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Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
İş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu kayıplar, hem işletmeler hem de ülke
ekonomileri açısından büyük maddi külfetlere neden olmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarını
önlemek amacıyla gerçekleştirilen önleyici faaliyetler işletme ve devletlerin sürdürülebilir gelişmesi
açısından büyük bir önem taşımaktadır. Güvenli çalışma yöntemlerinin işletmeler tarafından
benimsenmesi verimliliğin arttırılması bakımından da büyük fayda sağlamaktadır.
Eski adıyla OHSAS 18001 yeni adıyla ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
kuruluşlarda sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmaların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli
olan bir sistemdir. Bünyesinde birtakım prensipler, adımlar, kurallar barındırarak iş sağlığı ve
güvenliği çalışmalarının kademeli, sistemli ve bilimsel ilkelere uygun bir şekilde işletmenin
tamamına yerleştirilmesini amaçlar.
İşletmeler genellikle, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları için yapılan harcamaları bir külfet,
işletmeye fazladan bir masraf olarak görmektedirler. Oysa, bu çalışmaların yapılmaması sonucu
oluşan kaza ve hastalıkların maliyeti, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının maliyetine oranla çok
daha fazladır. Bu maliyetlere ilave olarak işletme piyasada saygınlık da kaybetmektedir.
Günümüzün rekabetçi piyasa ekonomilerinde işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim
sistemlerini kurmaları, ilkelerini benimsemeleri ve gereklerini yerine getirmeleri, iş kazalarını
önlemede yöneticilere yardımcı olması yanında emek verimliliğini arttırmakta, maliyetleri
azaltmakta, rakipleriyle rekabet edebilme gücünü arttırarak güçlü bir ekonomik yapıya sahip
olmalarına yardımcı olmaktadır.
Bu kitap, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Lisans Programında okutulan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri dersinde öğrencilerin
yararlanabileceği kaynak kitap olarak hazırlanmıştır. Kitap genel olarak kalite yönetimi, özel olarak
da iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi yaklaşımıyla; iş kazaları ve meslek hastalıklarının
nedenleri, sonuçları, iş sağlığı ve güvenliğinin sosyal taraflar açısından önemi ile kuruluşlarda
yönetim sistemlerinin amaçları, yararları, temel ilkeleri ile uygulama aşamaları anlatılmaktadır.
Kitabın öğrencilere faydalı olması dileğiyle…

Ocak, 2020
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Değerli öğrenciler;

YAZAR NOTU

İş kazaları ve meslek hastalıkları ülkemizde her yıl binlerce çalışanın ölmesine ya da sakat
kalmasına yol açmaktadır. İş kazalarının, işletmeler açısından buzdağının altında kalan bir başka
boyutu da neden olduğu doğrudan ve dolaylı maddi kayıplardır. Mesleki kaza ve hastalıklarla
ilgili istatistikler yeterli düzeyde tutulamamakta, bu nedenle kaza ve hastalıkların neden olduğu
gerçek kayıplar tam olarak belirlenememektedir.
Günümüzde devletin bu konuda koyduğu kural ve denetimler iş kazalarını önlemede tek başına
yeterli olamadığı için işletmelere de büyük görevler düşmektedir. İşletmelerde önleyici iş sağlığı
ve güvenliği çalışmaların maliyeti, kazaların neden olduğu masraflardan çok daha düşük düzeyde
olduğu artık bilinmektedir. O halde, risk değerlendirmesi ile başlayıp, kontrol ve düzeltici faaliyet
ile son bulan bir İSG Yönetim Sistemi anlayışı tüm işletmelerde mevcut olmalıdır. Bu konuda
işletmeler ve yöneticiler bilinçlendirilmelidir.
Bu bilinçlendirme sürecinde siz iş güvenliği uzmanlarının büyük bir rolü ve sorumluluğu
bulunmaktadır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi de, gelişmiş ülkelerde birçok
işletmede kendine uygulama alanı bulan bir sistemdir. Sistemin temel amacı; işletmelerde
tehlikeli üretim süreçleri sonucu ortaya çıkan risk faktörlerini hesaplamak, önleyici tedbirleri
planlamak, uygulamak ve uygulamaları sürekli izlemek şeklinde zaten var olması gereken bir
yönetim sisteminin uygulanması ve denetlenmesine yardımcı olmak; aynı zamanda, kurulan bu
sistemin kalitesini belgelendirerek işletmeye itibar kazandırmak ve kazanılan olumlu imaj ile
rekabetçi piyasada işletmeye rekabet üstünlüğü kazandırmaktır.
Kısacası, işletmelerde çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetler bir sisteme dayalı şekilde
yürütülmediğinde istenilen sonuçlar alınamaz. ISO 45001 ve diğer kalite yönetim sistemleri,
zaten var olması gereken bu sistemin uygulanmasında kolaylık sağlayan bir kılavuzdur
diyebiliriz.
Bildiğiniz gibi, son yıllarda Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular geçmişe nazaran
daha fazla tartışılır hale gelmiştir. Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında yeni ve kapsamlı yasal
düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen işyerleri yeterince
denetlenememektedir. Bu nedenle, konulan kuralların hayata geçirilmesinde pratik aksaklıklar
mevcuttur. Yeni dönemde İSG ile ilgili ulusal mevzuatımız, kuralcı ve yaptırıma dayalı pasif bir
sistem yerine, işveren ve çalışanları ön plana alarak, risklerin kaynağında tespit edilmesi ve
IX

ortadan kaldırılmasına dayalı “proaktif”, diğer bir ifadeyle “önleyici” bir anlayışı benimsemiştir.
Çünkü kazaları ve bunlar sonucu ortaya çıkan sosyo-ekonomik sonuçları önlemek sadece devletin
değil herkesin sorumluğudur. Gelişmiş ülkelerde de iş sağlığı ve güvenliği konusuna yaklaşım bu
şekildedir.
Şüphesiz bu anlayışın yerleşmesi için zamana ve bilinçlenmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
sistemin odak noktasında ise, işyerlerinde görevlendirilmesi gereken, konuyla ilgili yetkili ve
bilgili İSG profesyonelleri (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, işyeri hemşiresi vs) yer
almaktadır. Bu açıdan, ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi ve diğer yönetim sistemleriyle ilgili bilgi
sahibi olmak sizin açınızdan büyük önem taşımaktadır. ISO 45001, bir işletmede sağlık ve
güvenlikle ilgili önleyici tüm faaliyetleri içermektedir. Bu yönüyle sistem mevzuatımızın
ilkeleriyle de uyumludur.
Bu derste, ISO 45001 İSG Yönetim sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi başta olmak
üzere yönetim sistemlerini tanıtacağız. Ayrıca, ISO 45001 kapsamında da yer alan iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili bazı temel kavramları, sosyal taraflar açısından önemini, kazalara neden olan
tehlikeli durum ve davranışları, önleyici çalışmaları ve İSG yönetim sisteminin unsurları ile
uygulama süreçlerini anlatacağız. Dersimizin yararlı olması ümidiyle başarılar dilerim.
Doç.Dr. Fatih YILMAZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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Giriş
İnsanoğlu, var oluşundan bu yana hayatını sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalmış
ve işinin gereği olarak çeşitli tehlikelerle karşılaşmıştır. Bu tehlikeler sonucunda bazıları
hayatlarını, bazıları da uzuvlarını kaybederek çalışma hayatından uzaklaşmışlardır. Bu
nedenle, insanlar canlarını ve mallarını, doğaları gereği, tarihin her çağında korumak zorunda
kalmıştır. İnsan ihtiyaçları sonsuzdur ve her ihtiyaç karşılandıkça bir sonraki ihtiyaç ortaya
çıkmaktadır. Ancak, insanın ihtiyaçlarını giderebilmesi veya diğer insani haklarını
kullanabilmesi için öncelikle onun yaşama hakkının güven altına alınmış olması gerekir.
İnsan, yaşam güvenliği sağlanmadıkça diğer hakları için mücadele edemez.
18. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa’da ortaya çıkan ve buhar gücünün
üretimde kullanılması biçiminde tanımlanan sanayi devrimi sonucu makineye dayalı üretim
artmıştır. Bu gelişim fabrika ve kentlerde çok sayıda işçiye gereksinim yaratırken, sürecin
neden olduğu toplumsal değişimler sonucu tarımda çalışan çok sayıda insan topraktan koparak
yeni oluşan kentlerde emeklerini satmaya başlamıştır.

İSG ile ilgili riskler 18. yüzyılın

sonlarından itibaren ortaya çıkan fabrika endüstrisi ile giderek artmıştır. Teknolojik
gelişmelerle birlikte makinenin büyük ölçüde insan gücünün yerini alması işçileri yüksek kaza
olasılığı ile karşı karşıya bıraktırmıştır ve bu tehlikeleri önlemek başlı başına bir sorun haline
gelmiştir.
Sanayileşme ve modernleşme, insanlara sağladığı yararların yanı sıra bazı tehlikeleri
de beraberinde getirmektedir. Örneğin, 19 uncu yüzyılda evde yemek pişirirken mangal veya
sobada yanan kömürden kaynaklanan zehirlenmelerin yerini bugün tüp gaz veya doğalgaz
patlamaları almıştır. Yine doğal ürünlerden ayrılarak veya sentez yoluyla elde edilen beş
milyonu aşkın kimyasal madde, çok önemli miktarlarda pestisit, gıda katkı maddesi,
endüstriyel kimyasal madde ve yakıt olarak günlük hayatımıza girmiştir. Oysa, bu kimyasal
maddeler insanlara sağladığı büyük yararların yanında, doğru kullanılmadığında insan ve
çevre sağlığına büyük zararlar verebilmektedir. Bu nedenle, işyerlerindeki tehlikelerle ve bu
tehlikelere karşı alınacak tedbirlerle ilgili işverenlerin, meslekleri ne olursa olsun tüm
çalışanların ve sosyal tarafların iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip
olmaları gerekmektedir.
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İş kazaları ve meslek hastalığı riskleri konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi,
riskler karşısında alınması gerekli önlemlerin yerine getirilmesinde bilimsel ilkeler
çerçevesinde hareket edilmesi ihtiyacı “İş Sağlığı ve Güvenliği” (İSG) kavramını
doğurmuştur. İş sağlığı ve güvenliği, günümüzde teknolojiden de yararlanan uygulamalı bir
bilim dalı haline gelmiştir.
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler
verimliliği artırmak için yeni yöntemler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

İSG yönetim

sistemleri de bunlardan biridir. İSG yönetim sistemi yaklaşımı risk değerlendirmesini,
kaynağında önlemeyi, işçinin eğitimini, işyerinde oluşabilecek olumsuz çalışma ortamın
iyileştirilmesini, işçinin işe ve makineye uyumunun sağlanmasını, çalışan katılımını ve
mevcut durumun sürekli geliştirilmesini hedefleyen, gerektiğinde teknolojiden de yararlanan
modern bir yaklaşım ortaya koyar.
Bir organizasyonda İSG konusunda sistemli hareket edilmediği taktirde oluşacak
riskler, iş kazları ve meslek hastalıkları ile sonuçlanıp çalışanlara zarar vereceği gibi,
verimlilik üzerinde de olumsuz etkiler yaratacaktır. Günümüzün uluslararası ticarete dayalı,
küresel, rekabetçi piyasa ekonomisinde tüm işletmelerin maliyetlerini kontrol etmeleri, esnek
olabilmeleri, kalite ve verimliliklerini geliştirmeleri sürdürülebilir kalabilmeleri bakımından
mutlak gereklidir. İSG yönetim sistemleri, İSG konusunu bu kavramlarla da ilişkilendirerek
her sektör, ölçek ve tipteki kurum, kuruluş veya işletmenin, mevcut şartlar altında
ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve İSG konusundaki motivasyonlarını arttırmak amacıyla
geliştirilmiştir.

7

1.1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı
İnsanlık varoluşundan bu yana hayatını sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalmış,
içinde bulunduğu şartlara göre çeşitli iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruz kalmıştır.
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bile çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğu, içki,
uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldürdüğü; savaşlar yüzünden yılda 650 bin
insan ölürken, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle her yıl 2 milyon insanın öldüğü
belirtilmektedir [1].
Yaşamın sürdürülmesi için yapılan zorunlu uğraşlar, işçilerin sağlığı ve çevresi için
tehlikeler yaratabilir. Bununla birlikte, iş çevresindeki zararlı etkenlerin oluşması
önlenebilir[2]. Sağlık hakkı, bireylerin temel bir insan hakkıdır [3]. İş sağlığı ve güvenliği
(İSG) hakkı sosyal devlet niteliğinden kaynaklanan bir hak olup, İSG düzenlemeleri, yaşam
ve sağlık hakkının hayata geçirilmesinde önemli bir adım teşkil eder [4].
Sağlık kavramı, organizmanın yaşanan çevreye uyumunu ifade etmekte ve günümüzde
sadece hastalık ve sakatlıkların yokluğu değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik
durumu biçiminde tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Anayasası’ndaki bu
tanım, bir hedef ortaya koymakta ve bu hedefe ulaşılmasında, kişinin yaşadığı ve özellikle
çalıştığı ortam büyük önem taşımaktadır [5].
Geniş olarak iş sağlığı; “tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik
durumlarını

sürdürmek,

çalışanların

çalışma

koşullarından

kaynaklanan

risklerden

korunmasını sağlamak, sağlıklarının bozulmasını önlemek, kendilerine uygun işlere
yerleştirmek ve işin insana ve insanın işe uyumunu sağlamak” olarak tanımlanmaktadır [6]. İş
güvenliği çalışmalarının amacı ise; çalışanları korumak, rahat ve güvenli bir ortamda
çalışmalarını sağlamak, işletme güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan
kaldırmaktır [7].
İSG; çalışanların, işyerlerinde işin yürütümü nedeniyle oluşabilecek çeşitli
tehlikelerden korunması, işyeri içi ve dışındaki çalışma koşullarının iyileştirilerek refahının
arttırılması amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır. Günümüzde “İş Sağlığı” kavramına
geçişle birlikte asıl vurgunun işçinin sağlığından çok iş üzerine yapıldığı ve emeğin
korunmasına dönük koruyucu ilkenin zedelendiği, artık işin kendisinin özne olduğu kimi
yazarlarca belirtilse de [8]; günümüzde dar kapsamlı iş güvenliği önlemleri yerine, işyeri içi
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ve dışında işçi ve iş sağlığını ilgilendiren her türlü konunun kapsam içine girmesi iş sağlığı ve
güvenliği ifadesinin benimsenmesine yol açmıştır.
Bu alanda günümüzde önemli yaklaşımlardan biri de İSG’yi, yönetimler için maliyet
olma düşüncesinden çıkarıp verimlilik unsuruna dönüştürmektir [9]. İSG uygulamalarının,
işletmelerin rekabet gücünü de arttırdığı artık anlaşılmıştır [10].
İSG’nin konusunu, işin yapılmasından doğan tehlikelerin ortadan kaldırılması veya
azaltılması için gerekli yolların araştırılması ve bu yolda getirilen hükümler oluşturmaktadır
[11]. İSG, işin tüm süreçlerini etkileyen ve kapsayan bir konudur. Birçok disiplinden
etkilenmekte, birçok disiplin bu konuda çalışma yapmaktadır [12]. İş sağlığı ve güvenliği
mühendislik, tıp, yönetim, ergonomi, hukuk ve psikoloji bilimlerinden doğrudan
yararlanmakta, sosyoloji, iktisat gibi birçok bilim dalıyla da dolaylı olarak ilişki içindedir.
İşyerinde iş sağlığını etkileyen her faktör bir kaza faktörü olabileceğinden, bilimsel
araştırmalar ışığında kaza kaynaklarına gidilmesi ve önlem alınması gerekmektedir [13] .
İşyerindeki makineler, üretim teknolojisi, teknik bakım, koruyucu donanımlar, risk
değerlendirmesi, ergonomik koşullar, personelin eğitimi, hukuki düzenlemeler, organizasyon
yapısı, sağlık organizasyonu, personelin yaş durumu, işe uygunluğu, işyerinin bulunduğu
yerin coğrafi özellikleri, fiziksel ortam (gürültü, toz, ısı, aydınlatma, havalandırma vb.), insan
kaynakları ve İSG politikası, ücretler, sosyal hizmetler, çalışma saatleri gibi sayısız unsur İSG
konusunu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.
İSG konularına yaklaşım genellikle şu başlıklar altında toplanmaktadır: “çalışanlara
yönelik işçi güvenliği, çalışma ortamına yönelik işyeri güvenliği, üretim teknolojisine yönelik
üretim güvenliği”[14]. Bir kesim iş güvenliğinin, başka bir kesim de işyeri güvenliğinin daha
önemli olduğunu ileri sürmektedir [15]. Günümüzde, çalışma şekilleri ve üretim yapısının
değişmesi ve yeni yönetim teknikleri, çalışan kapsamını genişletmiş ve İSG politikasının,
sadece işçileri değil işteki tüm kişi ve unsurları ve işyerini kapsaması gerektiği ortaya
çıkmıştır [16].
Öte yandan, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının, işçilerin refah ve huzurunu
geliştirerek işçilerin moral ve motivasyonunu yükselttiği, üretim ve yönetimin kalitesini
arttırdığı da ortaya konmuştur. Sağlık ve güvenlik kavramları sadece kazanın olmamasını
değil, çalışma ortamını ve çalışanları bedenen ve ruhen daha iyi bir hale getirilmesini ve
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çalışma hayatının kişiler üzerinde oluşturduğu bedensel, ruhsal ve sosyal tehlikeleri ortadan
kaldırmayı da kapsamaktadır [17].
ILO, henüz 1950 yılında İSG tanımına, “çalışanların sağlık ve refahlarının en üst
düzeye yükseltilmesi; işyeri koşullarının, çevrenin ve üretilen malların getirdiği sağlığa aykırı
sonuçların ortadan kaldırılması; çalışanların uygun işlere yerleştirilmesi ve gereksinimlere
uygun bir iş ortamı yaratılması”[18] gibi yeni unsurlar ekleyerek dışsal faktörleri de İSG
kapsamı içine almıştır.

1.2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Boyutları ve İş Sağlığı ve
Güvenliğinin Artan Önemi
Sanayileşme ve teknolojik gelişme, büyük sosyo–ekonomik kayıplar doğuran iş
kazalarına ve çevresel risklere yol açmaktadır [19]. Yapılan araştırmalara göre, iş kazalarına
yol açan risklerin % 98’i önceden tahmin edilip ortadan kaldırılabilir nitelikte olduğundan, bu
kayıpları önlemek devlet, işveren ve işçilerin görevidir.
ILO her yıl işyerlerinde, 335 bini ölümle sonuçlanan 250 milyon iş kazası olduğunu
belirtmektedir. Kirlilik, toksik materyal ve süreçler sebebiyle oluşan 160 milyon hastalıktan
her yıl bir milyon insan ölmektedir [20]. Yapılan araştırmalar, günümüzde dünya ölçeğinde,
her saniyede en az üç işçinin iş kazaları sonucunda yaralanmakta olduğunu, her üç dakikada
bir işçinin iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölmekte olduğunu ortaya koymaktadır [21].
Dünyada özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ekonomik krizleri anında
hissettikleri için, attıkları ilk adım genellikle İSG önlemlerini ortadan kaldırmaktır. Tercih
yapmaya zorlanan insanlar sağlıksız ortamlarda çalışmayı tercih etmektedir [22].
Günümüzde, daha iyi çalışma standartları ve teknolojik gelişmelere rağmen, iş kazaları
ve meslek hastalıkları dünya genelinde artış göstermektedir. Bu duruma, sanayileşmiş
ülkelerdeki emek yoğun sanayi üretiminin, emeği ucuz ve sosyal koruma düzeyi düşük
gelişmekte olan ülkelere kaydırılmasının neden olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir
[23].
Küreselleşme ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerde kurulan tehlikeli endüstriler, bu
ülke çalışanlarının sağlığını olumsuz etkilemektedir [24]. Gelişmiş ülkelerde ise, iş
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kazalarında azalma gözlenmektedir. Bununla birlikte, bu ülkelerde hizmet sektörünün
büyümesiyle ortaya çıkan yeni mesleki risklerden söz edilmektedir (özellikle kas–iskelet
hastalıkları ve psiko–sosyal riskler). Son 10 yıldır gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde,
esnek iş düzenlemeleri artarak benimsenmekte, bu koşullar İSG açısından ciddi bir tehdit
haline gelmektedir [25].
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünyada çalışan toplam 3 milyar işçinin %
80’inden fazlası temel iş sağlığı hizmetlerinden yoksundur. Küreselleşme süreci, dünyada tüm
ekonomik yapıları ve işyerlerini etkilemekte; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), WHO ve
diğer otorite kuruluşlar bu hizmetlere olan ihtiyacın gittikçe arttığını yıllardır vurgulamaktadır
[26]. Bu açıdan, dünya üzerinde yaşanan eşitsizliklerin, korumadan yoksun işçilerin ve
işyerlerinin önüne geçmek için İSG’ye önem verilmesi gerekmektedir [27].
İSG uygulamalarının hem sosyal hem de ekonomik getirisi vardır. En büyük sosyal
getirisi, insanların ölmelerini ve sakatlanmalarını en aza indirmektir. Önleme çalışmalarının
uygulamaya geçirilmesi, iş barışı ve sosyal adalete hizmet eder. Ayrıca, İSG çalışmalarıyla
oluşturulacak riskin en aza indirildiği çalışma ve yaşam koşulları, sosyal güvenlik sistemleri
üzerindeki yükü de en aza indirecektir [28].
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Uygulama Soruları
1. İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yapınız
2. Sanayileşme sürecinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden olumlu ve olumsuz
etkilerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İSG; çalışanların, işyerlerinde işin yürütümü nedeniyle oluşabilecek çeşitli
tehlikelerden korunması, işyeri içi ve dışındaki çalışma koşullarının iyileştirilerek refahının
arttırılması amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır. İSG’nin konusunu, işin yapılmasından
doğan tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli yolların araştırılması ve
bu yolda getirilen hükümler oluşturmaktadır. İSG, işin tüm süreçlerini etkileyen ve kapsayan
disiplinlerarası bir konudur. Mühendisliğin birçok dalı, hukuk, tıp, yönetim, psikoloji başta
olmak üzere birçok disiplinden etkilenmekte, birçok disiplin bu konuda çalışma yapmaktadır.
İşyerindeki makineler, üretim teknolojisi, teknik bakım, koruyucu donanımlar, risk
değerlendirmesi, ergonomik koşullar, personelin eğitimi, hukuki düzenlemeler, organizasyon
yapısı, sağlık organizasyonu, personelin yaş durumu, işe uygunluğu, işyerinin bulunduğu
yerin coğrafi özellikleri, fiziksel ortam (gürültü, toz, ısı, aydınlatma, havalandırma vb.), insan
kaynakları ve İSG politikası, ücretler, sosyal hizmetler, çalışma saatleri gibi sayısız unsur İSG
konusuna girmektedir. İSG bilim dalı sanayileşme süreciyle birlikte gelişmeye başlamıştır.
Konuyla ilgili teknik gelişmelerle birlikte yasal düzenlemeler de bu dönemde yapılmaya
başlamıştır.
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Bölüm Soruları
1) Dünyada iş sağlığı ve güvenliği konusunun önem kazanmasına yol açan en önemli
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üretimde makine kullanımı
b) Sanayi devrimi
c) İşçi göçü
d) İşçi kesiminin doğması
e) İş hukukunun doğması

2) Sonsuz insan ihtiyaçların giderilmesi, aşağıdakilerin hangisinin öncelikli olarak
giderilmesine bağlıdır?
a) Yaşam güvenliği ihtiyacı
b) Gıda ihtiyacı
c) Konut ihtiyacı
d) Giyim ihtiyacı
e) Cinsel ihtiyaçlar

3) Endüstri devrimi sürecinde meydana gelen çok sayıda iş kazası ve meslek
hastalığının nedenleriyle ilgili belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Risklerin bilinmemesi
b) Teknolojinin yetersiz olması
c) Üretimin emek yoğun olması
d) Koruyucu yasal düzenlemelerin olmaması
e) Üretimde makine kulllanımı
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4) Aşağıdakilerden hangisi, iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgili konular içinde
yer almaz?
a) Risk değerlendirme yöntemleri
b) Ortam ölçümleri
c) Endüstriyel Psikoloji
d) Ergonomi
e) Mühendislik

5) Aşağıdakilerden hangisi, iş sağlığı ve güvenliğinin doğrudan yararlandığı bilim
dallarından değildir?
a) Hukuk
b) Ergonomi
c) Mühendislik
d) Yönetim
e) İktisat

6) Sanayileşmiş ülkelerdeki emek yoğun sanayi üretiminin, son yıllarda iş kazalarının
giderek arttığı gelişmekte olan ülkere doğru yönlendirilmesinde temel motive edici faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emeğin ucuz olması
b) Pazara yakın olmaları
c) Finans kaynaklarının ucuz olması
d)Teknolojinin gelişmiş olması
e) Hammadde kaynaklarının ucuz olması

7) ILO’ya göre, dünyadaki tüm çalışanların yüzde kaçı temel iş sağlığı hizmetlerinden
yoksundur?
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a)%20
b) % 40
c) % 60
d) % 80
e) % 90

8) Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün büyümesi ile birlikte, çalışan sağlığı
açısından hangi tür riskler artmaktadır?
a) Mesleki solunum sistemi hastalıkları
b) Kimyasallardan kaynaklanan meslek hastalıkları
c) Kas-iskelet sistemi hastalıkları
d) Ruh sağlığı hastalıkları
e) Mesleki cilt hastalıkları

Cevaplar
1) B
2) A
3) D
4) C
5) E
6) A
7) D
8) C
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2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SOSYAL TARAFLAR
AÇISINDAN ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Ekonomik, Sosyal, Hukuksal ve Teknik Sonuçları
2.1.1. Ekonomik Sonuçları
2.1.2. Teknik Sonuçları
2.1.3. Sosyal ve Hukuksal Sonuçları
2.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sosyal Taraflar Açısından Önemi
2.2.1. Çalışanlar Açısından
2.2.2. İşverenler Açısından
2.2.3. Devlet Açısından
2.2.4. Rekabet Gücünün Korunması Açısından

18

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu ekonomik kayıplar neler olabilir?
2. İş kazalarının işletme düzetinde neden olduğu maddi kayıplar neler olabilir?
3. Rekabet gücünün korunması açısından iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ne gibi
faydalar sağlayabilir?

