 , (iĢverenler – 

çalıĢanlar için) iki taraflı kar amacı gütmeyen bir kuruluĢtur. Yunan ĠĢçileri 

Genel Konfederasyonu (GSEE), Yunan Endüstrileri Federasyonu (SEV), 

Yunan Ulusal Ticaret Konfederasyonu (ESEE), 1992 yılında kurulmuĢ olan 

Küçük ve Orta Ölçekli TeĢebbüsler Konfederasyonu  (GSEVEE).  

Eğitim, araĢtırma ve farkındalığı arttırma kurumları 

3850
5

 sayılı Yasanın 13. Maddesi, üniversite ve teknoloji eğitim 

enstitüleri (TEI) mezunları için, farklı ekonomik faaliyetlerde güvenlik 

teknikleri biçiminde tayin edilecek bir önkoĢul olarak akademik yeterlilikleri 

belirtmektedir. Bu merkezler, ya özel ya da kamu kuruluĢları tarafından 

yönetilebilmektedirler.  

                                                           

3 TheLabourInspectorate (SEPE). Retrieved 18 May 2012:http://www.ypakp.gr/ 

4TheHellenicInstituteforOccupationalHealthandSafety (ELINYAE). Retrieved 18 May 

2012: http://www.elinyae.gr/el/index.jsp 

5 Law 3850/2010, Code of LawsfortheHealthandSafety of Employees [in Greek]. Available 

at:http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=708&item_id=8438 

http://www.ypakp.gr/
http://www.elinyae.gr/el/index.jsp
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=708&item_id=8438
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Yunanistan’daki OSH ile ilgili tek araĢtırma kurumu, Yunan ĠĢ Sağlığı 

ve Güvenliği Enstitüsü’ dür (ELINYAE).  OSH Bilgi ve Dokümantasyon 

Ulusal Merkez Departmanı, ulusal OSH kampanyalarını ve diğer ağ, iletiĢim, 

farkındalığın arttırılması, eğitim, staj ve baĢta Ulusal OSH Bilgi Ağı 

operasyon ve yönetimi vasıtasıyla olmak üzere, farklı OSH meseleleri 

konusundaki tanıtım faaliyetlerini koordine etmektedir.  

Yunanistan’da en iyi OHS uygulamaları | Genel, ĠnĢaat ve 

Metal Sektörleri 

Yunan SME’lerindeki Güvenlik Mühendisleri için Eğitim Paketi
6
 

Proje, Yunan ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü tarafından organize 

edildi. Ortak organizasyon, Ġstihdam ve Sosyal Koruma Bakanlığının Genel 

ĠĢ KoĢulları ve Sağlığı Bölümü idi. Projeye “SME’ lerdeki güvenlik 

mühendisleri için eğitim geliĢtirme paketi” adı verilmiĢti.  

Bu proje, Yunan SME’ lerindeki güvenlik mühendisleri için kapsamlı bir 

eğitim geliĢtirme paketini harekete geçirme ile ilgiliydi.  Proje, hem 

iĢverenlere ve hem de çalıĢanlara temel iĢ güvenliği ve sağlığı (OSH) 

konularını öğretmek ve bu konuda iletiĢim içinde olmak konusunda 

kullanıcı dostu alet edinmelerine imkan sağladı.   

Projenin ana verisi, Yunanistan’daki küçük iĢletmelerin güvenlik 

mühendisleri için 25.000’ lik bir eğitim CD-ROOM kopyasıdır. Bu proje 

                                                           

6European Agency for Safety and Health at Work, “Promoting health and safety in European Small and Medium-

sized Enterprises (SMEs)”, 2005, Belgium, p.68-69, https://osha.europa.eu/en/tools-and-

publications/publications/reports/ag05001 
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dört ana menüden oluĢmaktadır: (giriĢ, Yunan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Enstitüsü sunumu, eğitim materyalleri sunumları ve faydalı linkler), 10 alt 

menü, 970 Ģeffaf görünüm ve 108 link. Eğitim bölümünün kendisi, 

SME’lerdeki iĢ güvenliği ve sağlığının en önemli yönlerini kapsayan 38 

konuyu ihtiva etmekte olup, üç seviyede yapılandırılmıĢtır:  temel, orta ve 

ileri düzey.  

Metal Sektöründeki En Ġyi Uygulama 

Yunanistan’da iki Yüksek Maruz Kalmalı metal operasyonundaki 

kimyasal risk azalımı
7
 

Proje, metal sektöründe spesifik bir risk değerlendirme ve iki tipik 

yüksek maruz kalmalı operasyonda azalım yöntemi üzerinde odaklanmıĢtır: 

otomobil frenlerinin bakımı, yüksek uçucu solventlere ve kırık elyafa maruz 

kalma; ve yıkama tablalarında ya da tesis içindeki metallerden kirin 

çıkartılması, değiĢik kimyasallar ve aĢındırıcı maddelere maruz kalma 

kapsamı.  

Projenin sonuçları; Seminerler, El Ġlanı, Poster, El Kitapları, Öğretim 

Görevlileri ve Web muhteviyatı.  

Ortak kuruluĢlar, DEI (Yunan kamu gücü kuruluĢu), Nordmetall 

(kuzey Alman metal sanayi iĢverenler federasyonu), IG-MetallBezirkKüste 

(Alman metal iĢçileri sendikası), PHU (Yunan ĠĢverenler Federasyonu), ve 

                                                           

7
Promotinghealthandsafety in European Small andMedium-sized Enterprises (SMEs) Guía de utilización de 

losFitosanitarios, https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/ag05001 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/ag05001
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GFE/PPC (Yunanistan Kamu Gücü KuruluĢları ÇalıĢanları Genel 

Federasyonu) idi. 

Bu proje, Alman ve Yunan SME’lerindeki çalıĢma koĢullarını 

geliĢtirme aracı olarak Avusturya PIMEX yöntemini kullanmayı teĢvik ve 

destekleme ile ilgili idi. 10 yıldan beri, AUVA (Avusturya iĢ riskleri sosyal 

sigortası), çalıĢma süreçlerinin video kayıtları ve risk faktörlerinin simültane 

ölçümlerini kapsayan bu yöntemi baĢarıyla kullanmaktadır. Uygulama alanı, 

tehlikeli maddelerin kullanımı ve daha spesifik olarak metal yüzeylerin ve 

frenlerin (gösterim alanları olarak) bakımının temizliğidir.  Amaç, bu risk 

analizi ve küçültme yöntemini Avusturya’dan Almanya ve Yunanistan’a 

nakletmektir.  

PIMEX sisteminin pratik gösterimi her iki seminerde de verilmiĢtir. 

Proje ekibi, aynı zamanda bir kısım Ģirketlere, sendikalara ve güvenlik 

kuruluĢlarına konferanslar da düzenlemiĢtir. Atina’da, teknisyenler ile iĢ 

güvenliği ve sağlığı uzmanlarını hedef alan eğitim seminerleri (11 kiĢi ile) ve 

Bad Wilsnack’ ta (12 kiĢi ile)  gerçekleĢmiĢtir. PimexPro ekibi, Ģirketler 

içerisinde bir dizi PIMEX ölçümü yaptı. Almanya’daki Rabenscompany ve 

Meyer tersanelerinde yapılan gözlemler de benzer sonuçları göstermiĢtir. 

Proje ekibi, keza iki Ģirketteki kaynak dumanlarına maruz kalma çalıĢmasını 

da yürütmüĢtür.  

Nihai olarak, proje ekibi Hamburg’da 30 kiĢiden daha fazla katılımcı 

için uluslar arası bir workshop düzenledi.  Workshop, PIMEX 

uygulamalarının çeĢitliliğini göstermiĢ bulunmaktadır. Sistemle çalıĢma, 

proje süresinin sonuna kadar devam etmiĢtir.  
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Bazı en iyi uygulamaların referansları: 

http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-

pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206263 

 

http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf
http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206263
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Ġtalya’da en iyi ĠSG uygulamaları 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine desteği, yalnızca yazarların görüĢlerini yansıtan içeriklerin bir 

onayını teĢkil etmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir Ģekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz. 

Proje No.: 2016-1-TR01-KA202-034976 
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Ġtalya Hakkında Bilgiler  

Ġtalya, bugünün Avrupa 

Birliğinin ataları olan Avrupa 

Topluluklarının “altı” kurucu 

üyesinden biri ve üniter bir 

Parlementer Cumhuriyettir.  

YaklaĢık 61 milyonluk nüfusu ile dördüncü en kalabalık nüfuslu AB üye 

devletidir. 21. Yüzyılda nüfusunun, Ģimdilerde ölüm oranının doğum oranını 

büyük ölçüde geçmesi ile, azalması beklenmektedir.  

Ġtalya’daki en büyük etnik grup asıl Ġtalyanlardır (Nüfusun %92’ 

si). Aynı zamanda resmi olarak kayıtlı bir milyona yakın Romen vatandaĢı 

da bulunmaktadır ve bunu Faslılar ve Arnavutlar takip ediyor.   

 

Ġtalya politikaları Parlamenter Cumhuriyet rejimiyle yürütülmektedir. 

Popüler referandumla 2 Haziran 1946 tarihinde monarĢi kaldırıldığından bu 

yana a, çok partili cumhuriyet sistemine sahiptir.  

Anayasa ile kurulduğu üzere, yürütme yetkisi, BaĢbakan tarafından 

yönetilen Bakanlar Kurulu tarafından müĢterek olarak kullanılır. Yasama 

yetkisi, Lordlar Kamarası ve Bakanlar Konseyinde bulunur. Anayasa, 

adaletin insanlar adına yönetildiğini ve hakimlerin sadece hukuka tabi 

olduklarını beyan etmektedir.  CumhurbaĢkanı Devletin BaĢkanıdır ve 

ülkenin bütünlüğünü temsil eder.  

Ġtalyan Anayasası, dört tür yerel kuruluĢu nazarı dikkate almaktadır: 

bölgeler, iller, büyükĢehirler ve kasabalar. Bunlar, Devlet ile birlikte, 
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Cumhuriyetin asli unsurlarıdır. Bölgeler, iller ve kasabaların hepsinin çok 

benzer bir devlet yapısı vardır. Bu yapı üç asıl kuruldan oluĢmaktadır: 

konsey,  “giunta” ve onun baĢkanı (veya kasabalarda belediye baĢkanı). 

Diğer taraftan, bölgeler ve illerle kasabalar arasındaki asıl farklar harfiyen, 

uygulama hakkı veren takdir yetkisinin bölgesiyle ilgilidir.    

Ġtalya’da ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Yasal Çerçeve 

Ġtalyan ulusal mevzuatı, 2014-2020 arasında ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı 

için Avrupa Komisyonun Stratejik Çerçevesine ve Avrupa 2020 gibi diğer 

AB stratejilerine yardımcı olmak amacıyla iĢ güvenliği ve sağlığı (ĠSG) 

alanındaki AB yönergelerini uygulama çabası içerisindedir.  

 

ĠĢ yerindeki güvenlik ve sağlık için, yeni ĠSG konseptine öncülük 

eden, daha az pozitif olmayan ve daha fazla önleyici olan Avrupa 

direktifleri,  minimum standartları düzenlemektedir. Dolayısıyla, ulusal 

güvenlik ve sağlık mevzuatı Avrupa çapında değiĢiklik arz etmektedir.   

Ġlgili ulusal mevzuat, asıl olarak,  81 nolu ve 9 Nisan 2008 tarihli 

Mevzuat Hükmü ile temsil edilmektedir ki bu hüküm, sadece bir 

yönetmelikte
1
, bütün ilgili yasal koĢullarla, tüm faaliyet sektörleri, kamu ve 

özel ve bütün risk türleri ile ilgili olarak koordine edilip yeniden 

yapılandırılmıĢtır.   

ĠSG Yönetim Sistemindeki Kurumların Rolü 

Ġtalya’da,  iĢ güvenliği ve sağlığı kurumsal sistemi, Bölgesel 

Koordinasyon Komiteleri ve sosyal ortaklarla birlikte ÇalıĢma ve Sağlık 

Bakanlığı yetki alanına girmektedir.  Sorumlulukları, yasamayla, 

denetimle, sağlığın geliĢtirilmesi ve iĢletmelere yardımla ilgili geliĢmeler 
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konusunda tavsiyelerde bulunmaktı.  ĠĢ güvenliği ve sağlığı için yetkili 

Ġtalyan ulusal otoritesi INAIL – Ġtalyan iĢçileri tazminat makamı -   

tarafından temsil edilmektedir.  

 

INAIL, ÇalıĢma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

ĠçiĢleri Bakanlığı,   ile birlikte, Trento and Bolzano bölgeleri ve otonom 

illeri ve Ulusal Ekonomi ve ĠĢ Konseyi (CNEL),ĠĢyerinde Önlemin Ulusal 

Bilgi Sistemini (SINP) temsil etmektedir. Bu sistem, rehberlik, planlama ve 

kazalara, meslek hastalıklarına karĢı önlem etkinliğini değerlendirmekle ve 

spesifik arĢivleri ve birleĢik veritabanlarının yaratılmasının geniĢletilmesiyle 

denetim faaliyetinin yönlendirilmesi ile görevlidir.  