19

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İş kazaları ve meslek İş kazaları ve meslek Dersi izleme, Okuma
hastalıklarının neden olduğu hastalıklarının neden olduğu
kayıplar
kayıplar öğrenilecektir.
İş sağlığı ve güvenliği İş sağlığı ve güvenliği Dersi izleme, Okuma
çalışmalarının
firmalar çalışmalarının
firmalar
rekabet gücü üzerindeki rekabet gücü üzerindeki
etkisi
etkisi kavranacaktır
İş sağlığı ve güvenliğinin İş sağlığı ve güvenliğinin Dersi izleme, Okuma
sosyal taraflar açısından sosyal taraflar açısından
önemi
önemi anlaşılacaktır
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Anahtar Kavramlar
İş kazaları sonucu oluşan kayıplar
İSG’nin sosyal tarafları
İSG’nin önemi
Rekabet
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Giriş
Bu bölümde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu ekonomik ve sosyal
sorunlar irdelenecektir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının işletme ve ülke ekonomilerinde
neden olduğu maddi kayıplar ve İSG’nin sosyal taraflar (devlet, çalışanlar ve işverenler)
açısından önemi açıklanacaktır. Kaza maliyetleri ile önleyici tedbirlere yapılacak harcamalar
karşılaştırılarak, kaza önleme ve rekabet gücünün korunması bakımından iş sağlığı ve
güvenliği yönetim sisteminin önemi vurgulanacaktır.

22

2.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Ekonomik, Sosyal,
Hukuksal ve Teknik Sonuçları
2.1.1. Ekonomik Sonuçları
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu oluşan maliyetler, ülke ekonomisi açısından
büyük kayıplara yol açmaktadır [29]. WHO’ya göre, mesleki kaza ve hastalıkların maliyeti
dünya gayri safi hasılasının % 4–5’ini bulmaktadır [30]. ABD’de yapılan bir araştırma
sonuçlarına göre, hasarlı ve yaralanmalı iş kazalarının ortalama maliyetinin 7.000–13.000
dolar, ölümlü kazaların ortalama maliyetinin 800.000–1.200.000 dolar arasında olduğu tespit
edilmiştir [31].
ILO’ya göre, her yıl 1.25 trilyon dolar İSG ile ilgili sorunlar nedeniyle
kaybedilmektedir [32]. İş kazaları nedeniyle ülkemizde, sadece sosyal güvenlik sisteminde
yaşanan kaybın yaklaşık 4 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir [33]. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) 2007 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamlarına göre ise, ülkemizde iş
kazalarının toplam maliyeti yılda yaklaşık 35 milyar TL’yi bulmaktadır [34].
Ekonomik kayıplara bir başka örnek de iş günü kayıplarıdır. Ülkemizde, “çalışma
barışının bozulmuş olduğu 1975–1980 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde, iş kazaları ve
meslek hastalıklarının yarattığı iş günü kayıplarının, grev ve lokavtların yarattığı iş günü
kayıplarından iki kat fazla olduğu tespit edilmiştir”[35].
Kazaların ülke ekonomileri üzerinde meydana getirdiği kayıplar hesaplanırken, işgücü
kaybı yanında kültür ve eğitim harcamalarının kaybı da dikkate alınmalıdır. Ayrıca, sosyal
güvenlik sistemleri artık hiç çalışamayacak bir kişiye yaşadığı sürece gelir bağlayacaktır [36].
İSG, kaynak dağılımı yönünden de önem taşır. Ekonomik kaynakların bir bölümü iş
güvenliği eğitimi ve iş güvenliği organizasyonuna ayrılabilirse, bunların sağlayacağı
verimlilik ve üretim artışları ekonomik gelişme ve kalkınmaya hız kazandırabilir [37]. İş
kazalarının zararlarını ortadan kaldırmak üzere yapılacak giderlerin, önlemek üzere yapılacak
giderlerden çok daha yüksek olduğunun anlaşılması, günümüzde İSG önlemlerinin önemini
daha da arttırmaktadır [38].
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İş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmanın yollarından biri, işverenlerin konuya
ilişkin yükümlülükleri ve sorumlulukları hakkında yeterli bilgi sahibi olmalarıdır. İşverenler,
yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde hem iş kazası ve meslek hastalıklarında önemli
bir azalma olacak, hem de söz konusu kaza ve hastalık hallerinde idari, cezai ve hukuki
yaptırımlarla karşılaşmayacaklardır [39].
İş kazası veya meslek hastalıklarının, işletme ve ülke ekonomilerinde yarattığı
kayıplar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır [40]:
a) İnsan gücünün kaybı veya iş günü kayıpları,
b) Sosyal güvenlik kuruluşlarının, sakat kalan ya da ölen işçinin yakınlarına yaptığı
ödemelerin sosyal güvenlik sisteminde oluşturduğu yük,
c) İşçinin gelecekte yaratacağı üretim ve hasılanın kaybı,
d) İşletmenin ve devletin yaptığı ödemelerinin ülke ekonomisine yarattığı yük,
e) Maddi–manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı sonucu sorumlu olan
kişi veya işverenin uğradığı kayıplar (rücu),
f) İşçinin çalışamamasından dolayı, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödeyeceği
primlerin kaybı,
g) İşçinin çalışmadığı günlerin tazmini ve yerine çalışacak işçiye ödenecek ücretlerin
işletmeye getireceği yük,
h) İşçinin yetiştirilmesi için yapılan eğitim harcamalarının kaybı,
i) Mahkeme masrafları,
j) Yapılan harcamaların fırsat maliyeti.

2.1.2. Teknik Sonuçları
20. yüzyıl, yoğun makineleşme ve üretim sürecine giren binlerce kimyasal maddenin
neden olduğu iş kazaları ve meslek hastalıklarının ve bunlar sonucu ölümlerin yoğunlaştığı bir
yüzyıl olmuştur [41]. Günümüzde güvenlik teknolojileri, İSG yönetimi ve eğitimi gibi
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konularda yaşanan gelişmelere rağmen, makine kazaları iş kazaları arasında önemli bir yer
tutmaktadır. SGK verilerine göre ülkemizde tüm iş kazalarının % 12’si makinelerin sebep
olduğu kazalardır [42].
Makine kaynaklı kazaların yüksek olmasının sebebi, üretim teknolojilerinin,
makinelerin, kullanılan hammadde, malzeme ve kimyasalların, yönetim sistemlerinin sürekli
değişmesi ve karmaşıklaşması, çalışanların değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanmasıdır.
Üretim miktarını ve hızını arttırmak amacıyla yapılan teknolojik yatırımlar işgücü
verimliliğini etkilemekte; çalışma temposu, dikkat ve tekdüzelik, eğitim ve stres gibi beşeri
faktörlerin iş üzerindeki etkisini arttırmaktadır.
Teknik boyut; tıp, hukuk, yönetim, psikoloji, sosyoloji gibi çok çeşitli bilim
dallarından yararlanan İSG biliminin en önemli boyutudur [43]. Çünkü tıp, hukuk, psikoloji
gibi bilimler genellikle tedavi edici ya da düzeltici (onarıcı-reaktif) İSG faaliyetlerine ağırlık
vermişken; teknik ve mühendislik bilimleri açısından Önleyici (Proaktif) İSG faaliyetleri daha
fazla önem arz eder. Önleyici İSG yaklaşımı, iş kazası–meslek hastalığı oluşmadan risklerin
tespit edilmesi ve bu riskleri kaynağında bertaraf etmek üzere alınması gereken teknik ve
yönetsel tedbirleri ifade eder. Önleyici yaklaşım, tedavi edici–düzeltici yaklaşıma göre çok
daha az masraflıdır [44].

2.1.3. Sosyal ve Hukuksal Sonuçları
Ülkeler için sanayileşme ve ekonomik gelişmenin sonuçlarından biri de, nüfus
yapısındaki değişimdir. İşgücü içerisinde ücretlilerin oranı giderek artmış, sorunları tüm
toplumu etkiler duruma gelmiştir. Bu açıdan işçinin sağlık ve güvenliği, sosyal anlam ve barış
açısından tüm toplumu ilgilendirmektedir [45].
Elton Mayo ve arkadaşlarının araştırmalarına göre çalışanların verimliliklerinin artış
nedenleri belirlenmiş; çalışma sürelerinin psikolojik ve fiziksel yorgunluğu azaltacak biçimde
düzenlenmesi, dinlenme aralarının konması, işçilerin düzenli sağlık kontrollerinden
geçirilmeleri gibi bazı düzenlemelerin, çalışanlarda işletmenin önemli bir parçası olduklarına
dair duygularını güçlendirdiği bulunmuştur [46]. Bu durum, işletme içerisinde İSG’ye yönelik
yapılan iyileştirmelerin insan sağlığı açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır [47].
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İSG’nin ülke düzeyinde yaygın ve geçerli bir unsur haline gelebilmesinin ön koşulu,
sağlıklı ve güvenli davranışın yaşam biçimine dönüşmesidir. Bu açıdan duyarlılık kavramının
da geliştirilmesi gerekmektedir. Eskiden yalnızca belirli mesleklerde görülen meslek
hastalığının, çevre kirliliği ile çocuklarda bile görülmeye başlaması, olayın boyutlarını büyük
ölçeklere taşımıştır [48]. “İSG’nin vazgeçilmez sosyo–kültürel boyutlarından birisi de
eğitimdir. Eğitim bireylerin yeteneklerinin geliştirilmesi, yeni koşullara uyumları, sağlık ve
güvenlik konularında bilgi ve bilinçlendirilmelerini içeren temel bir süreç olarak
görülmektedir”[49].
İşin, gelir getirici işlevinin ötesinde, sosyalleştirme ve topluma katkı işlevlerinin de
bulunması, özel olarak korunması gereken çeşitli kesimlerin de çalışma yaşamına
yönlendirilmesine yol açmaktadır. Ayrıca İSG konusunun artan toplumsal önemi ve
sorumluluk tabanının genişletilmesi, yetki paylaşımı ve ortak karar alma süreçlerinin de
oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır [50].
1950’li yıllardan sonra Batı Avrupa devletleri, iş kazaları dolayısıyla mağdur olan
çalışanlara doğrudan hizmetler sunarak çalışanların gördükleri zararları en aza indirmeye
çalışmıştır. Devletler, işverenlere de önemli sorumluluklar yüklemişlerdir. İş hukuku işçiyi
koruma gereksiniminden doğmuştur ve hukuki yönden korunmasız olan işçinin, ekonomik
yönden kuvvetli olan işverene karşı özel bir şekilde korunması ve aynı zamanda toplum
düzeninin de sağlanması amaçlanmıştır [51].
İSG konusundaki yasal gereklilikleri yerine getirmeyen ve iş kazasına neden olan
işveren ve işveren vekilleri ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davaları ile Sosyal
Güvenlik Kurumunun kazalanan işçiye yaptığı yardımları işverenden geri alma (rücu)
davaları ile karşı karşıya kalabilmektedirler [52].
Önlem alma sorumluluğu, işverenlerin işçiyi gözetme borcunun doğal sonucudur. Bu
borç hem iş akdinin içeriğinden hem de özel ve kamu hukuku kuralı niteliği taşıyan İSG
hükümlerinden kaynaklanır [53]. İş hukukunun işçiyi koruma düşüncesi, işçiyi gözetme borcu
kapsamında işverenlere getirilen sorumluluk ve yükümlülükler; öte yandan bu sorumluluklar
yerine getirilmediğinde işverenin maruz kalacağı cezalar ile bu cezaların yarattığı ekonomik
maliyetler, İSG’nin hukuki boyutunun, özellikle işverenler açısından daha önemli olduğunu
ortaya koymaktadır.
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2.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sosyal Taraflar Açısından Önemi
2.2.1. Çalışanlar Açısından
İnsan hayatı kutsaldır. Irk, soy, cinsiyet, inanç, yaş, meslek farkı gözetmeksizin
herkesin yaşam hakkı güvence altına alınmalıdır. Ancak bunların içinde öyle bir grup vardır
ki bunlar, yaşamlarını ruh ve beden sağlığı içinde sürdürebilmeleri sayesinde hem kendileri
hem de bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan
çalışanlardır [54].
Çalışanların yaşam süresinin önemli bir kısmı iş ortamında geçmektedir [55]. İş kazası
ile karşılaşan kişiler iş güçlerinin tümünü veya bir kısmını yitirmektedir. Kaza geçirinceye
kadar üretken olan işçi, artık tüketici ve belki de başkalarına muhtaç hale gelmektedir. İş
kazası veya meslek hastalığı işçinin öncelikle kendisine ciddi zarar vermekte, bunun yanında
işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de yaşamaları için gerekli olan destekten mahrum
kalmalarına neden olmaktadır [56].
Ülkemizde iş göremez duruma düşen işçinin, çalışamadığı dönemde SGK’dan aldığı iş
göremezlik ödeneği, çalışırken kazandığı günlük ücretin 2/3’üne kadar düşmektedir. Ayrıca,
çalıştığı dönemde kazandığı fazla mesai, ikramiye gibi ek ödeneklerden de mahrum
olmaktadır. İşçi sigortasız ise ortaya daha vahim bir tablo çıkmaktadır. Ülkemizde çalışanların
yaklaşık % 40’ının kayıtdışı olduğu göz önüne alınırsa, sigortasız işçiler iş kazası
geçirdiğinde ne kadar önemli sosyal sorunların ortaya çıktığı anlaşılabilir.
İşçilerin ve tüm çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumun sağlığına
yönelik çalışmalar içinde önemli ve vazgeçilmez bir yer tutmaktadır. Bunda işçilerin nüfusun
içinde geniş yer kaplamalarının ve tarihi olarak toplumun örgütlü bir kesimi olmalarının etkisi
büyüktür. Nitekim işçi sağlığı uygulamalarının başarısı da, işçilerin bu örgütlü güçlerini
kullanabilmeleriyle yakından ilgilidir. İşçilerin ve sendikaların sahiplenemediği uygulamalar,
yeterli etkiyi yapamamakta ve uzun süre ayakta kalamamaktadır [57].
İSG faaliyetlerinin amacı, en başta çalışanları korumaya yöneliktir. Klasik anlayışta
işverenler ve devlet, İSG ile ilgili önlemleri çalışanları korumak üzere yürürlüğe sokarken;
günümüzde, sosyal diyalog çerçevesinde, çalışanların veya bunların örgütlerinin de İSG ile
ilgili konulara katkı yapması beklenmektedir. Ancak ülkemizde çalışanların İSG konusunda
karar alma süreçlerine katılımı, hem mikro (İSG Kurulları) hem de makro ölçekte
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(sendikaların ulusal İSG politikalarının belirlenmesine katkısı) henüz yeterli etkinliğe
ulaşamamıştır.

2.2.2. İşverenler Açısından
Çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, işletme yönünden insancıl nedenlerin
dışında maliyetler açısından da önemlidir. İSG’ni sağlamak için yapılan yeterli bir harcama,
kaza olasılığının azalmasına, birim üretim maliyetinin düşmesine ve karın fazla olmasına
neden olacaktır [58]. İşletmelerin İSG için yapacakları harcamalar kuşkusuz üretime
yüklenerek maliyetlerin yükselmesine neden olur. Ancak uzun dönemde bu harcamalar, kaza
ve hastalıkların yaratacağı kayıplardan daha az olacaktır [59]. Gelişmiş ülkelerde kullanılan
kaza maliyet hesaplama modelleri, genel olarak kaza maliyetinin o kazanın olmaması için
yapılan harcamadan çok daha fazla olduğunu göstermiştir [60].
İSG alanında ünlü araştırmacı H.W. Heinrich'e göre, bir işletmede verimliliği ve
kaliteyi artırmaya yönelik çabalar, iş güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarla benzerdir.
Çalışma ortamının iyileştirilerek iş güvenliğinin sağlanması, işin akışını durduran insan,
makine, malzeme, ürün ve zaman kaybına neden olan koşulları ortadan kaldıracaktır. İş
güvenliğine yönelik çabalar ayni zamanda maliyetlerin düşmesini de beraberinde getirecektir
[61].
İSG tedbirlerinin alınmaması nedeniyle, işletmeler açısından ortaya çıkan maliyetler
doğrudan ve dolaylı maliyetler olarak iki grupta toplanmaktadır. Doğrudan maliyetler
kestirilebilir, önlemi alınabilir ve sigortalanabilir; dolaylı maliyetler ise önceden
kestirilemeyen, kontrol edilmesi güç ve genellikle sigortalanamayan maliyetlerdir.
Tahminlere göre dolaylı maliyetler, doğrudan maliyetlerin 4 ila 10 katı daha fazladır [62].
Fakat dolaylı maliyetleri hesaplamak kolay olmadığından, iş kazalarının işletmelere maliyeti
genellikle düşük çıkmaktadır.
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Şekil 1: İş Kazalarının Maliyetlerinde Buzdağı Teorisi

Kaynak: Andreoni Diego, The Cost of Occupational Accidents and Diseases, ILO,
Occupational Healthy and Safety Series, No: 54, 1986, Geneva.
İş kazaları, neden oldukları acı ve ızdırapların yanı sıra makine, malzeme, ürün
kayıplarına da neden olmakta ve verimliliği düşürmektedir [63]. Güvenlik önlemlerinin
alınmasıyla, işverenin sağlayacağı kazançlardan biri de işyerindeki araç ve gereçlerin
korunmasıdır. İşveren için diğer bir fayda ise, güvenlik önlemleri sayesinde vasıflı işgücünün
korunmasıdır. İş güvenliği olan bir firmada çalışmak işyerine duyulan güveni arttıracak,
firmanın prestijini olumlu yönde etkileyecektir [64].

2.2.3. Devlet Açısından
İş kazaları üretim faaliyetinin bir sonucu olup, ekonomilerde büyük kayıplara yol
açmaktadır. Üretim ve refah artışını sağlamak kadar, refahı düşüren iş kazalarının önlenmesi
devletin asli bir görevidir. Çalışma ilişkilerini düzenleme ve denetim yanında, bu ilişkilerden
doğacak sorunları minimize etmek için tedbir almak da devletin görevidir.
Günümüzün modern devletlerinde, İSG konusunda teşvik edicilik daha önem
kazanmıştır. Örneğin, bazı Avrupa ülkelerinde, belirli bir süreyi kazasız geçiren, örnek
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davranış gösteren işletmelere devletçe teşvik ve ödüller verilmektedir. Özellikle KOBİ’lerde
İSG’yi destekleyici çeşitli projeler geliştirilmektedir [65].
Ülkemizde ise, İSG yönünden devlet destekleyici ve düzenleyici fonksiyonunu
yeterince yerine getirememektedir. Ülkemizde İSG mevzuatının yetersiz olmadığı
bilinmektedir. Sorun, uygulamada yaşanan güçlüklerdir. Bu anlamda iş teftişi kapasitesinin ve
etkinliğinin arttırılması gerekirken, işyerlerinin en fazla % 10’luk bir kısmının
denetlenebildiği ifade edilmektedir [66].

2.3.2.4. Rekabet Gücünün Korunması Açısından
Çalışma yaşamında İSG’nin sağlanmasının bir diğer önemli getirisi de, firmaların
rekabet

gücünün

korunması

ve

ülke

ekonomisinin

uluslararası

piyasalarda

sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Daha sağlıklı, daha güvenli işyerlerinde, kaliteli ve
rekabet gücü yüksek üretim ve bu sayede yaratılan yüksek katma değer, çalışma barışına ve
ülkemiz kalkınmasına hizmet edecektir [67].
Firmalar açısından bakıldığında İSG, kalite konsepti içinde değerlendirilmeye
başlanmış ve firmanın kamuoyu imajını etkilemesinden dolayı konuyla ilgili aldığı mesafe
önem kazanmıştır. Çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, tedarikçiler, STK’lar ve çevrecilerin,
firmalardan konuyla ilgili hassasiyetlerini artırma beklentileri ön plana çıkmaya başlamıştır.
Böylece firmalar, daha sorumlu ve daha kalite odaklı yönetim felsefesine doğru
zorlanmaktadır [68].
Gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler, iş güvenliğine riayet edilmeden, çocuk işçi
kullanarak, çevreyi kirleterek üretilmiş ürünleri satın almamakta, bu durumun duyulmasıyla
oluşan kayıpları gidermek işletmeler için kolay olmamaktadır. Rekabetin bir başka boyutu da,
düşük sosyal standartlarla üretim yapan şirketlerin yarattığı haksız rekabetin engellenmesidir.
Küreselleşme süreci, gelişmekte olan ülkelerdeki çalışma koşullarını son derece
olumsuz biçimde etkilemektedir. Dünya oyuncak üretiminin % 80'inin ucuz işgücü nedeniyle
üçüncü dünya ülkelerinde, sağlıksız çalışma koşullarında yapıldığı belirtilmektedir [69].
Gelişmekte olan pek çok ülkede, çocuk işçiler kötü koşullarda ve sosyal güvenceden yoksun
biçimde çalıştırılmakta [70], az gelişmiş ve çok tehlikeli teknolojiler kullanılmaktadır. Ayrıca
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hastalık ve kazaların boyutları da bilinmemektedir [71]. DSÖ’ne göre, dünyada işçilerin
sadece % 20’si iş sağlığı hizmetlerinin temel standartlarına ulaşabilmektedir [72].
1970’li yıllarda kar oranlarındaki düşme ve montaj hattı yöntemlerine dayalı üretimin
tükenmesi, sermayeyi daha düşük maliyetler ve verimliliği yükseltmek üzere yeni yöntemler
aramaya itmiştir. Büyük çapta üretim, ücretlerin düşük olduğu, sağlık ve güvenliğin düşük
olduğu bölgelere aktarılmıştır. Bu süreçte ülkeler, çok uluslu şirketlere en düşük maliyetleri
sağlamak için yarışmaktadırlar [73].
Gelişmekte olan ülkelerin yarattığı “Sosyal Dampinge”, en çok gelişmiş ülkelerdeki
sendikalar ve sivil toplum kuruluşları (STK) karşı çıkmaktadır. Son yıllarda ILO ve Dünya
Ticaret Örgütü (WTO), ülkeler arasında ticarette haksız rekabet yaratan Sosyal Dampingi
engelleme konusunda çalışmalar yapmaktadır. Öte yandan, tüketicilerin bilinç düzeyinin
yükselmesiyle firmalar, yüksek sosyal–çevresel standartlarını bir reklam ve rekabet avantajı
olarak kullanmaya başlamışlardır. ABD'de 1995'te yapılan bir araştırmada, deneklerin % 78'
inin, işçilerini insancıl koşullarda çalıştıran işletmelerden alışveriş yapmayı tercih ettikleri
görülmüştür. STK’ların, gelişmekte olan ülkelerdeki çalışma koşulları konusundaki tavrı;
buralarda üretim yapan firmalardan bazılarının çalışma koşullarını iyileştirmeleri ile
sonuçlanmıştır [74]. Yakın gelecekte İSG ve çevre ile ilgili standartların, uluslararası ticarette
daha önemli hale gelmesi beklenmektedir.
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Uygulama Soruları
1. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin işverenler açısından önemini anlatınız
2. İş sağlığı ve güvenliğinin devlet açısından önemini açıklayınız
3. İş kazalarının işyeri düzeyinden neden olduğu kayıplar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu ekonomik ve sosyal
sorunlar irdelenmiştir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının işletme ve ülke ekonomilerinde
neden olduğu maddi kayıplar ve iş sağlığı ve güvenliğinin sosyal taraflar (devlet, çalışanlar ve
işverenler) açısından önemi açıklanmıştır. Kaza maliyetleri ile önleyici tedbirlere yapılacak
harcamalar karşılaştırılarak, kaza önleme ve rekabet gücünün korunması bakımından iş sağlığı
ve güvenliği yönetim sisteminin önemi vurgulanmıştır.
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler alındığında, iş kazalarından
kaynaklanan iş günü kayıpları, tazminatlar, bakım-onarım masrafları, üretim durması, sağlık
harcamaları gibi masraflar azalacak, firmaların karlılığı artacaktır.