  

ĠĢ MüfettiĢleri Kurulu  ulusal 

bölge çapında iĢlem yapmakta 

ve endüstri, ticaret ve tarımda 

alınan ücretler konusunda da 

olduğu gibi, sosyal güvenlikle 

ilgili tüm iĢ yasalarının ve 

yönetmeliklerin uygulanmasını 

sağlamaktadır. Bu kurul, 

hemen hemen bütün ekonomi 

sektörlerinde yetki sahibidir.  

 

Ġtalya’da  OSH altyapısı  (Kaynak: oshwiki.eu) 
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“Güvenli” olarak ne düĢünülmektedir? 

81 nolu ve 9 Nisan 2008  tarihli  Kanun Hükmünde Kararnamenin 

yürürlüğe girmesi, bütün faaliyet sektörleri için, hükümlerin gerekliliklerini 

belirleme konusundaki iĢlemleri kolaylaĢtırdı.  Bu durum, ilgili yaptırımlar, 

yükümlülüklerin ihlalinin suçlu, idari ve mali doğasının açığa çıkartılmasını 

sağlamaktadır.  

 

ĠSG sisteminin layıkıyla uygulanması amacı ile, aynı zamanda 

muhtelif yöneticilerin mevcudiyeti  çağdaĢ  olmadıklarında, daha önceden 

belirlenen ve değerlendirilen gerçek riskleri yönetmede etkili ve iĢlevsel araç 

olan  Güvenlik ve Koordinasyon Planı  (GKP) vasıtasıyla güvenliğin 

planlanması zorunludur. 

 

Kamu çalıĢmaları durumunda, PSC’yi oluĢturmanın zorunlu olmadığı 

yerlerde,  bir DeğiĢim Güvenlik Planı (PSS) planlanmalıdır. Bu, PSS’de 

olduğu gibi aynı biçime ve içeriğe sahiptir, ancak müteahhit veya tüccar 

tarafından planı çizilmiĢtir ve güvenlik maliyetlerinin hesaplarını tedarik 

etmez. Son olarak, Operasyonel Güvenlik Planı (POS), icracı iĢverenin, 

bireysel olarak ilgili Ģantiye referansı ile güvenlik planlaması için hazırlık 

yapması gerektiği dokümanıdır.   

Testlerin Görüntülenmesi ve Risk değerlendirmeleri  

ĠĢyerlerinde sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili 81/2008 nolu 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. Maddesi, iĢverenin Ģirket içerisinde 

ya da imalat ünitesinde önleme ve koruma hizmeti organize ettiğini 

belirtmekte veya iĢverenlerin ortaklıkları ya da ortak kolları içerisinde 

kurulmuĢ olan insanları ve harici hizmetleri tayin etmektedir. ĠĢverene, kendi 
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Ģirketi ve imalat birimindeki iç ve dıĢ hizmetleri organize etmeyi seçme 

konusunda tam özgürlük verilmektedir. Önleme ve koruma hizmetleri 

konusunda, temsilcileri kendilerinin, bu riskleri etkisizleĢtirme amaçlı 

güvenlik önlemlerinin geliĢtirilmesi için bir koĢul olan risk değerlendirme 

faaliyetlerinde yer alan  baĢlıca fonksiyonlarını gerçekleĢtirmektedir.   

ÇalıĢma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teftiĢ personeli, 

iĢyerindeki risk değerlendirmesini de kapsayan sağlık ve güvenlikle ilgili 

mevzuatın uygulanması konusunda denetim faaliyetinin yürütülmesinden  

sorumludur.  

Ġtalya’da Metal Sanayii ve ĠnĢaat Sektörü. Bazı En Ġyi Uygulamalar 

Ġtalya’da, Almanya’dan sonra ikinci sıradaki Avrupa ülkesi olarak, 

metal endüstrisi yaklaĢık 1,600,000 kiĢiyi istihdam etmektedir. YaklaĢık 100 

milyar Euro’ luk varlık yaratmaktadır. Bu ülke 200 milyarlık mal ihraç 

etmektedir ve bu meblağ sektörel cironun hemen hemen yarısı kadardır.  (60 

milyar)’ lık takas yoğunluğu, Ġtalya’daki enerji ve tarım-gıda sektörlerinin 

yapısal dezavantajları  ticaret dengesinde, toplam yeniden dengelemeye 

yardımcı olmaktadır.
8
 

ĠnĢaat sektörü, 1,200 üzerinde çalıĢan, 700,000 bağımsız çalıĢan iĢçi ve 

çoğunlukla küçük ve mikro müteĢebbisler biçiminde çok sayıda göçmen 

iĢçinin varlığı ile toplam ulusal ekonominin hemen yemen %6’ sını temsil 

etmektedir.
9

 Eknomik ve mali krizlerin baĢlamasından beri, inĢaat 

                                                           

8 www.federmeccanica.it 

9 www.filleacgil.it - last visit: 27/06/2017, 15:41 

http://www.filleacgil.it/
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sektöründe yer alan toplam iĢlerin ve müteĢebbislerin miktarı artmaya devam 

etmektedir.
10

 

 

Her imalat sektörü, birçoğu sıklıkla, özellikle KOBĠ’ lerdeki hem 

iĢçiler ve hem de çalıĢanlar tarafından, bu anlamda ekonomi ve insan 

kaynakları yokluğu dolayısıyla gözden kaçan risk faktörlerinin aĢırı değiĢken 

bir panelini iĢaret etmektedir. ĠnĢaat ve metal endüstrisinde seçilen ĠSG 

yönetimi uygulamaları, açıkça her zaman daha geliĢmiĢ teknolojiler ve 

teknikler kullanılarak, birlikte hareket etmek ve geniĢ bir risk yelpazesine 

karĢı koymak için Ģantiyelerde  mevcut olan çeĢitli aktörler arasında 

iĢbirliğine odaklanmaktadır. 

Bazı en iyi uygulamaların referansları: 

Metal endüstrisi için: 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-

meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-metalmeccanico-

AR-11960/ 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/gestione-integrata-della-

manutenzione.pdf?section=attivita 

 

http://www.repertoriosalute.it/wp-

content/uploads/2014/09/Impresasicura_metalmeccanica.pdf 

                                                           

10Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni. Associazione nazionale costruttori edili. Gennaio 2017. 

http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=35113 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-metalmeccanico-AR-11960/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-metalmeccanico-AR-11960/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-metalmeccanico-AR-11960/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/gestione-integrata-della-manutenzione.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/gestione-integrata-della-manutenzione.pdf?section=attivita
http://www.repertoriosalute.it/wp-content/uploads/2014/09/Impresasicura_metalmeccanica.pdf
http://www.repertoriosalute.it/wp-content/uploads/2014/09/Impresasicura_metalmeccanica.pdf
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ĠnĢaat sektörü için: 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-

cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-buona-pratica-di-casole.html 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-

cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-mappatura-figurata.html 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-

cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-di-rilevazione.html 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-buona-pratica-di-casole.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-buona-pratica-di-casole.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-mappatura-figurata.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-mappatura-figurata.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-di-rilevazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-di-rilevazione.html
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Romanya’da en iyi ĠSG uygulamaları 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine desteği, yalnızca yazarların görüĢlerini yansıtan içeriklerin bir 

onayını teĢkil etmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir Ģekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz. 
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Ülkedeki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Sistemi 

Romanya’da, ĠSG alanındaki yetkili merci ÇalıĢma Aile eve Sosyal 

Koruma Bakanlığı’dır. Asıl sorumluluklar: Ulusal ĠSG politikasını ve 

stratejisini hazırlamak, ulusal stratejiyi uygulamak ve mevzuatın 

uygulanmasını izlemek için kuralsal eylemlerin taslaklarını hazırlamak. ĠĢ 

Denetimi, ISG mevzuatına uyumu kontrol altında tutmaktadır.  

Ulusal R&D ĠĢ Sağlığı Koruma Enstitüsü “Alexandru Darabont”, 

bilimsel temellere dayanarak, iĢyerinde güvenlik ve sağlığın iyileĢtirilmesi 

için alınacak önlemleri belirlemekte ve bu alan için kabul edilen politikayı 

desteklemektedir. Halk Sağlığı Bakanlığı ise, halk sağlığı ve sosyal yardım 

alanındaki merkezi otoritedir. Halk Sağlığı Müdürlükleri iĢ sağlığı 

standartlarına uyumu kontrol altında tutmakta ve iĢ güvenliğinin 

geliĢtirilmesine yardımcı olmaktadır. Ulusal Emeklilik ve diğer Sosyal 

Sigorta Hakları Kurumu, iĢ kazaları ve meslek hastalıkları alanında sigorta 

eden kurumdur.  

Romanya Ġrtibat Merkezi ulusal ĠSG ağını yönetmekte ve ĠĢ Güvenliği 

ve Sağlığı için Avrupa Ajansı Romanya web sitesinden bilgiler vermektedir.  

En Ġyi Uygulamalar / Metal Endüstrisi 

Güvenli olarak düĢünülen nedir? 

ĠĢçilerin iĢteki güvenliği ve sağlığı konusundaki 319 no’lu ve 14 

Temmuz 2006 tarihli Yasa hükümleri (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası / 

OHSA), aynı zamanda metal sanayine de uygulanabilmekte olup, ISG’ yi  

“iĢ sürecinde hayatı koruma, fiziksel ve psikolojik bütünlük, iĢçilerin ve iĢ 
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sürecine katılan diğer kiĢilerin sağlıklarının korunması için en iyi Ģartları 

sağlamayı amaçlayan tüm kurumsallaĢmıĢ faaliyetler” olarak 

tanımlamaktadır.   

Kurumlar OHS yönetim sistemine nasıl girebilirler? 

Romanya’daki metal sanayinde çalıĢan Ģirketlerin ISG yönetim 

sisteminin tanıtılması,  iĢverenin sorumluluğu altındadır. Bu amaçla, sorumlu 

kurumların danıĢmanlığından  

ĠnĢaat ve Metal Endüstrisi Sektörlerinde ĠĢ Güvenliği ve Risk Kontrolü 

ya da kayıtlı özel danıĢmanlık ve tasdik kuruluĢlarının hizmetlerinden de 

yaralanabilmektedir. ġirketler ekseriyetle, kendilerine uluslararası OHSAS 

18001:2007 standartları çerçevesinde onaylanma imkanı sağlayan ISG 

yönetim sistemlerini uygulamaktadırlar.  

Ġzleme testleri ve risk değerlendirmesi 

Romanya'da, 2006 yılından bu yana Yeni ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

yasası (Rumen Parlamentosu, 2006), risk değerlendirmesinin zorunlu 

olduğunu belirttiğinde, çeĢitli yaklaĢımlar yürürlükteydi, ancak uygulamada 

yalnızca bir yöntem yayılmıĢtır. Yöntemler, riskleri sıralamak ve eylemlere 

iliĢkin öncelikleri tanımlamak için kullanılır. Fakat genellikle, bu  riskleri 

tanımlayan unsurların analizini ve durumunu iyileĢtirilmesi yöntemi ihmal 

edilerek yapılır. 
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En Ġyi Uygulamalar / ĠnĢaat Sektörü 

GiriĢ 

Romanya’daki inĢaat endüstrisi sektörü, yüksek riskli bir sektörü 

yansıtmaktadır. ÇalıĢmalar ve veriler, inĢaat sanayindeki kazaların ve 

yaralanmaların çoğunun, güvenliksiz çalıĢma koĢullarından ziyade, inĢaat 

iĢçilerinin güvenli olmayan iĢ uygulamalarına dayandığını göstermektedir. 

Bu durum, Romanya’daki inĢaat sektörünün, artan mevzuat, politikalar ve 

inĢaat iĢçilerinin güvenliğinin arttırılması süreçlerinden yararlanılabileceğini 

önerebilmekteydi.   

Güvenli olarak düĢünülen nedir? 

Uygulanabilir mevzuat, geçerli kanunlar uyarınca güvenlik ve 

minimum sağlık gereksinimlerine iliĢkin 300/2006 sayılı Devlet Kararına 

(GD) göre,  geçici ve seyyar Ģantiyelerin minimum gereklilikleri, inĢaat 

projelerinin sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır ve müdür ve 

/ veya proje müdürü (mühendis) (varsa Ģayet) asıl görevlerini ifa ettikleri 

zaman, inĢaat iĢleri süresince iĢ sağlığı ve güvenliği normal seyrinde 

olmalıdır. 

Kurumlar ĠSG yönetim Sistemine Nasıl Girerler?  

Romanya’da inĢaat sektöründe faaliyet gösteren Ģirketler, 

çalıĢanlarının sağlık ve güvenliğini garanti altına almak amacıyla ISG  

yönetim sistemlerini tanıtmak zorundadırlar. Bu süreçte,  Ġlgili Kamu 

Kurumlarının danıĢmanlık yardımını alabilir veya kayıtlı özel danıĢmanlık 

ve tasdik kuruluĢlarının hizmetlerini kullanabilirler.  ĠĢ sağlığı ve güvenliği 

yönetim sisteminin uygulanması ve belgelendirilmesiyle, Ģirketler, diğer 



 

 
        

 

2017 

 

43 Avrupa’da en iyi iĢ sağlığı ve güvenliği uygulamaları 

 

Ģeyler arasında, çalıĢanların güvenliğine net bir bağlılık ta göstermektedirler. 