Çalışma yaşamında

İSG’nin sağlanmasının bir diğer önemli getirisi de, firmaların rekabet gücünün korunması ve
ülke ekonomisinin uluslararası piyasalarda sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Daha sağlıklı,
daha güvenli işyerlerinde, kaliteli ve rekabet gücü yüksek üretim ve bu sayede yaratılan
yüksek katma değer, çalışma barışına ve ülkemiz kalkınmasına hizmet edecektir. İSG yönetim
sistemi uygulamaları da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların etkinliğini arttırmakta,
kaza maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Dünya sağlık örgütüne göre, mesleki kaza ve hastalıkların maliyeti dünya gayri safi
hasılasının yüzde kaçını oluşturmaktadır?
a) % 1
b) % 2
c) % 5
d) %15
e) % 25

2) Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları sonucu işletmelerin katlanmak zorunda kaldığı
“dolaylı” maliyetlerdendir?
a) Tazminatlar
b) Verim kaybı
c) Sigorta giderleri
d) Tedavi masrafları
e) Ürün kaybı

3) Aşağıdaklerden hangisi iş kazaları sonucu ortaya çıkan doğrudan maliyetlerden biridir?
a) Verim kaybı
b) İşin durması
c) Denetim ve soruşturmaların maliyeti
d) Tazminatlar
e) Fırsat maliyeti

4) Aşağıdakilerden hangisi, iş kazalarının neden olduğu sosyal maliyete bir örnektir?
a) İşgünü kaybı
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b) Maluliyet
c) Vasıflı işgücünün kaçması
d) Verim kaybı
e) Onarım masrafı

5) Aşağıdakilerden hangisi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının en öncelikli
amacıdır?
a) Verimi yükseltmek
b) Maliyetleri azaltmak
c) İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak
d) Kaliteyi arttırmak
e) Etkili yönetim sistemi kurmak

6) Aşağıdakilerden hangisi, önleyici iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamındaki
uygulamalardan biri değildir?
a) Tedavi masraflarını ödemek
b) Çalışanların sağlık gözetimini yapmak
c) İş güvenliği uzmanı çalıştırmak
d) İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak
e) Risk değerlendirmesi yapmak

7) Yüksek sosyal ve çevresel standartların işletmelere sağladığı ekonomik avantaj
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliyetlerin azalması
b) Reklam ve rekabet avantajı
c) Tüketicilerin bilinçlenmesi
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d) Sosyal damping
e) Yasaları dolanma

8) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının ekonomik zararlarından biridir?
a) Ölüm
b) İşgünü kaybı
c) Maluliyet
d) Yaralanma
e) İşgöremezlik

Cevaplar
1) C
2) B
3) D
4) B
5) C
6) A
7) B
8) B
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3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAPSAMI, AMAÇLARI VE
TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı ve Kapsamındaki Gelişmeler ve İSG Yönetim
Sistemi İlişkisi
3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının Tarihsel Gelişimi
3.3. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amaçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İş sağlığı ve güvenliği bilim dalı hangi amaçlarla çalışmalar yapar?
2. İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişiminde endüstri devriminin önemi nedir?
3. Son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği tanımını etkileyen gelişmeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İSG’nin tarihi gelişimi

İSG konusunun tarihsel
gelişiminde önemli
noktaların öğrenilmesi

Dersi izleme, Okuma

İSG’nin amacı

İSG faaliyetlerinin
amaçlarının öğrenilmesi

Dersi izleme, Okuma

İSG’nin tanımı ve
kapsamındaki gelişmeler

İSG’nin tanımındaki ve
kapsamındaki değişim ve
gelişmelerin öğrenilmesi

Dersi izleme, Okuma
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Anahtar Kavramlar
Tarihi gelişim
İSG’nin amacı
İSG’nin tanımı
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Giriş
Bu bölümde, öncelikle iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı yapılacak ve son yıllarda
tanımda yaşanan değişimler, konunun kavramsal çerçevesi ve bu gelişmelerin İSG yönetim
sistemi ile ilişkisi incelenecektir. İş sağlığı ve güvenliği konusunun tarihsel gelişim seyri ve
dönüm noktaları vurgulanacaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların amaçları ve
önemi vurgulanacaktır.
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3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı ve Kapsamındaki Gelişmeler ve
İSG Yönetim Sistemi İlişkisi
Her gün hızlanarak ilerleyen teknolojik gelişme, üretim koşulları, sanayileşme çabaları
ve çalışma yaşamındaki diğer birçok faktör iş kazalarında ve meslek hastalıklarında artışa
sebep olmaktadır. Bu problemlerin çözülebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem
artmakta ve bir bilim dalı olarak giderek gelişmektedir. Ayrıca, işyerlerinde uygun olmayan
koşullar nedeniyle karşılaşılan verimsizlik gibi problemlerin de ancak bilimsel bir bakış
açısıyla ele alınıp incelenmesi durumunda çözülebileceği anlaşılmıştır.
Dünya genelinde, küreselleşme ile birlikte mal, hizmet ve sermaye akışı gün geçtikçe
hızlanmaktadır. Bu hızlanmanın sonucunda ülke ekonomileri ve çalışma yaşamı değişik
faktörlerin etkisiyle hızlı bir değişim göstermektedir. Küreselleşme sonucu işletmelerin ayakta
kalabilmeleri için hayati önem taşıyan en önemli gereksinimleri “rekabet edebilme güçleri”
olmuştur. İç veya dış rakiplerle mücadele edebilmek, daha fazla sayıda müşteriye ulaşıp
onların devamlılığını sağlayabilmek, kaliteyi ve verimliliği arttırmak, maliyetleri en aza çekip
global dünya pazarındaki değişimlere ayak uydurabilmek şirketin sürekliliği ve başarılı
olabilmesi için önemli faktörlerdir.
Gerçekleşen tüm bu değişimler, rekabet şartları ve insan kaynağının doğru
değerlendirilmesi hedefi, iş sağlığı ve güvenliği anlayışını ortaya çıkarıp gelişmesine zemin
hazırlamıştır. Hükümetlerin bu konuda izledikleri politikalar göz önünde bulundurularak yeni
düzenlemeler yapılmıştır. Yeni dönemde emek piyasasında gözle görülür değişimler
yaşanmaktadır. Bu değişimlere örnek olarak; kadınların çalışma hayatına daha çok dahil
edilmesi, vardiyalı çalışma sistemleri, hizmet sektörünün büyümesi ile birlikte geçici ve esnek
işlerin artması, güvencesizlik, çalışma hayatındaki emeklilik yaşının arttırılması gibi
durumları gösterebiliriz.
İşletmelerde yaşanılan bu ve benzeri değişiklikler neticesinde var olan riskler
değişiklik göstermekte ve artmaktadır. İşletmelerin karşılaşabileceği bu risklerle mücadele
edebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkili stratejiler izlenmelidir. İzlenmesi
gereken kritik stratejiler; iş kazaları ve meslek hastalıklarının sürekli azaltılması ve önleme
çalışmalarının

etkinliğinin

arttırılması

olmalıdır.

Önleme

çalışmalarının

etkinliğin

arttırılabilmesi için gerekli şartlar; eğitim, bilinçlendirme ve erken davranabilme yeteneğidir.
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İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlere, işletmenin gider kalemleri arasında
oluşturulan bir külfet, işletmeye yüklenen fazladan bir maliyet gözüyle bakmak bu anlayışın
özüne değer vermemek demektir. Ayrıca işle ilgili hastalık ve kazaların neden olduğu
doğrudan ve dolaylı maliyetler, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin maliyetlerine göre çok
daha fazladır. Günümüzde işletmelerin, iş sağlığı ve güvenliği anlayışını işletmenin tüm
yönetim sistemine entegre etme noktasındaki başarı düzeyleri, ekonomik hedeflerine
ulaşabilmeleri açısından da hayati önem taşımaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği anlayışının benimsenmediği ve faaliyetlerinin olması gerektiği
gibi yürütülmediği durumlarda meydana gelebilecek kaza ve benzeri aksaklıklar işletmeye
çok büyük maliyetler getirmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının
işletmenin bütününde benimsenmesi ve uygulanması gereklidir. İşverenin maliyet endişesi
sebebiyle bu çalışmalara duyarsız kalması veya işçilerin değişik kişisel özellikleri sebebiyle
bu çalışmalara gereken önemi vermemesi, gerekli tedbirleri almaması işveren ve işçilerin hep
beraber zarar görmesine neden olacaktır.
Tüm bu nedenlerle, günümüzün değişen şartlarında işletmelerin İSG ile ilgili
faaliyetlerini sistem yaklaşımı çerçevesinde düzenlemeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Ortaya
çıkan yeni şartlar ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, özellikle son 20 yılda BS8800, ILO OHS,
OHSAS 18001 ve son olarak da ISO 45001 gibi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
geliştirilmiş ve dünyada giderek artan oranda uygulanmaya başlamıştır.
İş sağlığı ve güvenliği tanımı da konuyla ilgili bu gelişmelerden etkilenmekte ve
değişime uğramaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte, geleneksel sanayi
toplumunda gördüğümüz işçi işveren ilişkileri çerçevesinde fabrika ortamında ortaya çıkan
riskler değişmekte, hizmet sektörünün büyümesi ve buna bağlı olarak çalışma ilişkilerinin
dönüşüme uğramasıyla birlikte yeni riskler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, son yıllarda iş kazaları
ve meslek hastalıklarının geleneksel tazmin edici yaklaşımlarla önlenemeyeceği anlaşılmış
olup, önleyici yani proaktif yaklaşıma önem verilmeye başlanmıştır.
Bu doğrultuda, İSG alanında risk değerlendirmesinden eğitime, çalışan katılımından
yönetim ve organizasyon boyutunda birçok yeni uygulama birçok dünya ülkesinde hayata
geçirilmiştir. İSG konusu işyerlerinde verimlilik, sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik
kavramlarıyla da ilişkilendirilmeye başlanmıştır. İSG’nin önündeki engelleri aşmada öne
sürülen önemli yaklaşımlardan biri de İSG’ni, yönetimler için bir maliyet unsuru olma
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düşüncesinden çıkarıp bir verimlilik unsuruna dönüştürmektir. Bu, işletmeler için rekabet
gücü demektir.
Yirminci yüzyılın ortalarına kadar iş sağlığı ve güvenliği konusu işyerinde kazalara
neden olan etkenlere karşı alınan teknik ve hukuksal tedbirlerden ibaret iken, son 30-40 yılda
önleyici yaklaşım çerçevesinde risklerin kaynağında tespiti ve önlenmesine dayanan ve
çeşitli, teknik, tıbbi, yönetsel ve organizasyonel tüm unsurları içerecek şekilde kapsamlı hale
gelmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını ayrı ayrı ele aldığımızda iş sağlığı; bir çalışanın
çalışma ortamından ve araç gereçlerinden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya en az
seviyeye indirilmesi olarak tanımlanabilir. İş güvenliği ise; çalışanların iş ortamında muhatap
oldukları tehlikelerin yok edilmesi veya azaltılması için getirilen yükümlerden oluşan teknik
kuralların bütününü ifade eder [75].
İş sağlığı ve güvenliği için sadece emniyetli bir çalışma ortamının temin edilmesi veya
çalışanların korunması şeklindeki dar kapsamlı tanımlar günümüz şartlarında yetersiz
kalmaktadır. Uygun tanımın daha geniş kapsamlı olması gerekmektedir. ILO ve WHO bu
tanımları daha da genişletmiştir. İşle ilgili azami fiziksel ve zihinsel sağlığı kolaylaştırıcı,
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının kurulması, sürdürülmesi ve işyerinin ve
çalışanlarının fiziksel, ruhsal durumlarını dikkate alacak şekilde düzenlenmesi konusunda
işçi, işveren ve işçi/işveren temsilcilerinin bilgilendirilmesi olarak değerlendirilmiştir [76].
İSG, sağlık ve işçinin teknik sebeplerden dolayı çalışma esnasında karşılaşabileceği
riskleri içeren iki temel husustan oluşmaktadır. İSG, işyerlerinde işin yürütülmesinde oluşan
tehlikelerden, sağlığa zarar verecek şartlardan korunmak ve insani bir iş ortamı oluşturmak
için yapılan metodlu çalışmalardır [77].
Bu tanıma ek olarak; İSG kavramı ile çalışanın sağlığı ve güvenliğinden hareketle,
toplumdaki bireyleri de risklerden koruyarak, riski en aza indirerek, emniyet önlemlerini ve
emniyet duygusunu geliştirmek amaçlanmıştır [78].
Konuyla ilgili gelişmeleri de dikkate alarak, kendimiz de bir tanım denemesi yapacak
olursak iş sağlığı ve güvenliğini; işin yürütülmesi sırasında doğan sağlığa zarar verecek
koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, üretimin
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devamlılığını sağlamak ve verimliliği arttırmak amacıyla yürütülen sistemli ve bilimsel
çalışmalar olarak tanımlayabiliriz.

Şekil 2. Başarılı Bir İSG Yönetim Sistemi Elemanları

3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının Tarihsel Gelişimi
İSG kavramının tarihi insanlık tarihiyle beraber başlamıştır diyebiliriz. İnsan
varolduğundan beri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaktadır. İnsanoğlunun bu
faaliyetleri gerçekleştirdiği esnada güvenli koşulların oluşturulması her zaman gerekli
olmuştur.
İSG faaliyetleri olarak nitelendirilebilecek ilk yazılı kaynaklar milattan önceki yılları
işaret etmektedir. Yazılı kaynaklarda konuyla ilgili ilk çalışmalar eski Roma döneminde
gözlenmiştir. Ünlü tarihçi Heredot ilk kez çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili
besinlerle beslenmeleri gerektiğine değinmiştir. [79].
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Yine M.Ö. 370 yılında Hipokrates ve Dioscorides kurşunun zararlı etkileri ve
zehirlerin tasnifi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. M.Ö. 200 yıllarında Nicander,
kurşun koliği ve kurşun anemisini incelemiş ve özelliklerini tanımlamıştır
M.S. 1. y.y. ‘da yaşamış olan Plini, çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karşı
çalışanların korunması amacıyla başlarına torba geçirmelerini önermiştir Juvenal ise,
demircilerde görülen göz hastalıklarının işten kaynaklandığını, ayakta çalışanlarda varis
oluşabileceğini açıklamıştır.
Ortaçağ döneminde ise Urlich Ellenbrong, 1473 yılında kuyumcularla ilgili bazı
hastalıkları incelemiştir. Alman hekim Paracelcus, Tirol maden işletmelerinde çalışırken, ilk
iş hekimliği kitabı olan “De Morbis Metallicis” adlı eserini yazmıştır. Kitabında
pnömokonyoz, zehirler, doz ve organizma ilişkisi gibi konularda, bazıları geçerliliğini
koruyan teoriler geliştirmiştir.
Acricola ise zehirler, etkileri, korunma önlemleri ve iş kazaları konusu üzerinde
çalışmış; madenlerde işçilerini gözlemleyerek derlediği bilgileri “De Re Metallica” adlı
eserinde toplamıştır.
Bilimsel esaslara dayanılarak yapılan ilk çalışma olarak nitelendirilen faaliyet ise 16.
ve 17. yüzyıllarda (1633 – 1714) yaşamış İtalyan Bernardino Ramazzini’nin 1713’ teki
kitabıdır. Ramazzini’nin iş sağlığına ilişkin bilimsel çalışmaları, dünyada modern anlamda
İSG biliminin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu kitapta aynı zamanda iş kazalarını önlemek
konusunda da bazı önlemler önerilmiştir [80]. Uzun incelemeler sonucu 1713 yılında
yayınladığı “De Morbis Artificum Diatriba” isimli meslek hastalıkları kitabında, özellikle iş
kazalarını önlemek için, iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiştir.
Sanayileşmeden sonra ise çalışma hayatı sanılanın aksine çalışanlar için çok daha
tehlikeli boyutlar almıştır. Özellikle sanayileşmenin ilk zamanlarında yaşanan kaza ve
hastalıklar nedeniyle ölümlerin çok fazla olduğu bilinmektedir. 1800’lü yılların son
çeyreğinde, çalışma hayatındaki gelişmelerle paralel olarak İSG anlayışının da gelişmeye
başladığı, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin bu dönemde yoğunlaştığı görülmektedir.
Sanayileşme döneminde 1800’lü yılların başından 1950’li yıllara kadar, çalışanların
büyük çoğunluğu için gelir düzeyi, iş güvencesi ve sosyal güvenlik oldukça yetersizdir.
Çalışma saatleri uzundur. Çocuk ve kadınlar olumsuz koşullarda çalıştırılmaktadır. İş kazaları
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ve meslek hastalıkları da yoğun biçimde görülmektedir. Kaza ve hastalıklardaki artışın en
önemli nedeni, devletlerin bu konuda yeterli önlemleri almamış olmasıdır.
Bu dönemde işçiler, fabrika ve maden ocaklarında, iş kazaları ve meslek hastalıklarına
neden olabilecek etkilere maruz kalarak, günde 16-18 saat gibi uzun süreler çalıştırılmışlardır.
Üretim tekniği geliştikçe makinelerin hızı da artmış, buna karşılık gerekli korunma önlemleri
alınmamıştır. Evinde ve tarlasında istediği tempoda çalışmaya alışmış işçiler, fabrika
üretiminde hızlı çalışma düzenine girince kullandığı alet ve makinelere uyum sağlamakta
zorlanmış ve oluşan iş kazalarında birçok işçi yaşamını yitirmiştir.
İlk çalışma yasaları, çocuklar ile gençler ve kadınlar gibi korunma gereksinimi içinde
bulunan çevrelere yönelmiştir. Bu dönemde İngiliz parlamenter Antony Ashly Cooper
çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla, çalışma saatlerinin azaltılması, kadın ve çocukların
korunmasını öngören yasalar çıkarılması için çaba harcamıştır.
Hekim Thomas Percival, genç işçilerin çalışma koşulları ile ilgili olarak bir rapor
hazırlamıştır. Rapor Sir Robert Peel'i etkilemiş ve 1802 yılında "Çırakların Sağlığı ve Morali"
adli yasanın çıkarılmasını sağlamıştır. İSG ile ilgili olarak çıkartılan bu ilk yasa çalışma
saatini günde 12 saat olarak sınırlamış, işyerlerinin havalandırılmasını öngörmüştür.
19.yy. sonları ile 20.yy. başlarında, sanayide çalışan işçileri korumayı amaçlayan, iş
kazaları ve meslek hastalıklarına odaklanan ulusal ölçekli ilk koruma sistemleri
oluşturulmuştur İlk uluslararası çalışmalar da, aynı dönemde görülmüştür. 1840 yılında
Daniel Legrand adlı bir İsviçreli işverenin, Orta Avrupa ülkeleri için geçerli olacak yasaların
çıkarılması önerisi, 1890 yılında toplanan Berlin Konferansında kabul edilmiştir. Berlin
Konferansı’nda çocukların işe alınma yaşları ve çalışma sürelerinin sınırlandırılması ile
İSG’ne ilişkin olmak üzere ortak kararlar alınmıştır
İş hukuku alanında yaşanan gelişmeler, 20.yy.’da vuku bulan iki Dünya Savaşının
yarattığı savaş ekonomisi nedeniyle önemli ölçüde duraksamıştır. Bu dönemin iki önemli
gelişmesi; Sovyetler Birliği’nde yaşanan devrim ve 1919 yılında Versay Barış Antlaşması ile
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kurulmasıdır.
2. Dünya Savaşı sonrası dünyanın değişen siyasi ve iktisadi koşulları, iş hukuku
alanında gelişmelerin de başlangıcı olmuştur. Savaş sonrasında Doğu Avrupa ülkelerinin
çoğu, Sovyetler Birliği’nin etkisi altına girmiş, iş ilişkileri bütünüyle devlet otoritesi altına
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girmiştir. Batı Avrupa ülkelerinde ise, sosyal adalet temeline dayalı özgürlükçü modern iş
hukukunu oluşturma çabaları başlamıştır. İSG, sanayileşmiş ülkeler, AET ve ILO tarafından
giderek daha çok önemsenen bir konu halinde gelmiş, günümüze kadar gelişimini
sürdürmüştür.
İSG alanında Osmanlı zamanına bakıldığında lonca sistemindeki ustaların çıraklarını
koruyup kollamaları bu anlayışa hizmet eden bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemizde İSG konusundaki gelişmeler dünya genelinde geçerli olan sebeplerden dolayı
yaşanmıştır. Çalışma hayatında zamanla meydana gelen değişiklikler bu konudaki
gelişmelerin artmasına ortam hazırlamıştır.
Osmanlı döneminde sanayinin payı küçüktür. Nüfusun çoğunluğu kırsal alanda
yaşadığından, İSG konusunda önemli bir gelişme yoktur. “Loncalarda”, yaşlılık nedeniyle
dükkanlarına gelemeyen, dükkanları kapanan, hastalığa yakalanmış olanlara “Tevaün
Sandığı” denilen sandıktan yardım yapılırdı. Bundan başka “Avarız” ve “Müessesatı Hayriye”
gibi vakıflar ve “Darülaceze”, “Darüleytam” ve “Kızılay” gibi kurumlar, yoksullara ve
hastalara yardımlar yapmakta ve bazı sosyal hizmetleri yerine getirmekteydiler.
İş hukuku ve İSG yönünden ilk mevzuat bu dönemde oluşmaya başlamıştır. 1850’li
yıllarda, askeri amaçlı üretimler ve el tezgahları olarak başlayan sanayileşme, kömür ocakları,
madenler, demir yolları ve tütün işletmelerinin katılımı ile sürmüştür. Çalışma koşulları
oldukça ağır olup, çalışma süresi günde 16 saate kadar çıkmaktadır. Ayrıca, ağır işlerde kadın
ve çocukların çalıştırılması da yaygınlaşmıştır. Ereğli Havzası'ndaki kömür ocaklarında
çalışan işçiler kısa sürede meslek hastalıklarına yakalanmışlar ve artan iş kazalarında
yaşamlarını yitirmişlerdir.
Bu dönemde özellikle Dilaver Paşa’ nın Nizamname’si ve 1869 Maadin Nizamnamesi
kömür madenlerinde çalışanların güvenliğini düzenleyen düzenlemeler içermektedir.
Cumhuriyet dönemindeki 1937 yılında yürürlüğe giren iş kanunu İSG konusunu sistemli
olarak düzenlemiştir [79].
1865 tarihli “Dilaverpaşa Nizamnamesi”, Ereğli Kömür Havzasında çalışan kömür
işçilerinin sosyal ve ekonomik durumunu düzeltmek ve kömür üretimini arttırmak amacı ile
çıkarılmıştır. Nizamnameye göre kömür işverenleri, işçilere yatacak yer temin etmek zorunda
idi. Çalışma süresi 10 saat olarak saptanmıştı. Nöbetleşe çalışma esası kabul edilmiş, toplu
işten çıkarmalarda, işletmenin faaliyetine son verilmesini önceden haber verme zorunluluğu
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konmuştur. Nizamname, iş kazalarını önlemek için gerekli iş güvenliği tedbirlerini de
belirtmiştir.
Bu nizamname 1869 tarihinde “Maadin Nizamnamesi” ile tamamlanmak istenmiştir.
İş kazasına uğrayan işçilere ve bunların ölümü halinde ailelerine tazminat isteme hakkı
öngörülmüş, objektif sorumluluk esası kabul edilmiştir. Maden işletmecilerini gerekli ilaç ve
doktor bulundurmakla zorunlu tutmuştur.
Henüz Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde (1921-1923), Zonguldak ve Ereğli
kömür bölgesinde uygulanmak üzere iki yasa çıkarılmıştır. Önce 28 Nisan 1921 tarihinde
“Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafi-i
Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun” çıkarılmıştır. Bu yasayla, bölgede üretim
sırasında ortaya çıkan kömür tozlarının satılarak elde edilen paraların işçiler lehine
kullanılması sağlanmıştır.
Hemen sonrası, 10.9.1921 tarihli “Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin
Hukukuna Müteallik Kanun” çıkarılmıştır. Yasa uyarınca kömür işçilerinin çalışma
koşullarının düzeltilmesine yönelik hükümler getirilmiştir. Bu yasa dönemin koşullarına göre,
sosyal politika açısından önemli bir adımın başlangıcı olmuştur. Sosyal sigortalarla ilgili bazı
önemli kurallara da yer vermiştir.
Atatürk’ün yürüttüğü çalışma politikası, sosyal nitelikteki yasaların çıkarılmasına yol
açmıştır. Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Hafta Tatili Yasası ve sanayi işyerleri ile maden
ocaklarında mesleki kurslar açılmasına ilişkin yasalar özellikle belirtilmelidir. 1937’de
yürürlüğe giren ilk iş yasasına kadar, işçilerin sağlık ve güvenliği, günümüzde de halen
geçerliliğini koruyan, başkaca yasalardaki bazı düzenlemelerle kendine uygulama alanı
bulabilmiştir:
1926 Tarihli Borçlar Kanunu: işverenlerin tehlikeli durumlara karşı tedbir almasını,
sıhhi çalışma mahalleri ve işçilerin yatması bahis mevzuu olması halinde, sıhhi (sağlıklı)
yatacak yer temini hükümlerini getirmiştir. (Türk İş Hukukunda “İşverenin Önlem Alma
Borcu”nu oluşturan ilk yasal düzenlemedir).
1930 Tarihli Umumi Hızfzısıhha Kanunu: 12 yaşından küçük çocukların çalışma
yasağı ve gece saat 20’den sonra çalıştırılmasının yasaklanması hükümlerini getirmiştir.
50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerine hekim çalıştırma yükümünü getirmiştir.
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1930 Tarihli Belediyeler Kanunu: İşyerlerinin sağlık açısından teftişinin belediyelerce
yapılması hükmünü getirmiştir. Türk iş hukuku, gelişimini 3008 sayılı İş Kanunu’nun
yürürlüğe girmesiyle sağlamıştır. Kanun, sermaye ile emek arasında bir birlik sağlamak,
çalışma şartlarını düzeltmek ve işçi sağlığını korumak gayesini izlemiştir.
Diğer taraftan 1947 tarih ve 5018 sayılı “İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika
Birlikleri Hakkında Kanun” un yürürlüğe girmesi ile sendikalaşma hareketinde de bir gelişme
müşahade edilmiştir. Bundan sonra 1950 tarih ve 7467 sayılı “Yıllık Ücretli İzin Kanunu”
gibi çalışma hayatı ile ilgili muhtelif kanunlar çıkarılmıştır.
İş hukukumuz, 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle çıkarılan; 275 sayılı “Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu”, 274 sayılı “Sendikalar Kanunu”, 1475 sayılı “İş
Kanunu”, 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun yürürlüğe girmesiyle büyük bir gelişme
kaydetmiştir. 931 ve 1475 sayılı iş kanunları, İSG’ye ilişkin çok sayıda tüzük ve yönetmeliği
beraberinde getirmiştir.
Son olarak 2003 tarihli 4857 sayılı “İş Kanunu”, AB’ye girmek için müzakere sürecini
başlatan ülkemizin çalışma mevzuatını, AB’ye yakınlaştırmak, rekabet ortamının gereklerini
karşılamak üzere tasarlanıp yürürlüğe konmuştur. 4857’nin çok sayıda hükmü İSG ile
ilgilidir. Kanun ve çıkarılan ilgili yönetmelikler, İSG konusunda pek çok yenilik getirmiştir.
2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayınlanmasıyla, İSG alanı
müstakil bir kanunla düzenlenmeye başlanmış ve birçok yenilik getirilmiştir [81].
Tarihsel süreçte İSG anlayışının gelişimine neden olan ve daha çok önemsenmesini
sağlayan gelişmeler kısaca şu üç başlıkta toplanabilir;
• Endüstriyel gelişmelerin olası kazaların çeşitlerini ve etkileyebileceği kişilerin
sayısını arttırması,
• Şehirleşmenin artması ve buralarda işçi sınıfının yoğunlukla yaşaması,
• Dünya çapında basın etkinliğinin, sendikal faaliyetlerin artması ve sosyal konuların
daha etkili bir biçimde ele alınmasıdır.
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3.3. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amaçları
İSG’ nin temel amacı bir işletme içinde çalışan tüm çalışanların güvenliğini
sağlamaktır. Çalışanların rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları, sağlıklarına iş
ortamlarındaki herhangi bir olumsuz durumdan dolayı bir zarar gelmemesi de temel
hedeflerdendir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışan kişilerin verimliliğinde gerçekleşen
artış sonucu işverenlerin memnuniyetlerini sağlamak da İSG kavramının diğer temel
hedefidir. İSG, kısaca çalışanların toplumsal, ruhsal ve fiziksel esenliğinin sağlanmasıdır
diyebiliriz [81].
Sanayi, çalışma ilişkileri ve toplum yapılarındaki ve buna bağlı olarak iş sağlığı ve
güvenliğinde yaşanan gelişme ve dönüşümler ışığında konunun 3 temel amacının bulunduğu
söylenebilir. Bunlardan ilki geleneksel anlamıyla İSG öncelikle çalışanları koruma amacı
taşır. Konuyla ilgili güncel gelişmeler ışığında ikinci önemli amacı ise, verim ve kalite artışı
boyutlarıyla üretim güvenliğini sağlamaktır. Üçüncü önemli amacı ise, doğal afet, yangın ve
endüstriyel kazaların ve çevreye etkilerinin önlenmesi yönüyle işletme güvenliği boyutudur.
İSG anlayışının bu genel amaçlarının dışındaki amaçları ise şöyle sıralanabilir;
• İş ile çalışanlar arasında olması gereken uyumun yerleştirilmesi,
• Meydana gelen sağlık hasarlarını ve meslek hastalıklarını tespit edip tedavi
olmalarını sağlamak,
• Karşılaşılan zararların boyutlarını objektif ve bilimsel yollarla belirleyip
değerlendirmek,
• Bütün iş kollarında çalışan kişilerin tıbbi, fiziksel ve ruhsal açıdan durumlarını en üst
seviyeye çıkartmak,
• İş yeri ortamındaki sağlığa zarar verebilecek etkenleri hijyenik önlemlerle ortadan
kaldırmak,
• İşletmelerde yeterli güvenlik önlemlerini alarak işletmenin yanı sıra çalışanları da
korumak,
• Olası kazaları engelleyerek verimliliği arttırmaktır.
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İSG konusunun disiplinlerarası bir uzmanlık dalı olduğu unutulmamalıdır.
Mühendislik, sağlık, istatistik gibi uzmanlık alanı bilgilerine başvurularak öngörülen amaçlar
gerçekleştirlebilir. Çeşitli teknik, tıbbi, hukuki, yönetsel, beşeri ve psikolojik unsurlar İSG
konusu içine girmektedir.
İşyerindeki donanım ve üretim teknolojisi, ergonomik koşullar, personelin beceri
düzeyi ve yaşı, ilgili mevzuat, işyerindeki organizasyon yapısı, işçilerin sağlık kontrolleri ve
işe uygunluğu, tıbbi hizmetler ve organizasyonu, ortam özellikleri (gürültü, toz, ısı,
aydınlatma, havalandırma, temizlik vb.), işe alım süreçleri, ücretler, sosyal hizmetler, çalışma
saatleri gibi pek çok konu İSG ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir.
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Uygulama Soruları
1. Osmanlı döneminde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler içeren önemli yasal
düzenlemeler nelerdir?
sayınız