Bu da, resmi olarak OHSAS 18001 çerçevesinde onaylanarak yapılmaktadır.  

Görüntüleme testleri ve risk değerlendirmesi 

Diğer ülkelerden gelen mevcut risk sıralama yöntemlerinin analizine 

ve Romanya’nın somut koĢullarına intibakına dayalı olarak, ĠĢ sağlığı ve 

güvenliğinde araĢtırma ve geliĢtirme ile ilgili olarak Romanya Ulusal 

AraĢtırma ve GeliĢtirme Enstitüsü iĢbirliği ile aynı zamanda inĢaat 

sektöründe de uygulanabilir olan yeni bir ISG risk değerlendirme aracı 

geliĢtirildi. Bu, risk değerlendirmesini yapısal ve sistematik bir biçimde 

gerçekleĢtirmek için pratik bir yöntemdir, ancak yine de, “uzman 

olmayanlar” tarafından uygulanması kolaydır. Özellikle endüstriyel 

faaliyetlerin tüm sektörlerinde meslek kazaları ve olaylarda uygulanmak 

üzere (ramak kala) geliĢtirildi. 

Sonuç 

Romanya’da son 27 yıl olağanüstü bir siyasi, ekonomik ve sosyal 

değiĢiklikler dönemi anlamına gelmektedir. Bu geçiĢ dönemi, birçok 

değiĢiklik, talep ve teĢebbüsleri kapsamaktaydı.   Avrupa Birliğine katılma 

süreci Topluluk Mevzuatının devralmasını etkilemiĢ oldu ki bu durum iĢ 

alanındaki güvenlik ve sağlıkta tamamen dönüĢüm anlamına gelmekteydi. 

ĠSG politikası, Romanya Hükümetinin, ekonomik faaliyetlerinde yer alan 

iĢlem ve geliĢmeler bazında, önceliklerinden biri oldu ki bu durum, Ģayet 

iĢgücü, güvenli, sağlıklı ve rahat bir çevrede gerçekleĢtirilirse, baĢarıya 

ulaĢır.  



 

 
        

 

2017 

 

44 Avrupa’da en iyi iĢ sağlığı ve güvenliği uygulamaları 

 

Genelde, temel güvenlik ve sağlık meseleleri nispeten etkili biçimde 

yönetilmekte ve olumlu bir yönelim göstermektedir. AB’ye katılma 

kapsamında, ÇalıĢma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı iĢ sahasında 

güvenlik ve sağlık konusunda bir dizi strateji ve program geliĢtirdi ki bunlar, 

iĢ sahasında iĢçilerin güvenlik, sağlık ve sıhhatini geliĢtirmek için kalıcı bir 

ilgi alanı oluĢturmaktadır. Gelecekteki AB zorlukları gibi ( iĢ hastalıkları, 

yeni ve aciliyeti olan riskler, demografik değiĢiklikler ( yaĢlanan iĢgücü, 

göç), KOBĠ lerin yasal çerçevesi, geliĢmiĢ istatistik araçlar, vb. 

kapsamındaki )  meseleleri üstlenme buna bir örnek verilebilir. 
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Slovakya’da en iyi ĠSG uygulamaları 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine desteği, yalnızca yazarların görüĢlerini yansıtan içeriklerin bir 

onayını teĢkil etmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir Ģekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz. 

Proje No.: 2016-1-TR01-KA202-034976 
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ĠNġAAT SEKTÖRÜNDEKĠ EN ĠYĠ Ġġ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI 

  

Slovak Cumhuriyeti 

 

En Ġyi Uygulamalar/ ĠnĢaat Sektörü 

Slovak Cumhuriyeti’ nde, yaklaĢık 157 bin kiĢi inĢaat sektöründe 

ağırlıklı olarak KOBĠ'lerde iĢlerini icra etmektedir. Slovakya'da, çoğunlukla 

büyük inĢaat Ģirketleri OHSAS 18001'e göre sertifikalı ĠSG yönetim 

sistemini kurmuĢlardır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serileri 

(ĠSGDS), ĠSGDS 18001 Ģartnamesi, ĠHS yönetim sisteminin değerlendirilip 

onaylanabileceği, uluslararası alanda tanınan ĠSG yönetim sistemi standardı 

olarak geliĢtirilmiĢtir. ĠnĢaat projesinin tüm aĢama veya safhalarındaki 

ĠSG’nin dikkate alınmasının önemi, 92/57/EEC ĠnĢaat ġantiyeleri 

Yönergesinde ( Avrupa Komisyonu Yönergesi ) belirtilmektedir. 
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ĠnĢaat organizasyonlarının sınırlarını belirleme özgürlüğü ve esnekliği 

vardır ve STN OHSAS 18001: 2009'u tüm organizasyona göre belirli iĢletme 

birimlerine veya kuruluĢ faaliyetlerine uygulamayı seçebilir. 

OHSAS 18001 sertifikasyon süreci, Ön-denetim safhasını, ĠSG 

Yönetim Sistemi Denetimi, Gözetim Denetimi ve Sürekli Kayıt iĢlemlerini 

içermektedir. Bir organizasyon baĢvurusunun ön denetim incelemesinde 

belgelendirme kuruluĢu, tüm ĠSG yönetim sistemini kapsayan kapsam ve 

planlama konularına odaklanmak için bir doküman incelemesi ve isteğe 

bağlı bir saha ziyareti gerçekleĢtirir. Ön-denetim incelemesi sonrasında, 

kuruluĢ, sistemdeki düzeltmeyi taahhüt eder ve revize edilen ĠSG  el 

kitaplarını ve ĠSG  yönetim sistemi denetimi prosedürlerini tekrar ibraz eder. 

Ġkinci denetimin amacı, kuruluĢun OHSAS 18001 gereklerini onayladığını 

doğrulamaktır. KuruluĢun, ĠSG  yönetim sistemi denetimi öncesindeki iç 

denetim ve yönetim incelemesi taahhüdünde bulunması asgari bir 

gerekliliktir.    

Çoğu durumlarda, iĢ güvenliği ve sağlığı organizasyonu oluĢturmanın 

daha fazla geliĢimlere olan gereksinimi, ĠSG  Yönetim Sisteminin 

uygulanmasının nedenidir. Bu nedenle, birçok ĠSG yönetim sistemi eski 

kısmi sistemlere dayanmaktadır. Slovakya'daki çoğu Ģirket, yabancı sahipleri 

tarafından kullanılan sistem bileĢenlerini alarak mesleki güvenlik programını 

değiĢtirdi. Bazıları, ulusal karardan dolayı tamamen yeni bir ĠSG yönetim 

sistemini ortaya koydu, bu karar, Ģantiyelerdeki güvenlik ve sağlıkla ilgili 

Avrupa Komisyonu yönergesini (92/57 EEC) ulusal yasalara nakletti. 