2. Cumhuriyet döneminde İSG ile ilgili yayınlanan önemli yasal düzenlemeleri
3.İş sağlığı ve güvenliğinin 3 temel amacını açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş sağlığı ve güvenliğini işin yürütülmesi sırasında doğan sağlığa zarar verecek
koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, üretimin
devamlılığını sağlamak ve verimliliği arttırmak amacıyla yürütülen sistemli ve bilimsel
çalışmalardır. Geçtiğimiz yüzyılda teknolojik gelişmeler ve küreselleşme süreci emek
piyasasında önemli dönüşümlere neden olmuştur. İş sağlığı ve güvenliği alanı da bu
değişimden etkilenmektedir. Yeni çalışma biçimleri yeni riskleri de beraberinde
getirmektedir. İSG’nde tazmin edici yaklaşımdan önleyici yaklaşıma geçilmiş buna uygun
uygulamalar, konuyla ilgili mevzuat ve standartlara girmiştir.
İSG ayrıca, günümüzün rekabetçi piyasa koşullarına uygun olarak üretim, kalite,
verimlilik ve süreklilik kavramlarıyla da içselleştirilmiştir. Bu nedenle amaçları da
farklılaşmıştır. İşçiyi kaza ve hastalıktan koruma amacı yanına, üretim ve işletme güvenliği ile
ilgili konular da eklenmiştir.
İSG ile ilgili sorunlar ve korunma düşüncesi tarih boyunca var olmuştur. Bununla
birlikte sanayileşme sürecinin ortaya koyduğu sorunların konunun gelişimine büyük katkısı
olmuştur. Modern anlamda İSG biliminin kurucusu

Bernardino Ramazzini’dir. Uzun

incelemeler sonucu 1713 yılında yayınladığı “De Morbis Artificum Diatriba” isimli meslek
hastalıkları kitabında, özellikle iş kazalarını önlemek için, iş yerlerinde koruyucu güvenlik
önlemlerinin alınmasını önermiştir. Türkiye’de ise Osmanlı döneminde sanayileşmenin
başlamaması ve işçi kesiminin bulunmaması nedeniyle büyük bir gelişme gözlenmemiştir.
Bununla birlikte kömür madenlerinde çalışan işçilerin çalışma koşullarını düzenlemek
amacıyla çıkarılan Dilaverpaşa ve Maddin Nizamnameleri İSG ile ilgili önemli düzenlemeler
içermektedir. İSG ile ilgili mevzuat ve standartlar Cumhuriyet dönemiyle birlikte hızlı bir
gelişme göstermişti.r
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının öncelikli
amacıdır?
a) Verimi yükseltmek
b) Maliyetleri azaltmak
c) İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak
d) Kaliteyi arttırmak
e) Çalışma barışını sağlamak

2) Aşağıdakilerden hangisi, önleyici iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamındaki
uygulamalardan biri değildir?
a) Tazminat ödemek
b) Çalışanların sağlık gözetimini yapmak
c) İş güvenliği uzmanı çalıştırmak
d) İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak
e) Ortam ölçümlerini yapmak

3) Cumhuriyet döneminde Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk yasal düzenlemeler
hangi kanunda yer almaktadır?
a)1937 tarihli İş Kanunu
b) 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu
c)1964 tarihli Sosyal Sigortalar Kanunu
d) 931 sayılı İş Kanunu
e) 1926 tarihli Borçlar Kanunu

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında “Önleyici Yaklaşım” ilkeleri Türk İş Hukukunda ilk olarak
hangi kanun ile hayata geçirilmiştir?
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a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
b) 4857 sayılı İş Kanunu
c) 1475 sayılı İş Kanunu
d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
e) 931 sayılı İş Kanunu

5) Dünyada iş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel esaslara dayanılarak yapılan ilk çalışma
olarak nitelendirilen kitabı yazan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ramazzini
b) Dioscorides
c) Herodot
d) Plini
e) Hipokrat

6) Küreselleşme sürecinde işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği koşullarında gelişmeye neden
olacağı varsayılan itici unsurlar aşağıdakilerden hangileridir?
I. Rekabet edebilirliği arttırmak
II. Devamlılığı sağlamak
III. Kaliteyi ve verimliliği arttırmak
IV. Maliyetleri azaltmak
a) I ve II

b) I, II ve IV

c) II, III ve IV

d) III ve IV

e) I, II, III ve IV

7) Osmanlı döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında ilk yasal düzenlemeler hangi kanunda
yer almıştır?
a) Dilaverpaşa Nizamnamesi
b) Maaddin Nizamnamesi
c) Ereğli Havza-i Fahmiyesi Kanunu
d) Mecelle
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e) Borçlar Kanunu

8) Aşağıdakilerden hangisi önleme çalışmalarının etkinliğin arttırılabilmesi için zorunlu
şartlardan değildir?
a) Eğitim
b) Bilinçlendirme
c) Erken davranabilme yeteneği kazandırma
d) Risk değerlendirme
e) Koruyucu kullanımı

Cevaplar
1) C
2) A
3) E
4) B
5) A
6) E
7) A
8) E
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4. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI TANIMLARI VE
NEDENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. İş Kazası Nedir
4.2. Meslek Hastalığı Nedir
4.3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İş kazası nedir?
2. Meslek hastalığı nedir?
3. İş kazaları sonucu karşı karşıya kalınan olumsuz sonuçlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İş kazası tanımı

Mevzuat çerçevesinde iş
kazası tanımı ve kapsamının
öğrenilmesi

Dersi izleme, Okuma

Meslek hastalığı

Mevzuat
çerçevesinde
meslek hastalığı tanımının
öğrenilmesi

Dersi izleme, Okuma

İş
kazası
ve
meslek İş
kazası
ve
meslek
hastalığının sonuçları
hastalığının neden olduğu
olumsuz
sonuçların
kavranması

Dersi izleme, Okuma
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Anahtar Kavramlar
İş kazası
Meslek hastalığı
İş kazalarının maliyeti
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Giriş
Genel olarak işle ilgili ve işyerinde üretimle ilgili faaliyetlerde meydana gelen
kazalara iş kazası denmektedir. Bununla birlikte tanımların kapsamı ülkeden ülkeye bazı
farklılıklar gösterebilmektedir. Bir işçinin iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalması, o
işçinin yasalar çerçevesinde iş göremezlik ödeneği, tedavi imkanları ve tazminat gibi bir
takım haklardan yararlanması anlamına gelmektedir. Bu nedenle iş kazası meslek hastalığı
kavramlarının tanımının yapılması, kapsam ve sınırlarının belirlenmesi çok önemlidir.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat özel hukuk kapsamında olmakla birlikte aynı
zamanda kamusal bir nitelik taşıdığından, kurallara uyulmaması halinde birtakım cezai
yaptırımları da içermektedir. Bu nedenle ülkelerde iş kazası ve meslek hastalığı tanımları
yasalarla yapılmakta, sağlanan haklar yine yasalarla belirlenmektedir.
Bu dersimizde teorik ve hukuksal çerçevede iş kazası, meslek hastalığı tanımları,
tehlike ve risk tanımları ile kazalara neden olan tehlikeli durum ve tehlikeli davranışlar
anlatılacaktır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının sonuçları ile çalışanlara sağlanan haklar
irdelenecektir.
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4.1. İş Kazası
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun (SSGSSK) ikinci bölümünü
oluşturan 11 inci maddeden 32 nci maddeye olan hükümlerinde kısa vadeli sigorta kollarıyla
ilgili düzenlemeler yer almaktadır. İş kazası tanımına Kanunun 11 inci maddesinde yer
verilmiştir. Buna göre iş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu
nedeniyle işyeri dışında,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.
Türk sosyal sigorta hukukuna göre bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, sağlığına
zarar verici olayın çalışanın işyerinde bulunduğu sırada olması veya işverenin görevi
nedeniyle işyeri dışında bulunduğu sırada gerçekleşmiş olması gerekir. Ayrıca, emzikli kadın
sigortalılar ve işverence sağlanan taşıtlarda (servis aracı gibi) bir kaza olması durumları da (o
an işyerinde olmayıp iş verenin görevini yapıyor olmasalar dahi) iş kazası kapsamına
alınmıştır. Dolayısıyla bu tanımdaki unsurlar dışındaki olayların iş kazası sayılamayacağı
kabul edilmiş ve iş kazasının sınırları çizilmiştir. Türk hukukuna göre bir olayın iş kazası
sayılabilmesi için kişinin sağlığına zarar gelmesi (ölmesi ya da yaralanması) gerekir. Sadece
maddi zararla sonuçlanan kazalar iş kazası kabul edilmemektedir.
Dünya sağlık örgütü ise iş kazasını şöyle tanımlanmaktadır; iş kazası önceden
planlanmamış ve çoğu zaman kişisel yaralanmalara, teçhizatın zarar görmesine, üretimin bir
süre durmasına yol açan olaydır. Uluslararası çalışma örgütüne göre ise iş kazası; belirli bir
zarar ya da yaralanmaya sebebiyet veren, planlanmamış ve öngörülemeyen bir olaydır.
Türk hukukunda iş kazası tanımıma ayrıca 2012 yılında yayınlanan İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nda da yer verilmiştir. Kanunun 3/f maddesinde iş kazası; “işyerinde veya
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işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü
ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca 6331 sayılı İSG
Kanunu kamu veya özel sektörde çalışan herkesi kapsamı içine aldığından, devlet memurları
da iş kazası tanımı kapsamı içinde yer almaktadır.
Bununla birlikte, devlet memurları 5510 kısa vadeli sigorta kolları kapsamı dışında
bırakıldıklarından, biraz önce 5510 kapsamında verdiğimiz iş kazası ve meslek hastalığı
tanımı kapsamına girmemekte dolayısıyla SGK’nın iş kazası veya meslek hastalığı
durumunda sağladığı haklardan yararlanamamaktadır.
6331 sayılı İSG Kanunundaki iş kazası tanımı, sigorta kanunları dışında iş kazasına ilk
kez yer verilmesi itibarıyla önemli olmakla birlikte, detaylı olmayan ve uygulama güçlüğü
yaratabilecek niteliktedir. Bu anlamda 5510 SSGSSK 11 inci maddesinde verilen tanım
konunun sınırlarını ve kapsamını daha detaylı belirlemesi açısından daha açıklayıcıdır.

4.2. Meslek Hastalığı
İş kazası tanımı gibi meslek hastalığı tanımı da SSGSSK’nda tanımlanmıştır. Tanıma
göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin bir gereği olarak tekrarlanan bir sebeple
veya işin yerine getirilme şartları dolayısıyla uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve
ruhi arıza durumlarıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre ise meslek hastalığı; mesleki
risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır.
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre, neden olan etmenlere göre meslek
hastalıkları türleri şu 5 sınıfa ayrılmıştır;


Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları (ağır metaller, çözücüler, gazlar),



Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları (gürültü ve titreşim, yüksek ve alçak basınçta
çalışma, soğuk ve sıcakta çalışma, tozlar, radyasyon),



Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları (bakteri kaynaklı, virüs kaynaklı, biyoteknoloji
kaynaklı olanlar),



Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları,



Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıklarıdır [8].
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Meslek hastalığının iş kazasından en önemli farkı, iş kazası zarar verici olayın ani bir
dışsal etki ile ortaya çıkıyorken, meslek hastalığı bir zararlı etkene belirli bir süre maruziyet
sonucu ortaya çıkmasıdır. Meslek hastalığının ortaya çıkmasında zararlı etmenin türü,
ortamdaki yoğunluğu, maruziyet süresi ve kişisel nitelikler belirleyici olmaktadır.

4.3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
Meslek hastalığı ve iş kazası gibi sorunların sebep olduğu maliyetler oldukça ciddi
boyutlardadır. Doğrudan ve dolaylı olarak açıklanan bu maliyetler hem işçiler hem de
işverenler için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. İşçinin karşılaşabileceği maliyetler;
o Hastalık veya yaralanmanın vücuda vereceği zarar,
o Gelir kaybı,
o İşi kaybetme ihtimali,
o Sigortasız çalışma halinde tedavi giderleridir.

İşverenlerin karşılaşabileceği maliyetler ise;
o İş gücü kaybı,
o Tedavi ve tazminat giderleri,
o Makine ve teçhizatın zarar görmesi,
o Üretimin yavaşlaması ve hatta bazı durumlarda tamamen durması,
o Verimlilik ve kalitenin düşmesi,
o Yasal yükümlülüklerle karşılaşmaktır.

Bütün bu maliyetlerden tamamen kurtulmak mümkün olmasa bile işyerinde bir İSG
yönetim sisteminin mevcudiyeti ve uygulanması ile bu maliyetleri en az seviyeye çekmek
mümkündür. Bu maliyetlerin azaltılmasındaki kritik öneme sahip kural ise, İSG anlayışı ve
bilincinin işletmenin bütünü tarafından benimsenmesi ve uygulamaya konmasıdır. Bu
maliyetlerin önlenebilmesi için iş kazalarına yol açan temel nedenlerin belirlenmesi, dolaylı
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ya da doğrudan tüm sebeplerin araştırılarak önlenmesi yönünde faaliyetler düzenlenmesi
gerekir [82].
İşyerlerinde iş kazaları sonucu ortaya çıkan kayıpları önlemek için proaktif çalışmalara
öncelik verilmesi gerekir. Proaktif faaliyetlere ayrılacak küçük bütçelerle, kazalar
gerçekleştikten sonra ortaya çıkabilecek büyük maliyetler önlenebilmektedir. İş kazalarının %
98’i meslek hastalıklarının tamamı önlenebilir niteliktedir. İş kazaları sonrası yapılan kaza
araştırmaları ve istatistikler göstermektedir ki, ölüm ve sakat kalma ile sonuçlanan kazaların
% 80 gibi büyük bir kısmı basit nedenlerden kaynaklanmakta ve yine basit ve çok küçük
maliyetlerle önlenebilecek durumdadır.

Şekil 3. İş Güvenliği Piramidi [93]

İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenleri incelendiğinde, iki temel nedenden
kaynakladığı görülmektedir; tehlikeli durumlar ve tehlikeli davranışlar. Tehlikeli durumlar
işyerlerindeki ekipmanlar, hammaddeler, işyeri çevresi gibi fiziksel çevre koşullarını ifade
ederken, tehlikeli durumlar ise insan boyutunu yani çalışan davranışını temsil etmektedir.
İş kazaları sosyal sigorta mevzuatı açısından;
a) Geçici iş göremezlikle sonuçlanan kazalar
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b) Sürekli iş göremezlikle sonuçlanan kazalar
c) Ölümle sonuçlanan kazalar
olarak sınıflandırılmaktadır.

İş kazaları adli yönden ise aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır;
a) Yaralanma ile sonuçlanan kazalar
•

Bir kişinin yaralanması (Takibi şikayete bağlı)

•

Birden çok kişinin yaralanması (Şikayetçi aranmaz)

b) Bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazalar
c) Birden çok kişinin ölümü veya bir kişinin ölümünün yanı sıra bir veya daha fazla
kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazalar.
Sonuçlarına göre iş kazaları;
1-Hafif Yaralanma (1-10 GÜN ARASI İSTİRAHAT)
2-Ağır Yaralanma (10 GÜNDEN FAZLA İSTİRAHAT)
3- Uzuv Kaybı ve
4-Ölüm
olarak sınıflandırılmaktadır.
Mevzuatta tanımlanan iş kazası ve meslek hastalığı olayının gerçekleşmesi
durumunda, SGK tarafından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
çerçevesinde hizmet sözleşmesi ile bir işverene bağlı olarak çalışan işçiler ile kendi başına
çalışanlara (memurlar hariç), SGK iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan geçici veya
sürekli iş göremezlik ödeneği, evlenme ve cenaze ödeneği ödenir. Tedavi yardımları yapılır.
İş kazalarının nedenleri, kaza sebeplendirme yaklaşımlarının en önemlilerinden biri
olan 4M kuralı çerçevesinde açıklanmaktadır: Man (İnsan), Machine (Makine), Media
(Ortam-Çalışma Çevresi) ve Management (Yönetimsel faktörler). İş kazalarını ve meslek
hastalıklarını önleme çalışmaları aşağıda bazı örnekleri verilen 4M yaklaşımı çerçevesinde
planlanmalıdır.
İş kazalarında 4 M kuralı Man (İnsan) faktörünü;
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1) Psikolojik Nedenler: Unutkanlık, sıkıntı, üzüntü-keder, çevre etkileri, istem dışı
davranış, ihmalci davranış vb.
2) Fiziksel Nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb .
3) İşyeri Nedenleri: İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.

Machine (Makine) faktörünü;
1- Hatalı makine ve ekipman yerleşimi,
2- Eksik veya kusurlu koruyucular,
3- Yetersiz standardizasyon,
4- Yetersiz kontrol ve bakım,
5- Yetersiz mühendislik hizmetleri vb

Media (Ortam-Çalışma Çevresi) faktörünü;
1- Yetersiz çalışma bilgisi,
2- Uygun olmayan çalışma metodu,
3- Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı vb.
Management (Yönetim ) faktörünü ise;
1- Yetersiz yönetim organizasyonu,
2- Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar
3- Yetersiz güvenlik yönetim planı
4- Eğitim ve öğretim yetersizliği
5- Uygun olmayan nezaret,yönetim ve rehberlik
6- Uygun olmayan personel istihdamı,
7- Yetersiz sağlık kontrolleri vb.
temsil etmektedir.
İş kazalarının nedenlerini açıklamakta kullanılan kaza sebeplendirme yaklaşımlarının
temelini oluşturan “Domino Kuramı” da konumuzu ilgilendiren önemli bir noktayı
oluşturmaktadır. Bu kuramı geliştiren W. H. Heinrich (1931)’e göre kazaların oluşmasında %
88 oranında kişilerin güvensiz davranışlarının, % 10 oranında güvensiz çalışmanın ve % 2
oranında talihin etkisi vardır. Domino taşlarının birbirini devirmesine benzer biçimde, her
70

basamağın bir sonrakini harekete geçirdiği beş aşamalı olaylar zinciri bu kuramın temelini
oluşturur. İş kazalarının önlenmesi yönünde yapılacak çalışmalarda, istenilen sonuçlara
ulaşılması ve kalıcı çözümler sağlanabilmesi için, direkt nedenlerin temelinde yatan sorunları,
yani temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekir.
Ayrıca, iş kazalarının gerçekleşme sıklığını açıklamak amacıyla sıkça anılan bir
teoriye göre de, her 330 ramak kala olaydan 29 tanesi yaralanma ile, 1 tanesi de ölümle
sonuçlanmaktadır (Kaza Konisi Teorisi). Bu nedenle, işyerinde gerçekleşen iş kazalarını
kaydetmek ve analiz etmek kadar, gerçekleşmemiş fakat az kalmış-yakın geçmiş olayların da
kayıt altına alınarak incelenmesi büyük önem taşımaktadır. İşyerlerinde bu kayıtların
tutulması ile, gelecekte olması muhtemel kazalar önleyici yaklaşım ve sürekli iyileştirme
çerçevesinde tespit edilip, gerekli tedbirler kaza gerçekleşmeden planlanabilir. Kayıt,
dokümantasyon ve kontrol temelli İSG yönetim sistemi de risk tespit ve kaza önleme
anlayışının uygulanmasına destek olacak özellikler içermektedir.
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Uygulama Soruları
1. İş kazalarında 4M kuralını açıklayınız
2. İş kazalarını adli yönden sınıflandırınız
3. İş kazasını tanımlayıp, hangi durumların iş kazası sayılmayacağına dair örnekler
veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
5510 sayılı kanuna göre iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren
tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle işyeri dışında, c) Bir işverene
bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi
nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna
süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin
yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan
bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. Meslek hastalığı ise, sigortalının çalıştırıldığı işin
bir gereği olarak tekrarlanan bir sebeple veya işin yerine getirilmesi şartları dolayısıyla
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi arıza durumlarıdır. Mevzuata göre iş
kazası ve meslek hastalığı durumunda sigortalı çalışana tedavi hizmetleri verilir, geçici veya
sürekli iş göremezlik ödenekleri ile evlenme ve cenaze ödeneği ödenir.
İş kazaları tehlikeli durum ve davranışlardan meydana gelir. Yönetimsel hatalar iş
kazalarının en önemli nedeni durumundadır. Proaktif faaliyetlere ayrılacak küçük bütçelerle,
kazalar gerçekleştikten sonra ortaya çıkabilecek büyük maliyetler önlenebilmektedir. İş
kazalarının % 98’i meslek hastalıklarının tamamı önlenebilir niteliktedir. İş kazaları sonrası
yapılan kaza araştırmaları ve istatistikler göstermektedir ki, ölüm ve sakat kalma ile
sonuçlanan kazaların % 80 gibi büyük bir kısmı basit nedenlerden kaynaklanmakta ve yine
basit ve çok küçük maliyetlerle önlenebilecek durumdadır.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre meslek hastalıkları kaç sınıfta toplanmıştır?
a) 2
b) 3
c) 3
d) 4
e) 5

2) Türk İş Hukukunda bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, hangi unsuru mutlak içermesi
gerekir?
a) Yaralanma
b) Maddi zarar
c) Kaza
d) Risk
e) Tehlike
3) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı unsurlarından birisi değildir?
a) Sürekli iş göremezlik
b) Ruhi bir rahatsızlık
c) Yaşlılık
d) Sürekli hastalık
e) Ölüm

4) Sosyal sigorta hukuku uygulamasına göre, aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası
kapsamında değerlendirilmez?
a) İş makinasıyla işyeri dışında çalıştığı sırada
b) Şirket aracında mesai saati dışında meydana gelen kaza
c) Görevli olarak toplu taşıma aracında bulunduğu sırada meydana gelen kaza
d) Özel aracıyla işyerine gelişi sırasında meydana gelen kaza
e) İşyerinde iken kendi aracıyla yaptığı kaza
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5) Sosyal sigortalar kanunundaki iş kazası tanımına göre, aşağıdakilerden hangisi işverenin
sorumluluğu kapsamına girmez?
a) İşyerinde çalışanlar
b) Görevli olarak işyeri dışında bulunanlar
c) Servis aracıyla işyerine gelen çalışanlar
d) Toplu taşıma aracıyla işyerine gelen çalışanlar
e) Görevli olarak işyeri dışındayken asıl işini yapmaksızın geçen zamanlar
6) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası durumunda işçinin karşı karşıya kalabileceği olası
zararlardan değildir?
a) İşini kaybetme
b) Gelir kaybı
c) İşgünü kaybı
d) Moral motivasyon kaybı
e) Tedavi masrafı

7) Aşağıdakilerden hangisi, meslek hastalığı tanımına uymamaktadır?
a) Elle taşıma yapan bir işçinin bel fıtığı olması
b) Yüksek düzeyde gürültüye maruz kalan işçinin kulak zarının yırtılması
c) Kronik kurşun zehirlenmesi
d) Asbest lifine maruziyetten doğan akciğer kanseri
e) Mouse kullanımından kaynaklanan “Karpal Tünel Sendromu”

Cevaplar
1) E
2) A
3) C
4) D
5) D
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6) C
7) B
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5. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ, ISO
45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN
TANIMI VE AMAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Kalite Yönetim Sistemlerine Genel Bakış
5.2. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Tanımı, Önemi ve
Amaçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bildiğiniz kalite yönetim sistemlerini sayınız
2. Kalite yönetim sistemlerinin amaçları neler olabilir?
3. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin diğer kalite yönetim sistemleri ile ortak unsurları
neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kalite yönetim sistemlerinin Kalite yönetim sistemlerinin Dersi izleme, okuma
amaçları
amaçlarının öğrenilmesi
ISO 45001 İSG yönetim ISO 45001 İSG yönetim Dersi izleme, okuma
sisteminin amaçları
sistemi
amaçlarının
öğrenilmesi
ISO 45001 ile diğer kalite ISO 45001 ile diğer kalite Dersi izleme, okuma
yönetim sistemlerinin ortak yönetim sistemlerinin ortak
unsurları
unsurlarının öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
Kalite yönetim sistemi
ISO 45001
İSG yönetim sistemi
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Giriş

Bu bölümde kalite yönetim sistemlerinin kavramsal çerçevesi, ortak felsefesi, önemi,
kuruluşlara sağladığı avantajlar, yönetim sistemleri türleri ile yönetim sistemlerinin ortak ilke
ve amaçları anlatılacaktır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin tanımı,
genel amaçları ve temel ilkeleri açıklanacaktır.
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5.1. Kalite Yönetim Sistemlerine Genel Bakış
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuruluşlar daha kaliteli, daha ucuz mal ve
hizmet üretmek için arayış içindedirler. Ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi sırasında insan
ve çevre sağlığını bozmamanın yollarını aramaktadırlar. Bunun sonucu olarak dünyada
gelişmişlik ve kültür düzeyi farklılıklarını en aza indirerek tüm işletmelerin ortak bir paydada
üretim yapabilmeleri sağlamak ve bu konuda uluslararası denetime açık olabilmek için
yönetim sistemlerine geçiş süreci hızlanarak sürmektedir.
Yönetim sistemleri; kuruluşların faaliyetlerinin kuruluşun genel stratejileri ile uyumlu
olarak, sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde
çözümlenmesini amaçlar. Kuruluşlarda kalite yönetim sistemlerinin tatbik edilmesiyle,
işletmedeki üretim faaliyetleriyle ilgili süreçler, sağlık-kalite-iş güvenliği konularıyla da
ilişkilendirilip bu konulardaki duyarlılık da arttırılmaktadır. Böylece, rekabete dayalı küresel
dünya piyasasında bu konulardan kaynaklanan maliyetler azaltılmakta, faaliyet verimliliği
arttırılmakta, ürün, sistem, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti arttırılmakta, kuruluşun
rekabet gücü korunmakta ve karlılık arttırılmaktadır.
Kuruluşlarda kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasıyla sağlanan faydalar genel
olarak şu şekilde sıralanmaktadır;
o Zarar, hasar, can ve mal kayıplarının önlenmesi,
o İşe devamsızlığın azalması,
o Sigorta maliyetlerinin azaltılması,
o Çalışan motivasyonunun korunması,
o Şirketin imaj ve itibarının korunması
o Tazminat ve para cezalarda düşme,
o Yeni sözleşme şartlarının sağlanması,
o Değişikliklerde yönetime yardımcı olmak,
o Sorumluluk hakkındaki şüpheleri kaldırmak.
Ülkemizdeki kuruluşlar da kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri
önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yönetim sistemlerine geçiş için
giderek artan bir oranda uğraş vermektedirler. Bu çerçevede iş sağlığı ve güvenliği boyutu ile
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ilişkilendirilebilecek unsurları olan, özellikle üç kalite yönetim sistemi öne çıkmaktadır.
Bunlar;
o TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
o TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
o TS EN ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi ve ILO-OHS 2001 İSG Yönetim
Sistemi’dir.
Tarihsel süreçte ISO 45001’den önce BS 8800 İSG Yönetimi Rehber Standardı ile
akabinde aynı kuruluş tarafından 1999 yılında yayınlanan OHSAS 18001 İSG Yönetim
Sistemi Standardı, ISO 45001’e kaynaklık eden, temellerini atan standartlar olması itibarıyla
önem taşımaktadır.
Bunun yanısıra, tüm yönetim sistemi standartlarının ilk ve temel versiyonu olan ISO
9000 serisi kalite yönetimi standardı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim
standartlarının oluşumuna rehberlik etmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. ISO 9001
Kalite yönetimi standardının, kuruluşlarda İSG boyutuyla kalite hedef, ölçek ve denetim
standartlarını içermesi yönüyle, İSG yönetim sistemlerinin gelişiminde uygulama boyutunda
büyük katkı sağlayan bir standart olduğu belirtilmelidir.
Ayrıca, ISO 9001 kalite yöneim sistemi, diğer tüm yönetim sistemi standartlarının
(ISO 45001, ISO 14001, ISO 22001, ISO 27001 vs.) temel unsurlarını içermekte, dolayısıyla
diğer tüm yönetim standartlarının iskeletini oluşturmaktadır. Tüm kalite yönetim sistemlerinin
4 temel ilkesi olan PUKÖ Döngüsü (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al) ile 5 temel
yönetsel unsuru (Politika, Organizasyon, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme) ön plana
alan ilk ve temel yönetim sistemidir.
Ayrıca, ISO 9001 serisi standartlar, doğrudan İSG ile ilgili konuları da içermektedir.
Bu yönüyle eğer kuruluşta ISO 9001 KYS uygulanıyorsa, diğer tüm kalite yönetim sistemi
standartlarında olduğu gibi, ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi standardı da minimum maliyetle
ve kolayca uygulanabilmektedir.
ISO 9001 standardı, kalite yönetimi ve kalite güvencesi standartlarının seçimi ve
kullanımı için bir rehberdir. ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan
ve bir kalite yönetim sisteminin tüm gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır.
Kuruluşun mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları (prosesleri) belirleyerek, kuruluşun
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kullanma kılavuzunu oluşturmak ve her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı prosesleri
belirlemeyi amaçlamaktadır.
Kalite sisteminin oluşturulması ve uygulanmasında kullanılan temel doküman ise
Kalite El Kitabı’dır. Bu standardın ne anlama geldiğini açıklamak için beş temel kalite kalite
kavramı kullanılmaktadır;
o Kalite Politikası,
o Kalite Sistemi
o Kalite Yönetimi,
o Kalite Kontrol,
o Kalite Güvencesi
ISO 9001, bazı temel kalite kavramlarını tanımlar, aralarındaki ilişkileri ve
farklılıkları açıklığa kavuşturur ve seçmelerine yardım ederek yol gösterir. Bütün yönetim
sistemlerinde görülen 8 temel prensip ise şunlardır.
o Çalışan ve müşteri odaklılık,
o Liderlik,
o Çalışanların katılımı,
o Süreçlerle yönetim,
o Sistem yaklaşımı (PUKÖ Döngüsü),
o Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme,
o Gerçeklere dayalı karar verme,
o Taraflarla işbirliği

Tüm kalite yönetim sistemlerinin başında gördüğümüz ISO ifadesi, International
Standard Organization’un (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) kısaltmasıdır. 1947 yılında
kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye,

ticarete ve tüketicilere

katkılar sağlayan ISO halen dünyada en geniş kapsamlı ve en yetkili uluslararası
standardizasyon kuruluşudur. Halen 138 ülkenin ulusal standart hazırlama kuruluşlarını
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bünyesinde toplayan ürün, hizmet ve yönetim sistemi standartlarını katılımcı biçimde
hazırlayıp yayınlayan sivil bir federasyondur.
ISO aşağıdaki temel amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur;
o Uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmak
o Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sağlamak için dünyada
standardizasyonu geliştirmek
o Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmak
o Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmak
o Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni standartların
gelişimini desteklemek
o Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sağlamak
o Standardizasyon ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu
kuruluşların

işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır.

CEN ise Avrupa Standardizasyon Komitesini ifade etmektedir. EN (European Norm)
ise, Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN, Avrupa Birliğinde

standartlar arasında

harmonizasyon sağlamak için oluşturulmuştur.

5.3. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Tanımı,
Önemi ve Amaçları
Günümüzde müşteri ve tüketicilerin ürün ve hizmet satın aldıkları işletmelerden
beklentileri giderek artmakta ve değişmektedir. İşletmelerin sadece kaliteli ürün veya hizmet
sunmaları yetmemekte buna ek olarak sosyal sorumluluk projelerinde bulunmaları da
beklenmektedir. Bu beklentiler neticesinde klasik kalite tanımları yetersiz kalmakta ve iş
sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili ifadeler ön plana çıkmaktadır. Artık ‘’kalite’’ denilince
işletmelerin İSG ile ilgili mevzuata ne derece bağlı kaldıkları, çalışanlar için sağlıklı çalışma
ortamının oluşturulup oluşturulmadığı sorgulanmaktadır.
Çalışma ortamları, kullanılan malzeme ve üretilen ürünlerden kaynaklanan çeşitli
riskleri barındırmaktadır. Çalışma ortamlarının daha sağlıklı ve güvenli olabilmesi için
alınması gereken önlemlere her çalışanın ve yöneticinin katkıda bulunması gerekmektedir.
Konulan kurallar çalışanlar tarafından yaşam tarzı olarak benimsenirse başarıya ulaşılacaktır.
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Dünyanın birçok yerinde, özellikle gelişmekte ve sanayileşme yolunda ilerleyen
ülkelerde İSG ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar çalışanların sağlığı
yanında iş verimini de etkilemektedir. Üretim ve hizmet sektörlerinde işyerlerini çalışanlar
için sağlıklı ve güvenli hale getirmek kanunlarla zorunlu kılınmıştır.
İşte tam bu noktada, Occupational Health and Safety Assessment Series ifadesinin baş
harflerinden oluşan ve ilk olarak BSI tarafından 1999 yılında yayınlanan OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı uygulanabilir ve uluslararası platformda kabul gören
bir standart olarak karşımıza çıkmıştır. Yayınlandığı 1999 yılından

bu yana bu isimle

uygulanan ve belgelendirilen standart, Şubat 2018 tarihi itibarıyla ISO (Uluslar arası Standart
Örgütü) tarafından da benimsenmiş, büyük oranda OHSAS 18001 temel alınarak hazırlanan
standart birkaç güncellemeyle ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi adıyla
yayınlanmıştır.
ISO 45001 her sektöre ve tüm organizasyonlara uygulanabilen, İSG faaliyetlerinin
işletmenin genel stratejileri ile uyumlu hale getirildiği, sistematik ve sürekli iyileşmeyi
hedefleyen etkin bir İSG yönetim aracıdır. Bu standart yardımıyla kaza ve hastalık risklerinin
belirlendiği, analiz edilip önlem alınarak en düşük seviyeye indirildiği, yasal mevzuata
uyumlu bir yönetim sistemi kurmak mümkündür. Bu standardın gerekleri tam olarak yerine
getirildiği takdirde çalışanlar; acil durumlara hazır, İSG performansını izleyen, sonuçlarını
iyileştirme faaliyetlerinde kullanan, elde ettiği tüm nicel ve nitel verileri dökümante edip İSG
faaliyetlerine gereken önemi veren ve bu yolla çalışanlarını korumayı ön plana alan bir
işletmenin parçası haline gelmektedir.
ISO 45001’in temel amacı, İSG ile ilgili yerel ve uluslararası yasal mevzuat ve
standartları da göz önünde bulundurarak, işletmedeki söz konusu riskleri azaltmak ve hatta
ortadan kaldırarak, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu
durumun devamlılığını sağlamaktır. ISO 45001’i diğer yönetim sistemlerinden ayıran en
önemli fark, yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerinin mutlak surette dikkate alınmasını
gerektirmesidir.
İşletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için çalışanların İSG konusunda
planlı, sistemli ve belli başlı standartlara oturtulmuş çalışmalar yürütmesi zorunluluk arz
etmektedir. ISO 45001 standardı bu ihtiyacı karşılamada önemli bir role sahiptir. Çalışanlar,
tüketiciler, hissedarlar, müşteriler ve tüm toplumu kapsaması gereken İSG yaklaşımı bir
toplumu oluşturan tüm paydaşları ilgilendirmekte ve bu nedenle yüksek standartlaşmayı
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gerektirmektedir. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için ise tehlikelerin tanımlanması,
değerlendirilmesi ve işletmedeki sağlık güvenlik risklerinin kabul edilebilir derecede
tutulması gerekmektedir [83].
ISO 45001 standardı, işyerlerinin İSG risklerini kontrol etmek ve performanslarını
geliştirmek amacıyla BSI tarafından geliştirilmiş, 2018 yılında da ISO tarafından yayınlanmış,
risk değerlendirmesi temeline dayanan, dünyada kabul görmüş bir yönetim standardıdır. ISO
45001’in en önemli özelliği önleyici olmasıdır. Bununla birlikte gereken kontrol sistemini,
düzeltici faaliyetleri ve geri besleme mekanizmalarını da içermektedir. Bu yönüyle İSG
alanında modern gelişmelere ve yaklaşımlara uygundur.
ISO 45001, bir kuruluşun İSG risklerini kontrol etmesi ve performansını
iyileştirmesini sağlamak için bir İSG yönetim sisteminde olması gereken şartları
belirlemektedir. Ancak ISO 45001 belirli ve sabit İSG kriterleri gerektirmediği gibi, bir
yönetim sisteminin tasarımına ilişkin detayları da içermemektedir. Bu nedenle bir iş yerinin
ISO 45001 ile uyumlu olması, iş yerinin yasal zorunlulukları yerine getirmiş olduğunun
garantisini vermemektedir. Bununla birlikte, ISO 45001, işletmenin İSG ile ilgili yasal
gereklilikleri yerine getirmesini beklemekte ve bu yasal gerekliliklerini yerine getirmede
işletmeye yardımcı olacak unsurları içermektedir. Ayrıca ISO 45001, toplam kalite
yönetiminin de temelini oluşturan planla-uygula-kontrol et-önlem al adımlarının ilk harflerini
temsil eden PUKÖ döngüsü modeline dayanmaktadır [84].
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Uygulama Soruları
1. Kuruluşlarda kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasıyla sağlanan faydalar
nelerdir?
2. Tüm kalite yönetim sistemlerinin ortak noktaları nelerdir?
3. Kuruluşları ISO 45001 İSG yönetim sistemi uygulamaya zorlayan koşullar
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yönetim sistemleri; kuruluşların faaliyetlerinin kuruluşun genel stratejileri ile uyumlu
olarak, sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde
çözümlenmesini amaçlar. Kuruluşlarda kalite yönetim sistemlerinin tatbik edilmesiyle,
işletmedeki üretim faaliyetleriyle ilgili süreçler, sağlık-kalite-iş güvenliği konularıyla da
ilişkilendirilip bu konulardaki duyarlılık da arttırılmaktadır. Böylece, rekabete dayalı küresel
dünya piyasasında bu konulardan kaynaklanan maliyetler azaltılmakta, faaliyet verimliliği
arttırılmakta, ürün sistem ve hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti arttırılmakta, kuruluşun
rekabet gücü korunmakta ve karlılık arttırılmaktadır.
Tüm kalite yönetim sistemlerinin 4 temel ilkesi PUKÖ Döngüsü (Planla, Uygula,
Kontrol Et ve Önlem Al) ile 5 temel yönetsel unsuru Politika, Organizasyon, Uygulama,
Değerlendirme ve Sürekli İyileştirmedir. ISO 9001 bu temel unsurları ön plana alan ilk ve
temel yönetim sistemidir. Ayrıca, ISO 9001 serisi standartlar, doğrudan İSG ile ilgili konuları
da içermektedir.
ISO 45001 İSG yönetim sistemi her sektöre ve tüm organizasyonlara uygulanabilen,
İSG faaliyetlerinin işletmenin genel stratejileri ile uyumlu hale getirildiği, sistematik ve
sürekli iyileşmeyi hedefleyen etkin bir İSG yönetim aracıdır. Bu standart yardımıyla kaza ve
hastalık risklerinin belirlendiği, analiz edilip önlem alınarak en düşük seviyeye indirildiği,
yasal mevzuata uyumlu bir yönetim sistemi kurmak mümkündür. Bu standardın gerekleri tam
olarak yerine getirildiği takdirde işletmeler; acil durumlara hazır, İSG performansını izleyen,
sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerinde kullanan, elde ettiği tüm nicel ve nitel verileri
dökümante edip İSG faaliyetlerine gereken önemi veren ve bu yolla çalışanlarını korumayı ön
plana alan bir işletme haline gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1) ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 yönetim sistemlerinin ortak yanları nelerdir ?
a) Toplumun bilinçlendirilmesi, acil durum
b) Acil durumlar, proses güvenliği, iş güvenliği
c) İş sağlığı ve iş güvenliği, proses güvenliği
d) Çevre koruma, ürün sorumluluğu
e) İş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, çevre koruma, acil durum

2) ISO 45001’i diğer yönetim sistemlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proses güvenliği
b) Politika belirleme
c) Mevzuata uyum gerekliliği
d) Yönetim taahhüdü
e) Sürekli iyileştirme

3) Aşağıdakilerden hangisi ISO 45001’in Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) ile
benzerliklerinden değildir?
a) Doküman kontrolü ve yönetimi
b) Kayıt kontrolü
c) Kazalar, uygunsuzluklar, çevreyi etkileyebilecek olaylar
d) Düzeltici ve önleyici faaliyetler, mevzuat şartlarından sapmama
e) Sürekli iyileştirme
4) ISO 45001 ilk olarak hangi kuruluş tarafından geliştirilmiştir?
a) BSI
b) ISO
c) OHSAS
d) TUV
e) TSE
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5) “ISO 45001 standardı, işyerlerinin İSG risklerini kontrol etmek ve performanslarını
geliştirmek amacıyla ...... tarafından geliştirilmiş, ...... temeline dayanan, dünyada kabul
görmüş bir yönetim standardıdır...” cümlesinde boş bırakılan yerlere uygun ifadeler aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) OHSAS/önleme
b) BSI/risk değerlendirme
c) BSI/önleme
d) ISO/risk değerlendirme
e) ISO/önleme

6) Aşağıdakilerden hangisi İSG Yönetim Sistemi unsurlarından değildir?
a) Sürekli gelişim
b) Politika
c) Değerlendirme
d) Koordinasyon
e) Uygulama

Cevaplar
1) E
2) C
3) B
4) A
5) D
6) D
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6. ISO 45001 UYGULAMA GEREKLİLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARAN
NEDENLER, RİSK DEĞERLENDİRMESİNE DAYALI ÖNLEYİCİ
YAKLAŞIM ISO 45001 İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kuruluşlarda İSG Yönetim Sistemi Uygulama Gerekliliğini Ortaya Çıkaran
Nedenler
6.2. Risk Değerlendirmesine Dayalı Önleyici (Proaktif) Yaklaşım ve İSG Yönetim
Sistemi

6.3. İSG Yönetim Sistemlerinin Temel Unsurları ve Uygulayan Kuruluşlara Faydaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ISG yönetim sistemi uygulanması ticari işletmelere ne gibi yararlar sağlayabilir?
2. Önleyici yaklaşım uygulamalarında risk değerlendirmesinin önemi nedir?
3. Modern önleyici yaklaşım ile ISO 45001’in uyumlu olduğu noktalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

ISO
45001’in
unsurları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

temel ISO
45001’in
temel Dersi izleme, okuma
unsurları öğrenilecek

Risk
değerlendirmesine Risk değerlendirmesi ve Dersi izleme, okuma
dayalı önleyici yaklaşım
önleyici yaklaşımın temel
ilkeleri öğrenilecek
Önleyici
yaklaşım
45001 ilişkisi

ISO Önleyici yaklaşım ve ISO Dersi izleme, okuma
45001’in ortak noktaları
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Risk değerlendirmesi
Önleyici yaklaşım
ISO 45001
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Giriş