Nihayetinde, Ģirkette bir ĠSG yönetim sisteminin uygulanması, Ģantiyelerdeki 

yaralanmalarının artmasıyla baĢlamıĢtır. Çok ayrıntılı bir ĠSG yönetim 

sistemi, iĢin sağlık ve estetik bakıĢ açıları ile nasıl iliĢkilendirileceğini tam 

olarak gösteren Ģirket felsefesinin bir parçasıdır. Çoğu büyük inĢaat 
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Ģirketlerinin iĢ güvenliği, Ģirketin objektif bir numarasıdır ve diğer Ģirket 

amaçları gibi aynı önceliğe sahiptir.   

En iyi uygulama: Sözel-olmayan format – sessiz alan gösterim bilgi 

materyalleri vasıtası ile sağlık ve güvenlik bilgilerinin hazırlığı-temini-

sağlanması  

 

Skanska Group, proje geliĢtirme ve inĢaat sektöründe küresel olarak 

dördüncü konumdadır.  Slovakya’da beĢ tesisi bulunmaktadır. Skanska, 

sosyal sorumluluğu, en önemli görevlerinden biri olarak tanımaktadır. 

Skanska, yasalara uygun titiz güvenlik kurallarını benimsemekte, kendi 

çalıĢanları ve müteahhitleri için güvenlik kursu ve eğitimini vermekte, 

çeliĢkili önceliklerden sakınmak için üretim sürecine güvenliği dahil etmekte 

ve diğerleri ile birlikte çalıĢmaktadır. 

 

ġirketteki sağlık ve güvenlik yönetiminin bir bölümü, personele riskler 

ve bunların önlenmesi konusunda bilgi ve talimatların sağlanmaktır. ġirket, 

kendi ĠSG yönetimi bölümünü geliĢtirmek ve özellikle de kazaların ortak 

sebepleri hakkında bilgiler elde etmek ister. ĠSG yönetimine personel 

katılımı, resimsel bilgi kullanarak basit ve net bilgilerle desteklenmektedir. 

 

Ne yapılmaması ve yapılması gereken Ģeylerin resimleri, mekanda 

farklı tehlikeli çalıĢma koĢulları sunar. Poster karakterlerinde “Dahi” 

resimler yaratılmakta ve Skanska’ nın iĢ yaptığı tüm inĢaat sahalarında 

görülebilir mekanlarda neĢredilmektedir. Resimli oldukları için, çeviri 

sorunlar olmaz ve doğrudan çokuluslu Ģirketlerin iĢ yaptığı diğer ülkelerde 

de kullanılabilirler.   
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Skanska, “Dahi” posterler hakkında olumlu personel geri bildirimleri 

aldı. ÇalıĢanlar, kullanımlarının tehlikeli iĢ süreçleri ve önlenmesi 

konusunda ilginç tartıĢmaları tetiklediği haberini vermektedirler. Posterler, 

ĠSG yönetim sisteminin tam ve kapsamlı biçimde Skanska’nın bölümünü 

oluĢturmaktadırlar. ĠSG hakkında, iyi ĠSG performansı göstermek üzere 

eğitim ve bilgi verme faaliyetlerinin sadece bir bölümüdür. Herkese bilgi 

tedarik etmenin, özellikle yaĢadıkları ülkenin dilini konuĢmayanlar ve tam 

konuĢamayanlar için mükemmel bir yoldur. 
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Türkiye’de en iyi ĠSG uygulamaları 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine desteği, yalnızca yazarların görüĢlerini yansıtan içeriklerin bir 

onayını teĢkil etmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir Ģekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz. 

Proje No.: 2016-1-TR01-KA202-034976 
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1.GiriĢ 

Türkiye, Kuzey yarım kürede yer alan, Avrupa ve Asya kıtaları 

arasında geçiĢ noktası oluĢturan, üç tarafı denizlerle çevrili; Yunanistan, 

Gürcistan, Bulgaristan, Ermenistan, Azerbaycan, Ġran, Irak ve Suriye ile 

komĢu olan ülkedir. Türkiye’nin baĢkenti Ankara, dili Türkçe, bayrağı beyaz 

ay yıldızlı al bayrak ve para birimi Türk Lirasıdır.  

Ġdari birim olarak 81 il ve 919 ilçeden oluĢan ülkenin nüfusu 2015 yılı 

itibariyle 78,7 milyon civarındadır. Nüfusun çok büyük bir kısmı (%91,8) 

kentlerde ve yaklaĢık üçte biri en kalabalık üç kentte yaĢamaktadır; Ġstanbul 

(14.8 milyon), Ankara (5.3 milyon) ve Ġzmir (4.2 milyon) dir. Türkiye 

nüfusunun %49.8’i kadınlardan, %50.2’si erkeklerden oluĢmaktadır. 

Türkiye’nin yaĢ ortalaması 29.6 olup, oldukça genç ve dinamik bir nüfusa 

sahiptir.  

1.1. ÇalıĢan Nüfus 

2016 yılı itibariyle Türkiye'de yaĢayan 78,7 milyon kiĢiden 57,5 

milyonu (%73) 15 ve üstü yaĢ grubundadır. Toplamda 28 milyon kiĢi 

istihdam edilmektedir ve 2,9 milyon iĢsiz vardır, iĢsizlik oranı %10.3 dür. 

CĠNSĠYETE GÖRE GÖSTERGELER 

SeçilmiĢ Göstergeler 
% 

ERKEK 

% 

KADIN 

% 

TOPLAM 

Okur-yazar olmayan nüfus oranı (25+ 

yaĢ) 

1.8 9.0 5.4 

Yüksekokul veya Fakülteden mezun 

nüfus oranı (25+ yaĢ) 

17.9 13.1 15.5 

Ġstihdam oranı (15+ yaĢ) 65.0 27.5 46.0 

ĠĢgücüne katılım oranı (15+ yaĢ) 71.6 31.5 51.3 

ĠĢsizlik oranı (15+ yaĢ) 9.2 12.6 10.3 

Genç iĢsizlik oranı (15-24 yaĢ) 16.5 22.2 18.5 

Kaynak: TÜĠK Haber Bülteni, sayı 24643, tarih 7 Mart 2017 

Tablo 1: Türkiye’nin istihdam göstergeleri 
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1.2. ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Sistemine GiriĢ 

Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla bir veya daha fazla sigortalı iĢçi 

çalıĢtıran iĢyeri sayısı 1.745.161 adettir. Bu iĢyerlerinin %86’sına karĢılık 

gelen 1.501.230 iĢyerinde 10 kiĢinin altında personel çalıĢmaktadır.  