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin ilke ve kuralları, iş sağlığı ve
güvenliği alanında son yıllarda tüm dünyada benimsenen risk değerlendirmesini temel
alan “önleyici yaklaşım” ilkeleriyle birebir uyum sağlamaktadır. ISO 45001’in
uygulanması, kuruluşların ve proseslerinin yerel düzeydeki hukuk kurallarına ve İSG
konusundaki uluslararası standartlara uyum sağlamasına büyük fayda sağlamaktadır.
Bu hafta ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi standardının temel unsurları, uygulayan
kuruluşlara faydaları, risk değerlendirmesine dayalı proaktif yaklaşım ile İSG yönetim
sistemi ilişkisi ile kuruluşlarda İSG yönetim sistemi uygulama gerekliliğini ortaya çıkaran
nedenler anlatılacaktır.
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6.1. Kuruluşlarda İSG Yönetim Sistemi Uygulama Gerekliliğini Ortaya
Çıkaran Nedenler
Diğer kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi, ISO 45001 İSG yönetim sistemi de her
ölçek ve her sektördeki işletmeler, kamu kuruluşları ve STK’larda uygulanabilen genel
nitelikli bir standarttır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, küreselleşen rekabetçi dünya
ekonomisinde bazı uluslararası zorlayıcı nedenler kuruluşları kalite belgelendirme süreçlerine
girmeye zorlamaktadır. Rekabet düzeninde ayakta kalmanın, firmayı sürdürülebilir kılmanın
yolu da maliyetleri kontrol etmek, verimliliği arttırmak, firmanın itibarı ve prestijini korumak
bu şekilde firmanın rantabilitesini arttırmaktan geçmektedir. Bunlardan başka, ulusal düzeyde
birtakım zorlayıcı nedenler ile özellikle iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu
ağır sonuçlar ve uygulanan yasal yaptırmalar işletmeleri İSG yönetim sistemleri kurmaya
teşvik eden başat nedenlerdir.
Kuruluşları ISO 45001 ve diğer İSG yönetim sistemlerini uygulamaya iten nedenleri
makro (genel) ve mikro (işletme ölçeğinde) nedenleri olarak sınıflandırabiliriz. Makro
nedenleri daha somut şekilde sıralayacak olursak;
o Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalığı sayısı çok yüksek miktarda
gerçekleşmektedir. 2013 yılına kadar yıllık kayda geçen iş kazası sayısı 64 bin
ila 86 bin arasında iken, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun
yürürlüğe

girmesi

ve

İSG

profesyonellerinin

işyerlerinde

çalışmaya

başlamasıyla 2013 yılından itibaren iş kazası bildirim sayısı artmıştır. Toplam
iş kazası sayısı 2013’te 191 bin, 2014’te 221 bin, 2014’te 241 bine ulaşmıştır.
o İş kazaları sonucu ölüm sayısı her yıl 1000-1700 arasında değişmektedir.
o Kayda geçen tanısı konan meslek hastalığı sayısı çok azdır; 2014 yılında 494,
2015’te 510. Son 2 yılda meslek hastalığından ölen olmamıştır. Meslek
hastalığı sayısının iş kazası sayısından fazla olması beklenirken % 99’u kayıt
altına alınamamaktadır. İş kazalarının da halen ancak yarısının kayda
alınabildiği düşünülmektedir.
o İş kazalarında ölüm hızı (insidans) halen yüzbinde 10’un üzerinde çok yüksek
düzeydedir. İnşaat, maden gibi işkollarında yüzbinde 30-40’ı bulmaktadır
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o En çok ölümlü kaza inşaat işkolunda meydana gelmekte, daha sonra
taşımacılık, kömür madenciliği izlemektedir.
o Yaralanmalı kazalar metal ürünleri, inşaat, kömür madenciliği, taşımacılık ve
tekstil işkolu şeklinde sıralanmaktadır.
o İş kazaları en çok ilk ve ikinci iş saatinde ve öğle tatilini takip eden saat
14.00’de meydana gelmektedir.
o Erkekler kadınlara göre daha fazla kaza geçirmektedir. Kadınların işgücüne
katılım ve istihdam oranları erkeklerin 1/3’ü kadardır (%32-%27). Bununla
birlikte, kadınların yoğun istihdam edildiği tekstil, gıda gibi sektörlerde
kadınların iş kazası oranları erkeklere yakındır.
o İş kazaları her yıl %50 ila 70 arasında değişen oranlarda 50’den az işçi çalışan
küçük işyerlerinde meydana gelmektedir.
o Meslek gruplarına göre en çok ölümlü kaza; nitelik gerektirmeyen meslekler %
60, Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar % 16 ve Sanatkarlar ve ilgili
işlerde çalışanlar (İnşaat ustaları gibi) % 9 yaşanmaktadır. Tüm ölümlü
kazaların % 85’i vasıf düzeyi düşük işlerde çalışanlar yaşamaktadır.
o İşteki tecrübesine göre ölümlü kazaların %57’si 1 yıldan az süredir o işyerinde
çalışanlar yaşamaktadır. 10 yıldan fazla tecrübeye sahip olanların ölüm oranı
%2,6’dır.
o İş kazalarının nedenlerine göre dağılımında en çok sırasıyla; cisim çarpması
batması kesmesi, düşen cisimlerin çarpması, makine kazaları ve düşmelerden
kaynaklanmaktadır.
o Ölümlü iş kazalarının nedenlerine göre dağılımında taşıt kazaları, yüksekten
düşme, makine kazaları, patlamalar ve elektrik çarpması ön sıralardadır.
o Meslek hastalıkları en çok sırasıyla madencilik, inşaat, tarım orman ve
hayvancılık, imalat sektörlerinde görülmektedir.
o İstatistiki veriler yetersizdir. Analiz yapmaya uygun değildir.
o İşyerlerinde kaza ve ramak kala kayıtları tutulmamakta, kaza analizleri
yapılmamaktadır.
o Sadece cezalandırarak kazalar önlenememektedir.
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Kuruluşları İSG yönetim sistemi kurma ve belgelendirmeye iten mikro yani işletme
ölçeğindeki nedenleri açıklamak için, iş kazası nedeniyle işletme ölçeğinde ortaya çıkan
kayıpların neler olduğunun belirlenmesi önemli taşımaktadır. İşletmeler, sistemli ve planlı bir
şekilde İSG çalışmaları yapmadığı takdirde aşağıdaki maliyetlerle karşılaşabilmektedir:
o İşçilerin işgünü kayıpları artar.
o Bakım onarım masrafları artar.
o Hammadde-malzeme kayıpları artar.
o Sağlık harcamaları artar, ayrıca SSK’nın rücu davalarına muhatap olunabilir.
o Mağdurlara ödenecek maddi-manevi tazminatlar söz konusu olur.
o Mahkeme masrafları artar.
o İş göremeyen işçinin yerine alınan işçiler için eğitim, sigorta masrafları artar.
o İş durdurulabilir veya işyeri kapatılabilir.
o Para ve hapis cezaları söz konusu olabilir.
o Siparişler gecikebilir ve işletme pazar kaybına uğrayabilir.
o Vasıflı işgücü işletmeden kaçabilir.

6.2. Risk Değerlendirmesine Dayalı Önleyici (Proaktif) Yaklaşım ve
İSG Yönetim Sistemi
Türkiye’de her yıl 250 binden fazla iş kazası meydana gelirken bu kazalar sonucu
ortalama 1500 çalışan hayatını kaybetmektedir. Bu kaza ve hastalıklar nedeniyle hem
işverenler hem de devlet her yıl milyarlarca lira maddi kayıp yaşamaktadır. Ölüm ve
yaralanmalar, kazalanan işçi ve ailesi için de kabul edilemeyecek sosyal hasarlara yol
açmaktadır. İş kazalarını önlemek amacıyla yapılacak çalışmalar için katlanılan maliyetlerin,
kaza oluştuktan sonra ortaya çıkan hasarları azaltmaya çalışan tazmin edici uygulamalardan
çok daha düşük düzeyde kaldığı anlaşılmış durumdadır.
Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalığı rakamlarının uzun yıllardır azaltılamıyor
olması bu alanda yaklaşım değişikliğini zorunlu hale getirmiştir. Geleneksel cezalandırıcı ve
tazmin edici yaklaşımla ilgili yasal mevzuat ve uygulamalar, iş kazalarından kaynaklanan
ölüm ve kayıpları önleyememiştir. Gerek bahsi geçen bu zorunluluklar, gerekse onaylamış
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olduğumuz ILO sözleşmeleri ve AB direktiflerinin bir gereği olarak iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili yasal mevzuat bütünüyle değiştirilmiştir. Yasal düzenlemelerle yeni uygulamalar hayata
geçirilmiş, İSG ile ilgili mevzuat ve standartlar gelişmiş ülkelerdeki standartlarla
uyumlaştırılmaya gayret edilmiştir.
Bu doğrultuda, 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe
girmesiyle birlikte İSG alanında yeni bir döneme girilmiştir. “Önleyici Yaklaşım” adı verilen
yeni sistemde, geleneksel tazmin edici uygulamalar (cezai yaptırımlar, tazminat gibi)
korunmakla birlikte, risklerin işyeri düzeyinde ve kaynağında tespit edilmesi, alınacak
önleyici tedbirlerin buna göre planlanarak uygulanması hedeflenmiştir.
Yeni sistemde, risk değerlendirmesi ve yönetimi, İSG organizasyonu, çalışan katılımı,
İSG yönetim sistemi ve iç denetim gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. İSG kanunu ve
yayınlanan yeni yönetmelikler de, işte bu önleyici (proaktif) yaklaşım ilkeleri dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Konuyla ilgili yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından sonra
peşpeşe yayınlanarak uygulamaya geçilmiştir.
Başta İSG Kanunu olmak üzere, konuyla ilgili mevzuat ve uygulama standartlarının
hazırlanmasında eski adıyla OHSAS 18001 yeni adıyla ISO 45001 İSG Yönetim sistemi
ilkelerinden de büyük ölçüde yararlanılmıştır. ISO 45001’deki birçok tanıma, başta İSG
Kanunu olmak üzere yeni mevzuatta neredeyse aynen yer verilmiştir.
İSG alanında modern önleyici diğer bir ifadeyle Proaktif Yaklaşımın odak noktasında
risk değerlendirmesi ve yönetimi kavramı yer almaktadır. İşyerlerinde iş kazalarının ve
meslek hastalıklarının önlenmesi için mevzuat ve standartlara göre gerçekleştirilmesi gereken
tüm önleyici çalışmalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenmek
durumundadır. Yapılması gereken önleme faaliyetlerinin neler olduğu, kimleri kapsadığı,
hangi risklere karşı öncelikle önlem alınması gerektiği, ne kadar zaman ve bütçe ayrılacağı
gibi birçok sorunun cevabı risk değerlendirmesi çalışmaları sonucu belirlenmektedir.
ISO 45001 yönetim sisteminin de odak noktasında risk değerlendirmesi ve risk
yönetimi kavramı yer almaktadır. Sistemin uygulanması kapsamında gerçekleştirilmesi
planlanan tüm faaliyetler, öncelikle yapılacak risk değerlendirmesi çalışmaları sonuçlarına
göre belirlenmektedir. Bu yönüyle ISO 45001 İSG yönetim sisteminin İSG alanında güncel
ilke ve gereklilikleri karşıladığı söylenebilir. Bu bakımdan, ülkemizde yeniden düzenlenen
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önleyici İSG mevzuatının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirme noktasında ISO 45001
kuruluşlara büyük katkı sağlamaktadır.
Modern önleyici yaklaşım kuruluşları özellikle aşağıdaki konularda mevzuat ve
standartlara göre çalışmalar yapmayı zorunlu kılmaktadır.
o Risk değerlendirmesi yapmak
o İşyerinde koruyucu-önleyici sağlık-güvenlik hizmetleri sunmak
o İşyerinde İSG organizasyonu yapmak
o Çalışma ortamını güvenli şekilde düzenlemek
o Katılımcı bir İSG yönetim sistemi oluşturmak. İşçilerin katılım ve temsil
araçlarını oluşturmak
o Eğitimi ön plana çıkarmak.

Başta ILO’nun 155 ve 161 sayılı sözleşmeleri ile AB’nin 89/391 sayılı İSG Çerçeve
Direktifi olmak üzere, konuyla ilgili tüm uluslararası normlar yukarıdaki temel şartların
oluşturulmasını gerektirmektedir. 6331’in yayınlanma nedeni bu standartlara uyum
sağlamaktır. Bununla birlikte, bu konuların mevzuatta tanımlanması yeterli değildir.
Uygulanması için işyerlerinde “İSG Yönetim Sistemi” kurulmalıdır. Aksi halde mevzuatta
belirlenen faaliyetler sistematik ve bütüncül olmayacak, iş kazaları engellenemeyecektir.
6331 sayılı İSG Kanunu’nun 3 üncü maddesinde “tehlike” işyerinde var olan ya da
dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyeli; “risk” ise tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç
meydana gelme ihtimali olarak tanımlanmıştır.
Genel olarak tehlike, zarara sebep olabilecek durum ve davranışlardır. Zarar, çalışan
insanın kazanma gücünün hasar görmesi veya ortadan kalkması, işletme için ise ekipman
hasarı ve maddi kayıptır. Risk ise; tehlike dolayısıyla ortaya çıkan bir olayın oluşturduğu
hasar derecesi ile olayın oluşma olasılığının bileşkesidir.
Risk değerlendirmesi; “işyerlerinde var olan tehlikelerin, işçilere, işyeri ve çevresine
verebileceği zararların ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar”
olarak tanımlanır. Risk yönetimi ise, “insan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin
değerlendirilmesi, iş kazası veya meslek hastalıklarının nedenleri ve bunları etkileyen
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faktörlerle ilgili en geçerli bilgiyi toplayarak tehlikelerin ortaya çıkmasını engellemek için
etkili bir güvenlik ağı kurmaktır”.
Risk

değerlendirmesinin

amacı,

risklerin

neler

olduğunun,

nerelerden

kaynaklandığının, kimleri etkilediğinin, kabul edilebilir olup olmadığının ve önleme
faaliyetlerinin belirlenmesidir. Risk değerlendirmesi, iş ekipmanlarında ve organizasyonunda,
ürünlerde değişiklik olması durumunda, bir iş kazası ortaya çıktığında ve düzenli aralıklarla
yenilenmelidir.
Risk değerlendirmesi faaliyetleri işverene şu konularda fayda sağlar; tehlikelerin
tanınması, risklerin önceden belirlenmesi, çalışanlar için güvenli ortam tesisi, kazaların
önlenmesi ile kayıpların azaltılması, kalite ve verim artışı sağlanması, saygınlık, proaktif
yaklaşım ve acil durumlara hazır olma, sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı.

6.3. İSG Yönetim Sistemlerinin Temel Unsurları ve Uygulayan
Kuruluşlara Faydaları
Diğer tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi ISO 45001 ve diğer İSG yönetim
sistemlerinin (OHSAS 18001, BS 8800, ILO OHS 2001 b.) uygulama süreçleri de 5 temel
unsurdan oluşmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse;
o Politika oluşturma
o Organizasyon yapısını oluşturma
o Planlama ve Uygulama
o Değerlendirme ve
o

İyileştirmedir.

Politika oluşturma aşamasında şu ilkelere dikkat edilmelidir;
o İşyerinin İSG prensipleri belirlenmeli
o İşçi, işveren, İSG uzmanı ve işyeri hekiminin katılımı sağlanmalı
o Politika işyerine ve yapılan işe özgü olmalı
o Hedef kayıpların önlenmesi ve sürekli iyileştirme olmalıdır.
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Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği politikasında işverenin veya kuruluş üst yönetiminin;
İSG ile neyi hedeflediğini, İSG hedeflerinin ne olduğunu

ve İSG konusunda yönetsel

taahhüdünü ortaya koymalıdır.
Kuruluş için örnek bir İSG politikası aşağıdaki şekilde olabilir;
o İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her
seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve
sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek
her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
o Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve
güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
o İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin kuruluşun koymuş olduğu iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
o XXX İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve
dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
o Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek
olası

durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu

gözden geçirmeyi,
o Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin
sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz
Organizasyon oluşturma aşaması ise, kuruluşta İSG yönetim sistemini yürütecek
gerekli organizasyon yapısının, yetki, görev ve sorumlulukların belirlendiği ve kuruluşun
hiyerarşik yapısına uygun olarak dağıtıldığı aşamadır. Bununla birlikte, İSG konusunda tüm
yönetim sistemi gerekliliklerinin ve mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından
tüm sorumluluk işverenindir. Politika aşamasında belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için
gerekli kadro, ekipman, bilgi kaynakları vs her türlü kaynağı temin etmek de öncelikle üst
yönetimin sorumluluğudur. Bu kapsamda yönetim;
o Uzmanlık – uzman çalıştırma, bilgi, eğitim, tecrübe ve kalifiye personel sağlamak
o Taahhüt ve izleme – sorumluları belirleme (hesap sorma), taahhütlere
uyulduğundan emin olmak için izleme sistemi oluşturmak

105

o İşbirliği – işyerinin birimleri arasında, danışmanlarla, müteahhit, alt işveren ve
tedarikçilerle işbirliğini sağlamak
o İletişim – yazılı, sözel, görsel her türlü iletişim olanağını sağlamak durumundadır.

Planlama ve uygulama aşamasında ise varsa mevcut doküman ve yönergeler incelenir.
Önceden sistem yoksa;
o Dokümanlarda inceleme yapılır
o Yönergeler hazırlanır
o Mevcut uygulamalar incelenir
o İyileştirmeye açık yönler ve mevcut durum belirlenir.
Planlama aşamasında, somut ve ölçülebilir hedefler belirlenir, işyerindeki tehlikeler
saptanır, riskler değerlendirilir, standartlar belirlenir, ulusal mevzuata uyumun düzeyi
incelenir, satınalma ve tedarik durumları değerlendirilir, müteahhit ve diğer tedarikçiler ile
işbirliği olanakları belirlenir ve acil durum prosedürleri oluşturulur.
İSG yönetim sisteminin başarısının anahtarı kuruluşta gerçekleşen İSG performansının
ölçülmesidir. Bu da izleme ve değerlendirme aşamasında gerçekleştirilir. Değerlendirme
mevcut durumun saptanması için en önemli aşamadır. Bu nedenle kuruluşta İSG
performansını izleme sistemi kurulmalı ve şu hususları içermelidir:
o Mevcut sistem çalışıyor mu?
o Riskler kontrol altında mı?
o Yalnızca kaza ve hastalık istatistiğine dayanmayan proaktif ve reaktif ölçülerin
kullanılması
o Kayıt tutulması
İyileştirme aşamasında ise organizasyonda ve sistemde her zaman iyileştirmeye açık
alan vardır yaklaşımıyla hareket edilir. Bu aşamada iç tetkik sonuçları dikkatle incelenmeli,
kuruluşun durumu sektör içi ve dışı kuruluşlarla karşılaştırılmalıdır.
ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi uygulanması kuruluşlarda şu somut konularda
faydalar sağlamaktadır;
o Tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır,
106

o Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur,
o Rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır,
o İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü
kayıpları önlenir, oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.
o Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma
sağlanır.
o Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın,
patlama,

makine arızaları ve devre dışı kalmalar ortadan kaldırılır işletme

güvenliği sağlanır.
o Resmi makamlar önünde, iş güvenliğine karşı duyarlı olduğu kanıtlanır ve yasal
ceza riski azaltılır.
o ISO 45001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumludur, var olan alt yapı geliştirilir ve
daha kapsamlı hale getirilir.
o Çalışanların sağlık ve güvenliği korunur, dolayısı ile verimlilik ve üretim artar.
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Uygulama Soruları
1. ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi uygulanması kuruluşlarda hangi konularda
faydalar sağlamaktadır?
2. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin 5 temel uygulama aşamasını anlatınız
3. Önleyici yaklaşım kuruluşları özellikle hangi konularda çalışma yapmaya teşvik
etmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’de her yıl onbinlerce iş kazası sonucu binlerce insan hayatını kaybetmekte
veya sakat kalmaktadır. İş kazaları aynı zamanda işletme ve ulusal ekonomide onarılamaz
hasarlar yaratmaktadır. Dünyadaki gelişmelere uygun olarak ülkemizde de İSG alanında
önleyici yaklaşıma geçilmiştir. Risk değerlendirmesine dayalı önleyici yaklaşım çerçevesinde
mevzuatta öngörülen kuralların yerine getirilmesi açısından ISO 45001 yönetim sistemi
standardının uygulanması kuruluşlara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. ISO 45001’in odak
noktasında da risk değerlendirmesi ve yönetimi kavramı yer almakta, alınacak tüm önleyici
tedbirler öncelikle yapılacak bir risk değerlendirmesinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda
planlanmaktadır.
ISO 45001 İSG yönetim sistemi kuruluşlara; tehlikelere karşı hazırlıklı olma,
çalışanları koruma, iş gücü ve iş günü kayıplarını ve bu nedenle ortaya çıkan oldukça yüksek
maliyetleri en aza indirme, çalışanların ve müşteri memnuniyetinde artış, üretim
maliyetlerinde azalma, yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmalar gibi acil
durumlara karşı hazırlıklı olma, resmi makamlar önünde yasal ceza riskini azaltma, diğer
kalite sistemleriyle uyum, verim ve üretim artışı gibi konularda faydalar sağlar.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de en çok ölümlü iş kazası olan sektörler hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
a) İnşaat-Kömür madenciliği-Taşımacılık
b) İnşaat-Tersanecilik-Tekstil
c) Tersanecilik-Metal-Kömür madenciliği
d) Metal-Kömür madenciliği-Tekstil
e) Tekstil-İnşaat-Metal

2) ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin yayınlandığı Şubat 2018
tarihinden önceki adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) ISO 14001
b) BS8800
c) OHSAS 18001
d) ISO 9001
e) ISO 22001
3) “İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli..” olarak verilen cümle
aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a) Risk
b) Tehlike
c) Kaza
d) Ramak kala
e) Meslek hastalığı
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4) “İnsan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi, iş kazası veya
meslek hastalıklarının nedenleri ve bunları etkileyen faktörlerle ilgili en geçerli
bilgiyi toplayarak tehlikelerin ortaya çıkmasını engellemek için etkili bir güvenlik
ağı kurmak..” olarak verilen ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a) Risk değerlendirmesi
b) Çevresel etki değerlendirmesi
c) Risk analizi
d) Risk yönetimi
e) Çevre yönetimi
5) Aşağıdakilerden hangisi ISO 45001 planlama ve uygulama aşamasında yapılacak
işlerden biri değildir?
a) Uzmanlık – uzman çalıştırma, bilgi, eğitim, tecrübe ve kalifiye personel
sağlamak
b) Taahhüt ve izleme – sorumluları belirleme (hesap sorma), taahhütlere
uyulduğundan emin olmak için izleme sistemi oluşturmak
c) İşbirliği – işyerinin birimleri arasında, danışmanlarla, müteahhit, alt işveren
ve tedarikçilerle işbirliğini sağlamak
d) İletişim – yazılı, sözel, görsel her türlü iletişim olanağını sağlamak
durumundadır.
e) Politika oluşturma – Kuruluşun İSG politikalarını kuruluşun genel ilkeleriyle
uyumlu olarak belirlemek

6) Kuruluşta oluşturulacak İSG performansını izleme sistemi aşağıda verilen
husulardan hangisini içermez?
a) Mevcut sistem çalışıyor mu?
b) Riskler kontrol altında mı?
c) Yalnızca kaza ve hastalık istatistiğine dayanmayan proaktif ve reaktif
ölçülerin kullanılması
d) Kayıt tutulması
e) İyileştirmeye açık yönler nedir?
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Cevaplar
1) A
2) C
3) B
4) D
5) E
6) E
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7. ISO 45001 STANDART KILAVUZUNDA İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ’NİN KAPSAMI VE ŞARTLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. ISO 45001 Standardının Kapsamı ve Sınırları
7.2. ISO 45001 Standardında Geçen Terim ve Tarifler
7.3. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Şartları

114

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin kapsamı ve hedefleri nelerdir?
2. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Şartları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ISO 45001 ISG Yönetim ISO 45001 ISG Yönetim Dersi izleme, okuma
Sisteminin Kapsamı
Sisteminin
Kapsamı
Öğrenilecek
ISO 45001 İSG Yönetim ISO 45001 İSG Yönetim Dersi izleme, okuma
Sisteminin Şartları
Sisteminin
Şartları
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
1. ISO 45001’in Kapsamı
2. ISO 45001’in Şartları
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Giriş
Dersimizin bu bölümünde, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin
kapsamı ve sınırları, standart kapsamında tanımlanan terim ve tarifler ile sistemin genel ve
özel şartları standart kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında incelenecektir.
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7.1. ISO 45001 Standardının Kapsamı ve Sınırları
ISO 45001 kılavuzuna göre İSG Yönetim Sistemi standardı, bir kuruluşun İSG
risklerini kontrol etmesini ve bu konudaki performansının iyileştirmesini sağlamak için, İSG
yönetim sistemi şartlarını kapsar.
Bu Standart;
a) İSG risklerinin yok edilmesi veya asgari düzeye indirilmesini,
b) Bir İSGYS kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini,
c) Kendi İSG politika ve hedeflerine uygunluk konusunda güvence sağlanmasını,
d) Bir dış denetim kuruluşunca belgelendirilmesini, isteyen her kuruluşlara
uygulanabilir.
Standardın kapsam ve sınırlar başlığında, “bu standart ile ürün ve hizmet güvenliğini
sağlamak amaçlanmamaktadır” denilerek standardın sınırları çizilmiştir.

7.2. ISO 45001 Standardında Geçen Terim ve Tarifler
ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Kılavuzunda, standart dokümanında geçen bazı
terimleri daha anlaşılır hale getirmek amacıyla bazı tanımlara yer verilmektedir. Kılavuzda
yer verilen terim ve tariflerden önemli olan bazıları aşağıdaki gibidir;
Tehlike: İnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleşmesine
sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.
Sağlığın Bozulması: Bir iş faaliyetinin veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya
kötüleştirdiği, belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum
Olay: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak
potansiyele sahip olan işle ilgili olaylar.
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Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara
“Hasarsız olay- Ramak kaldı” denilmektedir.
Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.
Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile
olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının
ciddiyet derecesinin birleşimi
Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek
ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına
karar vermek için kullanılan proses
Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun Yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre,
tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk
İSG Yönetim Sistemi: Kuruluşun İSG Politikasını geliştirmek ve uygulamak ve İSG
risklerini yönetmek için kullanılan tüm kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası.
Sürekli İyileştirme: Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve
güvenliği performansını iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek için
tekrarlanan proses.
Tetkik: “Tetkik kriterlerinin” karşılanma derecesini belirlemek amacıyla “tetkik
delillerinin” elde edilmesi ve objektif olarak değerlendirilmesi için yapılan sistematik,
bağımsız ve dokümante edilmiş proses
İSG Performansı: Kuruluşun İSG riskleri yönetiminin ölçülebilir sonuçları
Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi
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7.3. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Şartları
Genel Şartlar
Kuruluş, bu standardın şartlarına uygun olarak bir İSG yönetim sistemi kurmalı,
dokümante etmeli, sürdürmeli, sürekli olarak iyileştirmeli ve şartları nasıl karşılayacağını
belirlemelidir.
Durum tespiti:
Kuruluşun ön durum değerlendirmesi yapılarak, “Biz şu anda neredeyiz?” sorusuna
cevap aranmalıdır.
Durum tespitinde;
Mevcut İSG yasal mevzuatına göre ihtiyaçlar belirlenmeli,
Var olan veya önerilen çalışma ortamı ve iş organizasyonundan kaynaklanan veya
beklenen tehlikeler veya riskler tanımlanmalı,
Yapılan çalışmaların, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya risklerin kontrolü için
uygun olup olmadığı tespit edilmeli,
İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen veriler analiz edilmelidir.
İnceleme sonuçları;
Dokümante edilmeli,
İSİG yönünden yapılacak çalışmalara temel oluşturmalı,
İSİG yönetim sistemini sürekli iyileştirilmesinin ölçülebilmesi için başlangıç noktası
teşkil etmelidir.

İSG Politikası
Kuruluşun üst yönetimi tarafından belirlenen ve onaylanan İSG politikası;
a) Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı,
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b) Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, İSG yönetiminin ve
performansının sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içermeli,
c) Yürürlükteki İSG mevzuatı şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli,
d) İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalı,
e) Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli,
f)Tüm personelin çalışma alanına ulaştırılmış ve duyurulmuş olmalı,
g) İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı,
h) Sürekli olarak uygunluğun sağlanması için gözden geçirilmelidir.

Planlama
Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirmesi ve Kontrollerin Belirlenmesi
Kuruluş, tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin
belirlenmesi için prosedürler hazırlamalı ve sürdürmelidir.
Bu prosedürler;
o Rutin veya rutin olmayan faaliyetleri,
o İşyerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri,
o İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insani faktörleri,
o İşyerinin dışından kaynaklanan tehlikeleri,
o İşyerindeki altyapı, ekipman ve malzemeleri,
o Kuruluşun faaliyetleri veya ekipman üzerinde yapılacak değişiklikleri,
o Yasal zorunlulukları,
o İSGYS de yapılan değişiklikleri,
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o İşyeri ve iş organizasyonunun tasarımında insan kabiliyetleri,
dikkate alarak hazırlanmalıdır.

Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni
1-Tehlikelerin ortadan kaldırılması (Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak)
2-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek (İkame)
3-Mühendislik önlemlerini uygulamak;
o Otomasyon,
o Tecrit,(ayırma)
o Uzaklaştırma,
o Havalandırma,
o Ergonomik yaklaşımlardan yararlanma.
4-İşaretler/uyarılar ve/veya/idari önlemler
o Çalışma süreleri,
o İşyeri düzeni,
o Eğitim ve Öğretim,
o Planlı bakım-onarım
o Mental riskler, monotonluk, iletişim
o Denetim-Disiplin,
5-Kişisel koruyucu donanımlar
o Temin-Kullandırma
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Yasal ve Diğer Şartlar
Kuruluş, uymak zorunda olduğu yasal ve diğer İSG şartlarını belirlemek ve bunları
sağlamak için bir prosedür oluşturmak, çalışanlar ile diğer ilgili tarafları bilgilendirmek
zorundadır.
Hedefler ve Programlar
Kuruluş, ilgili fonksiyon ve seviyelerde dökümante edilmiş bir iş sağlığı ve güvenliği
hedeflerini oluşturmalı uygulamalı ve sürdürmelidir.
Kuruluş hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal ve diğer şartları İSG
risklerini, teknolojik seçeneklerini, finansal şartlarını ve ilgili tarafların görüşlerini dikkate
almalıdır. Kuruluş, uymak zorunda olduğu yasal ve diğer İSG şartlarını tamamlamak ve
bunlara ulaşılabilirliği sağlamak için bir prosedür oluşturmalıdır.
Kuruluş İSG hedeflerine ulaşmak için programları hazırlamalı, uygulamalı ve
sürdürmelidir.
Programlar;
a) İlgili fonksiyon ve yönetim seviyelerinde hedeflere ulaşılması için verilen
sorumluluk ve yetkileri,
b) Hedeflere ulaşmak için kullanılacak araç ve zaman çizelgesini içermelidir.
Programlar düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmeli ve hedeflere ulaşmak için
gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.
Hedefler Nasıl Belirlenir?
Hedefler;
o Sürekli iyileştirme dahil olmak üzere İSG politikası,
o Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk kontrol sonuçları,
o Yasal ve diğer şartlar,
o Teknolojik seçenekler,
o Mali, işletme ve iş şartları,
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o Çalışanların ve ilgili tarafların görüşleri,
o Çalışanlarla yapılan İSG toplantıları, gözden geçirmeler ve iyileştirme
faaliyetlerinden gelen bilgiler,
o Önceden belirlenmiş İSG hedeflerine karşı performansın analizi,
o İSG uyumsuzluklarının, kazaların, olayların ve hasarların bilgilerine
Göre belirlenir.

Uygulama ve İşletme
Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme ve Yetki
Üst yönetim;
o İSGYS nin kurulması, uygulanması sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli
kaynaklar sağlamak,
o İSG yönetimini kolaylaştırmak için kişilerin görev, sorumluluk ve hesap verme
durumlarını dokümante ederek belirlemek, duyurmak,
o Üst yönetimden bir üyeyi diğer sorumluluklarından ayrı olarak, İSG için özel
sorumluluğa sahip olacak şekilde atamak,
zorundadır.
Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik
Kuruluş İşyerinde İSG’ni etkileyebilecek konularda görev yapan personelin yeterli
olmasını sağlamalıdır.
Yeterlilik, uygun eğitim, öğretim veya deneyim terimleri ile tanımlanmalıdır.
Kuruluş, bir eğitim prosedürü hazırlayarak İSG konusunda yapılacak eğitimlerin
programlanmasını ve uygulamasını sağlamalıdır.
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İletişim, Katılım ve Danışma
İletişim
Kuruluş, İSG tehlikeleri ve İSGYS hakkındaki bilgilerin çalışanlara ve ilgili diğer
taraflara iletildiğinden ve onlardan bilgi alındığından emin olmasını sağlayan prosedürler
hazırlamalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir.
Katılım ve Danışma
Kuruluş çalışanlar ve alt işverenlerin İSG konusunda katılımlarını sağlamak üzere bir
prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir.
Çalışanların Katılımı
İşveren çalışanların;
o Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi,
o Olayların araştırılması,
o İSG politikaları ve hedeflerinin geliştirilmesine ve gözden geçirilmesi,
o İSG’ yi etkileyen değişiklikler ile ilgili görüşlerinin alınması,
o İSG konusunda çalışanların temsil edilmesi,
konularında katılımlarını sağlamalıdır.
Ayrıca kuruluş, İSG’ yi etkileyen değişiklikler konusunda alt işveren ve diğer ilgili
taraflara danışılmasını sağlamalıdır.
Dokümantasyon
İSGYS dokümantasyonu aşağıdakileri içermelidir.
o İSG politika ve hedefleri,
o İSGYS ‘ nin kapsamı,
o İSGYS’ nin ana elemanlarını ve bunlar arasındaki iletişim ile ilgili
dokümanlara atıfları,
o İSG standardının gerektirdiği doküman ve kayırları,
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o İSG risklerinin yönetilmesine ilişkin proseslerin planlanması, yürütülmesi ve
kontrolü için gerekli doküman ve kayıtları
Doküman Kontrolü
Kuruluş, İSGYS nin ve İSG standardının gerektirdiği dokümanların kontrolü için
prosedürler oluşturmalı uygulamalı ve sürdürmelidir.
Bu prosedürler;
o Dokümanların yeterliliğinin onaylanması,
o Gözden geçirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi ve yeniden onaylanması,
o Geçerli olan dokümanların kullanım yerinde bulundurulmasının sağlanması,
o Okunabilir ve tanınabilir olması,
o Gerekli olan dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve dağıtımının kontrol
edilmesi, bunlara ulaşılabilmesi,
o Geçersiz dokümanların kullanımlarının engellenmesi,
Konularını içermelidir.
İşletme Kontrolü
Kuruluş, tanımlanmış tehlikeler ve İSG risklerinin yönetilmesi için uygulanan kontrol
tedbirleri ile ilgili gereken işlemleri ve faaliyetlerini tespit etmelidir. Kuruluş bu amaçla
aşağıdakileri kontrol etmeli, uygulamalı ve sürdürmelidir.
o Kuruluşun faaliyetleri için uygulanabilir işletme kontrolleri,
o Satın alınan mal, hizmet ve ekipman kontrolleri,
o Alt işverenler ve ziyaretçilerin kontrolleri,
o İSG politika ve hedeflerinden sapmaların kontrolü,
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Acil Durum Hazırlığı ve Yapılması Gerekenler
Kuruluş, potansiyel acil durum hallerinin tanımlanması ve bu gibi hallerde yapılması
gereken işlemlerle ilgili olarak prosedürler ve planlar oluşturmalı, uygulamalı ve bunları
sürdürmelidir.
Bu amaçla;
o Acil durum veya ani tehlikeler karşısında çalışanların korunması için gerekli
bilgi, dahili haberleşme ve koordinasyon sağlanmalı,
o İlgili ve yetkili otoriterlerle diğer acil durumla ilgili servislere bilgi verilmesi
ve haberleşme imkanları sağlanmalı,
o İlk yardım, tıbbi yardım, yangınla mücadele ve tahliyenin nasıl yapılacağı
belirlenmeli,
o Tüm çalışanlar ile ilgili ve yetkili seviyelerdeki kişilerin eğitimi sağlanmalı,
o Diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği oluşturulmalı,
o Kuruluş acil durumla ilgili hazırlanan planlarda prosedürde belirtilen hususları
belirli aralıklarla test etmeli ve eğitim maksadıyla tatbikatlar yapılmalıdır.

Kontrol
Performans Ölçümü ve İzleme
Kuruluş, İSG performansını belirli periyotlarla izlemek ve ölçmek için aşağıdaki
hususları içeren prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir.
o Ölçümlemeler hem nitel hem nicel olmalı,
o İSG hedeflerinin karşılanma derecesi izlenebilmeli,
o İSG yönetim programları, işletme kriterleri ve yasal mevzuat şartlarına
uygunluğunu izleyen proaktif tedbirleri sağlamalı,
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o Reaktif tedbirlerin iş kazası, meslek hastalığı ve olaylar konusunda nasıl etki
yaptıklarını belirlemeli,
o Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizlerini kolaylaştırmak için gerekli
izleme ve ölçme kriterlerini içermelidir.
o Performans ölçümü ve İzleme faaliyetleri için izleme ekipmanına gerek
duyulması halinde bu tür ekipmanların kalibrasyon ve bakımı yapılmalıdır.
Risklerin değerlendirilmesinde ve kontrolünde 2 tür izleme şekli bulunmaktadır.
o Proaktif yani önleyici,
o Reaktif yani tepkisel-düzeltici izleme faaliyetleridir.
Proaktif-önleyici izleme verileri örnekleri:
o Plan ve hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiği,
o İSG için bir temsilci atanıp atanmadığı,
o İş sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunun etkinliği ve faaliyetleri,
o İSG Uzmanının olup olmadığı, bir birimin oluşturulup oluşturulmadığı,
o Risk kontrollerine ne ölçüde uyulduğu, risklere ve kontrol tedbirlerine karşı
çalışanların tutumu,
o İSG eğitimi alanların sayıları, eğitimin etkinliği,
o Kanuni şartlara ne ölçüde uyulduğu,
o Sistematik denetimler,(İç-dış tetkik, Çal. Bak. denetimleri)
o Denetim sonucu yapılan çalışmaların zamanlaması,
o İSG uzman raporları,
o Sağlık gözetimi ve denetimi,
o Kişisel maruziyet raporları,
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o Doğrudan davranış örnekleri-kişisel koruyucuların kullanılması.
o Şikayet ve tavsiyeler.
Reaktif-düzeltici-tepkisel izleme verileri örnekleri
o İş kazası, meslek hastalığı raporları,
o Tehlikeli olay raporları,
o Yaralanma - hastalık raporları,
o Son anda önlenen olay raporları,
Uygunluğun Değerlendirilmesi
Kuruluş yasal şartlara ve taahhüt ettiği şartlara uygunluğun, periyodik olarak
değerlendirilmesi için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.
Kuruluş, periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını muhafaza etmelidir.
Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
Olayların Araştırılması
Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere olayları kaydetmek, araştırmak ve analiz etmek
için için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.
a) Olayların meydana gelmesine neden olan veya olabilecek İSG eksiklikleri ve diğer
faktörleri belirlemek,
b) Düzeltici faaliyet ihtiyacını belirlemek,
c) Önleyici faaliyet fırsatlarını tespit etmek,
d) Sürekli iyileştirme fırsatlarını tespit etmek,
d) Bu gibi araştırmaların sonuçlarını yayınlamak
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Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyetler
Kuruluş, gerçek ve potansiyel uygunsuzlukların ele alınması, düzeltici ve önleyici
faaliyetlerin yapılması için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.
Düzeltici faaliyet;
Tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır. Düzeltici faaliyetler, belirlenen
uyumsuzlukların, kazaların ve olayların esas sebeplerini ortadan kaldırmayı hedef alan
faaliyettir.
Önleyici Faaliyet;
Meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
Potansiyel bir uygunsuzluğun, kazaların ve olayların sebebini ortadan kaldırmayı
hedefleyen faaliyettir.
Uygunsuzluk,kaza ve Olay Analizi
o Kaza/hastalık sıklık ve şiddet seviyeleri
o Yer,yaralanma tipi,vücut bölgesi,
o Faaliyet, gün, saat,
o Mal kaybının miktarı ve tipi
o Direk veya kök sebep
o Maruz kalanlar
o Kaza sonrası yapılanlar(tamir,tedavi v.b)
Kaza/Olay analizi
o Ağır İş yükü
o Bozuk Moral
o Monotonluk
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o Zayıf yönetim çalışan ilişkisinin kazaların sebebi olabileceği unutulmamalı.

Kayıtların Kontrolü
Kuruluş, İSGYS nin ve İSG standardının şartlarına uygunluğun ve elde edilen
sonuçların belgelendirilmesi ile İSG kayıtlarının tanımı, muhafaza edilmesi, korunması,
dağıtımı, geri alınması için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.
o İSG kayıtları yasal, okunabilir, tanınabilir ve izlenebilir olmalıdır. Hasara,
tahribata veya kaybolmaya karşı korunacak şekilde muhafaza edilmelidir.
o Elektronik kayıtların kullanılabilmesi ile ilgili hususlar açıklanmalıdır.
o Kayıtların saklama süreleri belirlenmeli ve kayıt edilmelidir.
Ulusal İSG mevzuatında belirtilen tüm kayıtlar tutulmalıdır. Özellikle;
o Teftiş raporları,
o Eğitim kayıtları,
o İSG periyodik kontrol raporları,
o ISO 45001 tetkik raporları, danışman raporları,
o Kaza/olay raporları-takip raporları,
o İSG toplantı tutanakları,
o Tıbbi muayeneler ve sağlık gözetimi raporları,
o KKD kayıtları,
o Acil durum müdahale tatbikatları,
o Yönetimin gözden geçirmeleri,
o Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk kontrol kayıtları.
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İç Tetkik
KuruIuş, aşağıdakileri sağlamak üzere İSG yönetim sistemi tetkiklerinin periyodik
olarak planlanan aralıklarla yapılmasını sağlamalıdır.
a) İSG yönetim sisteminin aşağıdakileri sağlayıp sağlanmadığının tayin edilmesi
gerekmektedir;
1) Bu standardın şartları dahil, İSG yönetim sistemi için planlanmış düzenlemelere
uygunluğu,
2) Düzenli bir şekilde uygulanma ve sürdürülme durumu,
3) Kuruluşun politika ve hedeflerini karşılamasındaki etkinliği.
b) Yönetime, tetkiklerin sonuçları hakkında bilgi sağlanması.
Bir takvimi de kapsayan tetkik programı; Risk değerlendirmesine ve geçmiş tetkiklerin
sonuçlarına dayandırılmalıdır.
Tetkik prosedürleri, tetkikin yapılması ve sonuçların rapor edilmesi için şartlar ve
sorumluluklar kadar kapsamı, sıklığı, metodolojileri ve yeterlikleri de kapsamalıdır. Tetkikler
denetimi yapılan faaliyet için sorumluluk sahibi olanlardan bağımsız bir personel tarafından
icra edilmelidir. Buradaki “bağımsız” kelimesi muhakkak kuruluş dışından anlamına
gelmemektedir. Tetkikler; Yeterlik, Uygunluk, ve Etkinlik yönünden yapılır.

Yönetimin Gözden Geçirmesi
Üst yönetim İSG yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini
sağlamak için kendi belirlediği aralıklarla İSGY sistemini gözden geçirmelidir.
Yönetimin gözden geçirmesi sürecinin girdileri şunlardır:
o İç ve dış tetkiklerin, yasal ve diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesinin
sonuçları,
o Katılım- danışma sonuçları,
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o Kuruluşun İSG performansı,
o Önceki gözden geçirmeden sonra yapılan düzeltici faaliyetler,
o Hedeflere ulaşılma derecesi,
o İSG ile ilgili olarak değişen yasal ve diğer şartlar,
o İlgili taraflarla yapılan iletişim ve şikayetler,
o Olay araştırmalarının, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
o İyileştirme tavsiyeleri.
o Kaza istatistikleri,
Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun
olmalıdır ve,
o İSG performansı,
o İSG Politika ve hedefleri,
o Düzeltici faaliyetler ve hedeflenen tamamlanma süreleri,
o İyileştirme faaliyetleri için sağlanan kaynaklar,
o İSG yönetim sisteminin diğer elemanları,
ile ilgili hususları kapsamalıdır.
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Uygulama Soruları
1. ISO 45001 Yönetimin Gözden Geçirme sürecinde yapılması gereken işleri
anlatınız
2. ISO 45001 Dokümantasyon süreci hangi konuları kapsamalıdır?
3. ISO 45001 Acil Durum hazırlığı kapsamında yapılması gerkenler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi standardı, bir kuruluşun İSG risklerini kontrol
etmesini ve bu konudaki performansının iyileştirmesini sağlamak için İSG yönetim sistemi
şartlarını kapsar. ISO 45001; İSG risklerinin yok edilmesi veya asgari düzeye indirilmesini,
bir İSGYS kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini, kuruluşun kendi İSG politika
ve hedeflerine uygunluk konusunda güvence sağlanmasını, bir dış denetim kuruluşunca
belgelendirilmesini isteyen her kuruluşa uygulanabilir. Standart ile ürün ve hizmet güvenliğini
sağlamak amaçlanmamaktadır.
ISO 45001 standardı kapsam ve sınırlar, terim ve tarifler ile standardın şartlarından
oluşmaktadır. Bu şartlar; Genel Şartlar ve Durum Tespiti, Politika Oluşturma, Planlama,
Uygulama ve İşlemler, Kontrol ve Yönetimin Gözden Geçirmesi süreçlerinden oluşmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) “Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak
potansiyele sahip olan işle ilgili olaylar…” cümlesi aşağıdakilerden hangisini
tanımlamaktadır?
a) Risk
b) Tehlike
c) Kaza
d) Olay
e) Olasılık

2) “Risk” ifadesini tam olarak tanımlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleşmesine sebep
olabilecek kaynak, durum veya işlem
b) Bir iş faaliyetinin veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği
belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum
c) Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay
veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet
derecesinin birleşimi
d) Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak
potansiyele sahip olan işle ilgili olaylar
e) Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olay

3) ISO 45001 kapsamında yer verilen “Risk Değerlendirmesi” tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut
kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek
için kullanılan proses
b) Kuruluşun İSG Politikasını geliştirmek ve uygulamak ve İSG risklerini yönetmek
için kullanılan tüm kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası.
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c) Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği
performansını iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek için tekrarlanan proses.
d) “Tetkik kriterlerinin” karşılanma derecesini belirlemek amacıyla “tetkik
delillerinin” elde edilmesi ve objektif olarak değerlendirilmesi için yapılan sistematik,
bağımsız ve dokümante edilmiş proses
e) Kuruluşun İSG riskleri yönetiminin ölçülebilir sonuçları

4) Aşağıdakilerden hangisi ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi şartları içinde yer almaz?
a) İSG Mevzuatı
b) Planlama
c) Uygulama ve İşletme
d) Kontrol
e) Yönetimin Gözden Geçirmesi

5) ISO 45001 Yönetim Sistemi sürecinde, “Tehlikelerin Tanımlandığı, Risk
Değerlendirmesinin Yapıldığı, Hedeflerlerin, Yapılacak Kontrollerin ve Yasal Şartlar
Belirlendiği” süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yönetim Taahhüdü
b) Uygulama ve işlemler
c) İSG Politikası
d) Planlama
e) Kontrol

6) Aşağıdakilerden hangisi ISO 45001 kapsamında tutulması gereken kayıtların
amaçları arasında yer almaz?
a) Bazı yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi
b) Kontrol ve izlemelerin yapılması
c) Kalitenin arttırılması
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d) Hedeflerin belirlenmesinde yöneticilere yardımcı olunması
e) İSG organizasyonunun belirlenmesi

7) Aşağıdakilerden hangisi ISO 45001 kapsamında tutulması gereken kayıtlardan
değildir?
a) İşçilere verilen uyarı ceza tutanakları
b) Eğitim kayıtları,
c) İSG periyodik kontrol raporları,
d) 18001 tetkik raporları, Danışman raporları,
e) Kaza/olay raporları-takip raporları,

Cevaplar
1) D
2) C
3) A
4) A
5) D
6) E
7) A
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8. ISO 45001 KAPSAMINDAKİ BAZI KAVRAMLAR VE
UYGULAMA SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ İLKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nde Yer Alan
Bazı Tanımlar
8.2. ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Uygulama İlkeleri için Öneriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ISO 45001’in etkili ve yararlı olabilmesi için kuruluşlar nelere dikkat etmelidir?
2. ISO 45001 uygulama adımları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

ISO 45001
tanımlar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

kapsamındaki ISO 45001 kapsamındaki Dersi izleme, okuma
tanımlarla ilgili detay bilgi

ISO 45001 uygulama ilkeleri ISO 45001 uygulaması ile Dersi izleme, okuma
ve öneriler
ilgili ilkeler ve öneriler
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Anahtar Kavramlar
Tanımlar
ISO 45001
Uygulama adımları
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Giriş

Bu dersimizde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde yer alan ve bir
yönetim sistemi uygulamasında çok önemli yere sahip olan Ramak Kala, Olay, Tehlike, Kaza,
Risk, Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi ve Yönetim Sistemi kavramları ile ISO 45001
İSG yönetim sistemin temel ilkeleri olan sistem döngüsü anlatılacak ve uygulama sürecinde
dikkat edilmesi gereken ilkeler vurgulanacaktır.