 

Türkiye’de iĢ sağlığı ve güvenliğinin geliĢimi; çalıĢma hayatındaki 

geliĢmelere bağlı olarak sürmüĢ ve iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının 

önemli bir sorun olarak gündeme gelmesinin yanı sıra sanayileĢmenin 

geliĢimi ile yoğunluk kazanmıĢtır.  

 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda 

tüm sosyal tarafların da görüĢü alınarak hazırlanan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Kanun ile 

birlikte, mevzuat çalıĢmalarında kuralcı yaklaĢımdan ziyade önleyici, 

koruyucu ve iyileĢtirici bir anlayıĢ benimsenmiĢtir. 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu Türkiye’nin iĢ sağlığı ve güenliği konusunda çağdaĢ 

ülkeler düzeyine gelmesi açısından önemli bir adımdır.  

1.3. ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Ulusal Hedefleri (2014-2018)  

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında yapılan faaliyetlerin niteliğinin 

artırılması ve standart hale getirilmesi. 

 ĠĢ kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin ve kayıt sisteminin 

geliĢtirilmesi. 

 Metal, maden ve inĢaat sektörlerinin her biri için iĢ kazası oranının 

azaltılması. 

 KarĢılaĢılması muhtemel meslek hastalıklarının belirlenerek ön 
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tanılarının toplanması. 

 Kamu ve tarım sektörlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin 

geliĢtirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması. 

 Toplumda iĢ sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaĢtırılması. 

 Tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlerde MYK Mesleki Yeterlilik 

Belgelerinin zorunlu hale getirilmesidir. 

1.4. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

Türkiye’deki ana yapı; devlet, iĢveren ve çalıĢandan oluĢan üçlü bir 

sacayağı iken; her bileĢenin de kendi alt yapıları bulunmaktadır. Devletin, 

çalıĢma hayatında sağlık ve güvenliğin korunmasını sağlamak için mevzuat 

hazırlama, mevzuatın uygulanmasını sağlama, denetleme yapma gibi farklı 

görevlere sahip farklı kurumları vardır.  

2. En iyi ĠSG Uygulamaları (Tüm Sektörler Ortak) 

2.1. ĠSG Katip (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve Ġzleme Programı) 

ĠSG-Katip, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kanununda yer alan ĠSG 

hizmetlerinin elektronik ortamda sunulabilmesi, istatistiksel olarak 

raporlanabilmesine imkan sağlayan, kullanıcı yetki rollerine bağlı olarak 

etkileĢimli ve eĢ zamanlı çalıĢan yazılımdır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nın 2011 yılında hizmete sunduğu bu program ile ĠSG yönetim 

sisteminin tüm tarafları ortak bir zemin üzerinde çalıĢabilmekte, birbirlerinin 

çalıĢmalarını izleyebilmekte ve kontrol edebilmektedirler. Program 

sayesinde SGK kaydı bulunan her iĢyeri, çalıĢan sayısı, SGK sicil numarası, 

tehlike sınıfı ve iĢyerinin ĠSG durumu görülebilir. ĠĢyerinin iĢ güvenliği 

hizmeti alıp almadığı, ĠSG uzmanı, iĢyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 
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olup olmadığı vb. Bakanlık tarafından anlık olarak takip edilebilir.  

2.2. Eğitim Durumları 

Ülke çapında 81 ilde verilen eğitimler ve bilgilendirme toplantıları 

sayesinde büyük kitlelere ulaĢılmıĢtır. 6331 sayılı kanun ile eğitim 

kurumlarının müfredat değiĢikliğine gidilmiĢ, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetleri dersi baĢlığı altında ĠSG-Katip bir ders olarak öğretilmiĢtir.  ĠSG 

hizmetini iĢyerlerine sunacak 100.000’den fazla iĢ güvenliği uzmanı ve 

iĢyeri hekimine eğitim verilmiĢtir. Ayrıca ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetleri’nin denetiminde görev alacak SGK denetmenlerine de konu 

hakkında eğitimler verilmiĢtir. 

2.3. Onu en iyi uygulama yapan Ģey nedir? 

Bu programın uygulamaya konmasıyla birlikte ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne iĢ sağlığı 

ve güvenliği hizmetleriyle ilgili iĢ ve iĢlemlerin kiĢilerden,  mekanlardan ve 

evraklardan bağımsız olarak yürütülmesine imkân sağlanmıĢtır. Böylece, 

ülkedeki 1.500.000’e yakın kamu ve özel sektöre ait iĢyeri ile 100.000’e 

yakın iĢ sağlığı ve güvenliği profesyonelinin tek bir sistem bünyesinde bir 

araya getirilmesiyle baĢta insan kaynakları ve zaman olmak üzere, kamu 

kaynaklarından büyük oranda tasarruf sağlanmıĢtır. 

3. Metal Sektöründeki En Ġyi ĠSG Uygulamaları 

3.1. GiriĢ 

Metal sektöründe faaliyet gösteren iĢletmeler;  tehlike sınıfları tebliği 

ekinde yer alan NACE kodlarına göre tehlikeli ve çok tehlikeli iĢ yerleri 

sınıfında yer almaktadır. 
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Metal sektörü toplam çalıĢanların %10 gibi küçük bir oranı istihdam 

ederken iĢ kazalarının ve ölümlerin meydana geldiği sektörlerin baĢında 

gelmektedir.  2015 yılında iĢ kazası geçiren 241.547 çalıĢandan 51.327’si 

yani yaklaĢık 1/5’i metal sektöründe çalıĢmaktadır. 

 

ĠĢkolu ĠĢçi sayısı 
Sigortalı 

ÇalıĢan Sayısına 

Oranı 

Metal Sektörü 1.485.906   %10 

Tüm Sektörlerin Toplamı  13.680.505 %100 

Tablo 2: ĠĢkollarına göre sigortalı iĢçi sayıları, Temmuz 2015 

3.2. Güvenli olarak değerlendirilen nedir? 

Türkiye’de iĢverenler çalıĢanlarının sağlık ve güvenliği için yeterli 

özeni göstermekle yükümlüdür. Türkiye’de uygulanan ĠSG sisteminin ana 

fikri tüm iĢletmelerde aynı olup “Hiçbir çalıĢan yaptığı iĢ nedeniyle 

yaralanmamalı, hastalanmamalı ve hayatını kaybetmemelidir!” prensibine 

dayanmaktadır. 

3.3. Kurumlar ĠSG yönetim sistemine nasıl giriyor? 

Metal sektöründeki iĢletmeler; iĢ yeri tehlike sınıfına ve çalıĢan 

sayısına uygun olarak 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 

hükümleri çerçevesinde ĠSG yönetim sistemine girmek zorundadırlar. 

ĠĢletmenin bir sigortalı çalıĢanı dahi olsa ve ĠSG sistemine giriĢ yapmamıĢsa 

bu durum ÇalıĢma Bakanlığı uzmanlarınca ĠSG-Katip programı ekranından 

görülüp cezai iĢlem uygulanmaktadır. 
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3.4. Tarama testleri 

ĠĢin özelliğine göre farklı tarama testleri kullanılır. ĠĢyeri hekiminin 

veya sağlık kurumu doktorunun iĢe uygun olarak talep edebileceği tarama 

testleri ve sağlık raporları; iĢyeri tehlike sınıfına göre; “Az tehlikeli” 

iĢyerlerinde 5 yılda bir, “tehlikeli” iĢ yerlerinde 3 yılda bir ve “çok tehlikeli” 

iĢ yerlerinde her yıl yenilenmelidir.  

3.5.Risk değerlendirmeleri 

Metal sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerdeki riskleri analiz etmek 

için yaygın olarak 4 farklı risk değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. 

Bunlar;  

 5x5 - L tipi Matris Risk Değerlendirme Yöntemi  

 3T Metal Sektörü Risk Değerlendirme Yöntemi  

 Fine-Kinney Risk Değerlendirme Yöntemi  

 Hata Türü Etki Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi  

3.6. ĠSG Yönetim Sistemindeki en iyi uygulamalar (Metal Sektörü) 

6331 Sayılı Kanunla birlikte Türkiye’de ĠSG yönetim sistemini 

iyileĢtirici pek çok yönetmelik çıkartılmıĢ, yerel ve uluslararası birçok 

proje/program hayata geçirilmiĢtir.  

 

Bu programların en iyileri arasında, çıktılarıyla metal sektörüne 

doğrudan katkı sağlaması, gerekse programın sürdürülebilirlik ve 

yaygınlaĢtırmadaki baĢarısı açısından ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin 

GeliĢtirilmesi Projesi (ĠSGĠP) en iyi örnek uygulama olarak gösterilebilir. 
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ĠSGĠP Projesinin metal ve imalat sektörü için en önemli çıktılarından 

biri ELMERĠ yönteminin Türkiye'deki metal ve imalat sanayiinin 

ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde uyarlanması ve sektörde performans 

izleme aracı olarak iyi sonuçlar veren bir yöntem Ģeklinde kullanılmasıdır. 

Pek çok iĢletme bu yöntemi iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği yönetiminin 

esaslı bir parçası olarak çoktan kullanmaya baĢlamıĢtır. 

 

ELMERĠ iĢ güvenliği performansının ölçülmesinde geçerli bir proaktif 

yöntemdir. Gelecekte yaĢanabilecek kazaların potansiyel nedenlerine iĢaret 

eder. ELMERĠ, ĠSG yönetim sisteminin ne kadar etkin olduğuna dair sayısal 

bilgi sağlar. GeliĢmeye yönelik ihtiyaçların belirlenmesine, hedeflerin 

konulmasına ve iĢ güvenliği alanında atılmıĢ adımların sonuçlarının 

ölçülmesine yardımcı olur. 

 

ELMERĠ aynı zamanda Ģirketin iĢ güvenliği personeli ve diğer iĢ 

sağlığı ve güvenliği uzmanlarının; danıĢmanların, sigorta Ģirketlerinin ve iĢ 

güvenliği müfettiĢlerinin kullanılabilecekleri bir araçtır.  

4. ĠnĢaat Sektöründeki En Ġyi ĠSG Uygulamaları  

4.1. GiriĢ 

ĠnĢaat sektöründe faaliyet gösteren iĢletmeler; tehlike sınıfları tebliği 

ekinde yer alan NACE kodlarına göre çok tehlikeli iĢ yerleri sınıfında yer 

almaktadır. 

 

ĠnĢaat sektörü toplam çalıĢanların %11 gibi küçük bir oranı istihdam 

ederken iĢ kazalarının ve özellikle ölümle sonuçlanan kazaların meydana 
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geldiği sektörlerin baĢında gelmektedir.  2015 yılında iĢ kazası geçiren 

241.547 çalıĢandan 31.361’i yani yaklaĢık 1/7’si inĢaat sektöründe 

çalıĢmaktadır. Ayrıca inĢaat sektörü geçici ve kayıt dıĢı iĢçi çalıĢtıran 

sektörlerin baĢında gelmektedir.  

 

ĠĢkolu ĠĢçi sayısı 
Sigortalı 

ÇalıĢan 

Sayısına Oranı 

ĠnĢaat Sektörü 1.604.501 %11 

Tüm Sektörlerin Toplamı 13.680.505 %100 

Tablo 3: ĠĢkollarına göre sigortalı iĢçi sayıları, Temmuz 2015 

4.2. ĠnĢaat Sektöründeki En Ġyi ĠSG Uygulamaları 

ĠSGĠP Projesi kapsamında hazırlanan ve geliĢtirilen “ĠnĢaat sektörü 

için 3T risk değerlendirme” ve “KOBĠ’ler için ĠSG yönetim rehberi” adlı 

kitaplar, inĢaat sektöründe görev yapan ĠSG profesyonellerinin ihtiyaçlarını 

karĢılayıcı bir rehber olması nedeniyle en iyi uygulama örneği olarak 

seçilmiĢtir.  

ĠnĢaat sektörü için hazırlanan 3T risk değerlendirmesinde; ĠnĢaat 

alanındaki tehlikeleri açıkça belirlemenin risk değerlendirmesi için çok 

önemli bir adım olduğundan yola çıkılmıĢtır. Herhangi bir inĢaatta bir tehlike 

yok sayılmıĢ veya fark edilmemiĢ ise, sonucunda ortaya çıkacak riskler ele 

alınamayacak ve hiçbir önleyici tedbir değerlendirilemeyecektir. Bu nedenle, 

kontrol listesinde yer alan tüm tehlikelerin kapsamlı bir Ģekilde ele alınması 

bir zorunluluktur. 
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EN ĠYĠ UYGULAMA REFERANSLARI 

 

http://safetyhealth.com.tr 

https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx 

www.mess.org.tr. 

http://www.isgip.gov.tr/isgip-projesi-hakkinda 

 

http://safetyhealth.com.tr/
https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
http://www.mess.org.tr/
http://www.isgip.gov.tr/isgip-projesi-hakkinda