145

8.1. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nde Yer
Alan Bazı Tanımlar
ISO 45001 İSG yönetim sisteminde İSG açısından olay, tehlike, kaza, risk, yönetim
sistemi gibi birçok önemli tanıma yer verilmiştir. Proaktif İSG yaklaşımı açısından son derece
önemli bu kavramların birçoğuna, 6331 sayılı İSG kanunu yayınlandığı 2012 yılından sonra
yayınlanan yönetmeliklerle ulusal mevzuatımızda da yer verilmiş durumdadır.
Risklerin önceden tespiti, olasılıklarını ve muhtemel zarar miktarlarının belirlenmesi,
risk değerlendirme süreci için çok önemli bilgiler kazanılmasını sağlayan kayıt sisteminin
oluşturulması, ramak kala-olay kayıtlarının tutularak analizinin yapılması, “kaza konisi”
teorisi çerçevesinde muhtemel ciddi bir kazayı önlemek bakımından büyük önem
taşımaktadır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu Türkiye’de her yıl binlerce çalışan hayatını
kaybetmekte veya sakat kalmaktadır. İşyeri kaza ve hastalıkları hem işletme ölçeğinde hem de
ulusal ekonomide büyük maddi kayba neden olmakta, büyük bir verimlilik sorunu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Koruyucu-önleyici sistematik yaklaşımla meslek hastalıklarının
tamamı önlenebiliyorken, iş kazalarının da % 98’i engellenebilir durumdadır. Bir kaza ya da
hastalığı önlemek, öncelikle o kaza ya da hastalığın nedenlerinin bilimsel ilkeler ışığında
incelenmesiyle mümkün olabilir. İşyerlerinde gerçekleşen iş kazaları ve meslek hastalıklarının
nedenlerinin, yüzyıllara dayanan tecrübelerle büyük oranda bilindiği gerçeği karşısında bu
kayıtları tutmamak ve analiz etmemek işyerlerini kazalara açık hale getirmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilim dalında, son yıllarda teknik anlamda büyük
gelişmeler yaşanmıştır. Kaza ve hastalık riski oluşabilecek proseslerde insan müdahalesini en
aza indirecek teknolojik ekipmanların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Buna rağmen,
eski teknolojiyle üretim yapan, emek-yoğun çalışan tehlikeli işyerlerinde iş kazaları ve meslek
hastalıklarının yoğun olarak yaşanmaya devam ettiği görülmektedir. Bu nedenle, kaza analizi
gibi geleneksel önleme yaklaşımları önemini korumaktadır.
Son yıllarda önleyici İSG yaklaşımı kapsamında, kaza analizinden daha önemli bir
kavram öne çıkmıştır. Riskleri kaynağında tespit etmeyi önceliğe alan bu yaklaşımda “ramak
kala” olarak ifade edilen kayıtların tutulması, nerede yoğunlaştığının ve nedenlerinin analizi,
sonuç olarak, kaza gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Risk
değerlendirmesi ve risk yönetimine dayalı bu yaklaşımda kayıt, dokümantasyon, analiz, takip
ve anında müdahale kavramları, kaza önleme sürecinin en önemli boyutları olarak karşımıza
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çıkmaktadır. İşyeri düzeyinde tutulan kayıtlar da, bir proseste iş güvenliği ve işçi sağlığı
açısından doğru zamanda doğru müdahalelerin yapılması bakımından en güvenilir veri
kaynağını oluşturmaktadır. Bu olgular, bize işyerlerinde bir yönetim sistemi gerekliliğini
açıkça ortaya koymaktadır.
Basit ve işyerlerinde çoğu zaman gereksiz bir prosedür gibi görünen bu kayıtlar, hem
bir kaza ya da hastalık riski oluşmadan önlenmesi, hem de bunlar sonucu ortaya çıkabilecek
maddi kayıplar ve hukuksal yaptırımların önlenmesi bakımından aslında çok büyük bir öneme
sahiptir. Gelişmiş ülkelerde sıfır kaza ile çalışan büyük endüsriyel tesislerde, İSG ile ilgili
kayıtların eksiksiz tutulduğu, uygun organizasyon, dokümantasyon, yazılım ve yöntemlerle
analiz edildiği, tüm çalışanların yönetime bildirim yapma ve kayıt tutma konusunda motive
edildiği, mali kaynakların verimli kullanılabilmesi için önleyici çalışmaların bu verilerin
analizinden elde edilen çıktılara göre planlandığı görülmektedir.
Genel olarak “Olay” (ramak kala) genel olarak kazaya sebep olan veya kazaya sebep
olabilecek potansiyele sahip oluşumlar olarak tanımlanmaktadır. Yaralanmaya, sağlığın
bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara “Hasarsız olay- Ramak kaldı”
denilmektedir.
ISO 45001’de ise aynı kavram; “yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep
olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili olaylar” olarak tanımlanmıştır. 6331
sayılı İSG Kanunu’nda ise aynı kavram “kuruluşta meydana gelen; insanı, kuruluşu veya
çevreyi zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay” şeklinde
düzenlenmiştir.
Kaza kavramı ise; ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara
sebebiyet veren istenmeyen olaylardır. ISO 45001’de kaza; “yaralanmaya, sağlığın
bozulmasına veya ölüme sebep olan olay”, İSG Kanunu’nda ise “İşyerinde veya işin
yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya
da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmaktadır.
Tehlike ise genel olarak, insanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin
zarar görmesi, iş yeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep
olan kaynak veya durumdur. ISO 45001’de tehlike; “insanların yaralanması, sağlığının
bozulması veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem”, İSG
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Kanunu’nda ise; “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli” olarak tanımlanmıştır.
İş sağlığı ve güvenliğinde risk kavramı genel olarak bir tehlikenin gerçekleşme
olasılığı ile gerçekleştiğinde insan sağlığı ve çalışma çevresine vereceği zararın miktarının
bileşkesidir. Risk kavramını formüle edecek olursak; R=O x Ş şeklinde ifade edebiliriz. ISO
45001’de Risk; “tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı
ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının
ciddiyet derecesinin birleşimi”; İSG Kanunu’nda ise;

Tehlikeden kaynaklanacak kayıp,

yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali” olarak tanımlanmıştır.
Risk tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimidir. Risk
değerlendirmesi, tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip
edilemeyeceğine karar vermektir. Kabul edilebilir risk, ISO 45001’e göre kuruluşun yasal
zorunluluklarla ve kendi İSG politikasına göre tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risktir
[85].
ISO 45001 sisteminde “Risk Değerlendirmesi” tanımı ise, “tehlikelerden kaynaklanan
riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin
kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses” olarak verilmiştir. İSG
Kanunu’nda ise risk değerlendirmesi; “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek
tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan

risklerin

analiz

edilerek

derecelendirilmesi

ve

kontrol

tedbirlerinin

kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanmıştır.
ISO 45001’de ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
tanımları da verilmiştir. İSG kanunumuzda ise bu kavramlar tanımlanmamıştır. ISO 45001’e
göre İş Sağlığı ve Güvenliği; çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelin, ziyaretçilerin
ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlardır.
İSG Yönetim Sistemi ise “kuruluşun İSG Politikasını geliştirmek ve uygulamak ve İSG
risklerini yönetmek için kullanılan tüm kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası” olarak
tanımlanmıştır.
Sonuç itibarıyla, önleyici yaklaşım çerçevesinde ülkemizde getirilen düzenlemeler
İSG alanındaki modern uygulamalara ve İSG yönetim sistemi felsefesine uyumlaştırılmıştır.
Hatta, yeni İSG mevzuatımızdaki yükümlülükleri yerine getirebilmek için, işyerinde bir İSG
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yönetim sisteminin oluşturulup işletmenin genel yönetim sistemine entegre edilmesi zorunlu
hale gelmiştir diyebiliriz.
Diğer tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi ISO 45001 İSG yönetim sistemi için de
bir yasal zorunluluk yoktur. Sistemi kurmak ve belgelendirmek tamamen gönüllülük esasına
dayanır. Bununla birlikte, mevzuatta işyerlerinden İSG konusunda belirlenen ilke ve
standartlara uyum sağlamak ve cezai yaptırımlardan korunmak için sistem yaklaşımı zorunlu
hale gelmiştir. Bu anlamda ISO 45001 kuruluşlara yasal yükümlülüklerini yerine getirme
noktasında büyük katkı sağlamaktadır.
İSG Yönetim Sistemi, kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG risklerinin yönetimini
kolaylaştıran tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Sistem kuruluş yapısını, planlama
faaliyetlerini, sorumluluklarını ve uygulamalarını, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun İSG
politikasının uygulanması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve
sürdürülmesi için gerekli kaynakları kapsamaktadır. ISO 45001 uygulanması ile, yasal
yükümlülükleri yerine getirmek yanında, kuruluşta gerçekleşebilecek kaza ve hastalıklar ile
bunlar sonucu ortaya çıkabilecek maliyetlerin önlenmesi daha kolay olacaktır.

8.2. ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Uygulama İlkeleri için Öneriler
Politika Aşaması
Kuruluş, her şeyden önce bir İSG politikasına sahip olmalı ve iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili rotasını bu politikaya göre belirlemek zorundadır. Bu politika belirlenirken aşağıdaki
hususlar dikkate alınmalıdır;
o İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yüksek performansa ulaşmak,
o Bu konudaki geçerli olan yasalarda bir gereklilik olarak belirtilen noktaları
kapsamak,
o Belirlenen İSG politikalarının amaçlarını da belirlemek ve işletmedeki herkesi
bu politikalardan haberdar etmek,
o Bu politikanın işletme içerisinde bütün seviyelerde yerleşip uygulanmasını
sağlamak,
o Çalışanların işbirliğini sağlamak,
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o Gerekli eğitimleri vermek,
o Maliyet ve faydaları sürekli olarak tespit etmek,
o Uygulamayı gerçekleştirebilmek için gerekli kaynakları sağlamak,
o Politikaları düzenli aralıklarla gözden geçirmek
Planlama Aşaması
Hiçbir faaliyetin planlama olmadan sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün
değildir. ISO 45001 dahilindeki planlama işletme içerisindeki tüm faaliyetleri kapsamalıdır.
Bu planlamanın içermesi gereken noktalar;
o Muhatap olunabilecek tüm tehlikelerin belirlenmesi,
o Riskler ve derecelerinin tespit edilmesi,
o Uygulanmakta olan önlemlerin değerlendirilmesi,
o Bütün bu faaliyetlerden sorumlu personelin yetki ve sorumluluğunun
belirlenmesi,
o Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi,
o Benimsenen politikaya uygun hedeflerin belirlenmesidir.
Uygulama ve İşletme Aşaması
ISO 45001 kapsamında kuruluşta belirlenen İSG politikalarının, konulan hedeflerin ve
planların gerçekleştirilmesi için dikkat edilmesi gereken şartlar aşağıda sıralanmıştır;
o Belirlenen politikanın uygulanması için yasal çerçeve dahilinde
sorumlulukların belirlenmesi ve sorumluluk verilen kişilerin yetkilerinin
belirlenmesi,
o Gerekli kaynakların sağlanması,
o İşletme içinde gerekli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve faaliyete geçilmesi,
o Bu sistemin etkili bir şekilde işleyebilmesi için gerekli iletişim ve katılımı
sağlayacak organizasyonun yapılması,
o Gerekli eğitimlerin zamanında ve düzenli bir şekilde verilmesi,
o Eğitimlerin kapsamına taşeronların da dahil edilmesi,
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o Dökümanların belirlenmesi, onaylanması ve gerektiğinde yürürlükten
kaldırılması,
o Karşılaşılabilecek acil durum ve olaylarda alınabilecek tedbirlerin
belirlenmesidir [86].
Kontrol ve Düzenleyici Faaliyetler Aşaması
o Politikaların, planların ve hedeflerin ne kadarının gerçekleştiğinin belirlenmesi,
o Belirlenen yetersizliklerin sebeplerinin tespit edilerek gerekli düzeltmelerin
yapılması,
o Kazaların ve kazadan az farkla kurtulunan (ramak kala) durumların takip
edilmesi,
o İzleme ve ölçüm faaliyetlerinin kayıt altına alınması,
o Sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenip hedeflerinin gerçekleştirilmesinin
araştırılmasıdır.
Yönetimin Gözden Geçirilmesi Aşaması
Sistemin politikayı gerçekleştirmek ve hedeflere ulaşmak konusundaki durumu
yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Bu faaliyetler sonucunda sistemin
aksayan ve düzeltilmesi gereken noktaları belirlenip düzeltme çabasına başlanmalıdır. Bu
durumun süreklilik göstermesi işletme açısından kritik önem taşır [87].
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Uygulama Soruları
1. ISO 45001 İSG yönetim sistemi kapsamında kuruluşun İSG politikaları
belirlenirken hangi ilkelere dikkat edilmelidir?
2. Ramak kala olay, tehlike, risk ve kaza kavramlarıyla ilgili örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ISO 45001 İSG yönetim sisteminde İSG açısından olay, tehlike, kaza, risk, yönetim
sistemi gibi birçok önemli tanıma yer verilmiştir. Proaktif İSG yaklaşımı açısından son derece
önemli bu kavramların birçoğuna, 6331 sayılı İSG kanunu yayınlandığı 2012 yılından sonra
yayınlanan yönetmeliklerle ulusal mevzuatımızda da yer verilmiş durumdadır.
Risklerin önceden tespiti, olasılıklarını ve muhtemel zarar miktarlarının belirlenmesi,
risk değerlendirme süreci için çok önemli bilgiler kazanılmasını sağlayan kayıt sisteminin
oluşturulması, bu sistemle ramak kala-olay kayıtlarının tutularak analizinin yapılması, “kaza
konisi” teorisi çerçevesinde muhtemel ciddi bir kazayı önlemek bakımından büyük önem
taşımaktadır.
Son yıllarda önleyici İSG yaklaşımı kapsamında, kaza analizinden daha önemli bir
kavram öne çıkmıştır. Riskleri kaynağında tespit etmeyi önceliğe alan bu yaklaşımda “ramak
kala” olarak ifade edilen kayıtların tutulması, nerede yoğunlaştığının ve nedenlerinin analizi,
sonuç olarak, kaza gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Risk
değerlendirmesi ve risk yönetimine dayalı bu yaklaşımda kayıt, dokümantasyon, analiz, takip
ve anında müdahale kavramları, kaza önleme sürecinin en önemli boyutları olarak karşımıza
çıkmaktadır. İşyeri düzeyinde tutulan kayıtlar da, bir proseste iş güvenliği ve işçi sağlığı
açısından doğru zamanda doğru müdahalelerin yapılması bakımından en güvenilir veri
kaynağını oluşturmaktadır. Bu olgular, bize işyerlerinde bir yönetim sistemi gerekliliğini
açıkça ortaya koymaktadır.
Sonuç itibarıyla, önleyici yaklaşım çerçevesinde ülkemizde getirilen düzenlemeler
İSG alanındaki modern uygulamalara ve İSG yönetim sistemi felsefesine uyumlaştırılmıştır.
Hatta, yeni İSG mevzuatımızdaki yükümlülükleri yerine getirebilmek için, işyerinde bir İSG
yönetim sisteminin oluşturulup işletmenin genel yönetim sistemine entegre edilmesi zorunlu
hale gelmiştir diyebiliriz. ISO 45001 kuruluşlara yasal yükümlülüklerini yerine getirme
noktasında büyük katkı sağlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ISO 45001’in “Planlama” sürecinin öncelikli amaçlarından
değildir?
a) İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yüksek performansa ulaşmak,
b) Geçerli olan yasalarda bir gereklilik olarak belirtilen noktaları kapsamak,
c) Belirlenen İSG politikalarının amaçlarını da belirlemek ve işletmedeki
herkesi bu politikalardan haberdar etmek,
d) Bu politikanın işletme içerisinde bütün seviyelerde yerleşip uygulanmasını
sağlamak
e) Denetimi kolaylaştırmak

2) “Sistem kuruluş yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını ve uygulamalarını,
prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının uygulanması, geliştirilmesi,
iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli kaynakları
kapsayan süreç” olarak tanımlanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalite yönetim sistemi
b) Çevre yönetim sistemi
c) İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
d ) İş sağlığı ve güvenliği denetim sistemi
e) Entegre yönetim sistemi

3) Aşağıdakilerden hangisi ISO 45001’in “Uygulama ve İşletme” aşamasında gerekli
faaliyetlerden biri değildir?
a) Politikanın uygulanması için sorumlulukların belirlenmesi,
b) Gerekli kaynakların sağlanması,
c) Risk değerlendirmesinin yapılması
d) İletişim ve katılımı sağlayacak organizasyonun yapılması,
e) Gerekli eğitimlerin zamanında ve düzenli bir şekilde verilmesi
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4) “Sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenip hedeflerin gerçekleştirilme oranının
araştırılması…” işlemi ISO 45001’in hangi aşaması içinde gerçekleştirilmektedir?
a) Yönetimin gözden geçirmesi
b) Kontrol ve düzeltici faaliyetler
c) Uygulama
d) Planlama
e) Politika belirleme

5) “Faaliyetler sonucunda sistemin aksayan ve düzeltilmesi gereken noktaları belirlenip
düzeltme…” ISO 45001’in hangi aşaması içinde gerçekleştirilmektedir?
a) Planlama
b) Organizasyon
c) Uygulama ve işletme
d) Yönetimin gözden geçirmesi
e) Kontrol ve düzeltici faaliyetler

6) ISO 45001 İSG yönetim sisteminde “Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer
kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaylar…” olarak verilen tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Olay
b) Ramak kala
c) Tehlike
d) Risk
e) Kaza

Cevaplar
1) E
2) C
3) C
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4) B
5) D
6) E

156

9. ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN TARİHÇESİ VE
DİĞER İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Tarihçesi ve Diğer İSG Yönetim Sistemleri
9.2. İSG Yönetim Sisteminin Faydaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ISO 45001 dışındaki İSG yönetim sistemlerini araştırınız
2. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin tarihçesini araştırınız
3. İSG Yönetim Sistemlerinin yararları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

ISO
45001
yönetim ISO
45001
sisteminin tarihçesi
sisteminin tarihi
öğrenilecek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

yönetim Dersi izleme, okuma
gelişimi

Dünyada uygulanan diğer ISO 45001 dışında dünyada Dersi izleme, okuma
ISG Yönetim sistemleri
uygulanan diğer yönetim
sistemleri öğrenilecek
ISG yönetim
yararları

sisteminin ISG yönetim sistmelerinin Dersi izleme, okuma
yararları öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Tarihsel gelişim
BS 8800
ILO OHS 2001
ISO 45001
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Giriş
Bu hafta ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin tarihçesi, dünyada bilinen diğer ISG
yönetim sistemi standartları ve İSG yönetim sistemlerinin yararları anlatılacaktır.
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9.1. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Tarihçesi ve Diğer İSG
Yönetim Sistemleri

Kılavuz niteliğindeki ilk sağlık ve güvenlik standardı olan “BS 8800 Mesleki Sağlık
ve Güvenlik Yönetim Sistemi Rehberi” 1996’ da BSI tarafından yayınlanmıştır. Kılavuz
niteliği taşıyan bu ilk standart kurumların belgelendirilmesine yönelik bir temel teşkil
etmemekteydi. Belgelendirme yapılmadan kuruluşlara İSG konularında sadece tavsiyelerin
yer aldığı bir belge niteliğindeydi.
BS 8800, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin, işletme yönetimine entegre edilmesi
gerektiği ve genel yönetimin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği düşünülerek hazırlanmıştır.
BS 8800 bir rehber standarttır ve işletme yönetimine rehberlik edecek önerileri içermektedir.
Kılavuz niteliği taşıyan bu standart kurumların belgelendirilmesine yönelik temel teşkil
etmektedir. Bu rehber etkin bir İSG Yönetim Sistemi için temel olan başlıkları kapsamaktadır.
BS 8800 temel alınarak 1999 yılında OHSAS 18001 oluşturulmuştur.
BS 8800, İSG Yönetim Sistemi Geliştirme, diğer yönetim sistemleri ile bağlantı kurma
konularında da kuruluşlara rehberlik etmektedir. BS 8800’e göre işletmedeki bütün birimlerde
çalışan yetkililer;
o Birimlerinde çalışan bütün insanların sağlığından ve güvenliğinden sorumlu
olmalı
o Birimlerindeki ortamlardan, sağlık ve

güvenlik

yönünden

etkilenenlerin

sorumluluğunun da kendilerine ait olacağını bilmeli
o Alacakları kararların İSG yönetim sistemi performansını etkileyecek düzeyde
olduğunun bilincinde olmalıdırlar.
BS 8800’ün yayınlanmasından sonraki tarihlerde başka belgelendirme kuruluşları da
bu konuda standartlar yayınlamışlardır. Ancak yayımlanan bu standartlar, BS 8800’ ü temel
almalarına rağmen birbirlerinden içerik ve uygulama bakımından farklılık göstermekteydi.
Bunun üzerine İngiltere’de BSI öncülüğünde uluslararası kabul edilebilecek bir sağlık ve
güvenlik standardı hazırlanmasına yönelik bir komisyon kurulmasına karar verildi. Bu
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komisyonun çalışmaları sonucunda 1999 senesinde OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi
Standardı oluşturulmuştur. Hazırlanan bu standart 2001 senesinde TSE tarafından kabul
edilerek TS-OHSAS-18001 olarak yayınlanmıştır. OHSAS 18001 yönetim sistemi;
o 1996 senesinde BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi
Rehberi,
o 1997 senesinde teknik rapor,
o 1999 senesinde İngiltere’ de yayınlandıktan sonra bütün dünya çapında kabul
gören rehber standart olmuştur,
o 2001 senesinde Türkiye’ de TS OHSAS 18001 olarak yayınlanmıştır.
İşletmelerin yönetimlerine rehberlik edecek önerileri içeren bu sistem çalışma
hayatımızda yer almaya başlamıştır [85].
Sistem son olarak, 12 Mart 2018 tarihinde ISO tarafından kabul edilerek, tüm dünyada
her tür kuruluşa uygulanabilecek evrensel nitelikte ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi Kılavuzu adıyla yayınlanmıştır.
Dünyada İSG konusunda yönetim sistemi standardı olarak önem taşıyan ve en çok
bilinenlerden bir diğeri de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan ILO
OHS 2001 İSG Yönetim Sistemi Rehberi ve Standardıdır. ILO, I.Dünya Savaşı’nı sona
erdiren 1919 tarihli Versay Barış Antlaşması ile kurulan ve dünyada çalışma hayatı ve iş
sağlığı güvenliği ile ilgili uluslararası nitelikte sözleşme ve tavsiye kararları yayınlayarak,
dünyada çalışma hayatında kural ve standartların gelişimine büyük katkı sağlayan uluslararası
kuruluştur. Türkiye de 1945 yılında Çalışma Bakanlığı’nın kurulmasıyla ILO’nun
faaliyetlerine katılmıştır.
ILO

tarafından

pratik

yönergeler

şeklinde

herkesin

anlayabileceği

ve

uygulayabileceği şekilde tasarlanarak geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Kılavuzu ILO Yönetim Kurulunca Haziran 2001 tarihinde onaylanmış ve Aralık 2001 de
yayınlanmıştır. ILO OHS 2001’in amacı; ülkelere kendi İSGYS çerçevelerini kurmaları için
yardımcı olmak, kuruluşlara İSG konusunu genel politika ve idari düzenlemeleriyle entegre
etmeleri için yol göstermektir. ILO OHS 2001’in içeriğinde;
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o Tehlikeleri ve riskleri kontrol etmek için önleyici ve koruyucu tedbirlerin
uygulanması tavsiye edilir
o Bunlar öncelik sırasına göre tehlike ve risklerin yok edilmesinden KKD’ların
teminine kadar açıklanır
o Kuruluşun sağlık ve güvenlik şartlarının satın alma ve kiralama şartnamelerine
dahil edilmesi gerekliliği vurgulanır
o İşle ilgili yaralanmalar, sağlık durumundaki bozulmalar, hastalıklar ve
olayların sağlık ve güvenlik performansına etkilerinin araştırılması vurgulanır
o Araştırma sonuçlarına göre düzeltici çalışmalar yapılır.

9.2. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Faydaları
ISO 45001’in faydaları kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili amaçlara
ulaşılması ile elde edilebilecektir. İş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmanın en etkili ve
sistemli yolu ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin uygulanmasıdır. Bu sistemin kuruluşlarda
çalışan ve işverenlere faydaları;
o Engellenen maddi kayıplar sayesinde karlılığın artması,
o Sağlanan uygun çalışma ortamı sayesinde çalışanların verimliliğinin artması,
o Yönetimin taahhüdünün sağlanması,
o Çalışanların moral ve motivasyon seviyelerini artması,
o Ulusal yasa ve tüm dünya için geçerli standartlara uyum süresinin ve maliyetin
azaltılması,
o Rekabet üstünlüğünün sağlanması,
o Yürütülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistemli bir şekilde işletmenin tamamına
yayılması, olarak sıralanabilir.
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ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin devlet ve sendikalar açısından faydaları ise;
o Devletin yapacağı denetimlerde bu belgeye sahip kuruluşların kayıtlarına
kolayca ulaşılacaktır,
o İSG yönetim sistemi sayesinde kayıt dışı istihdamın önüne geçilecektir,
o İşveren sendikaları üyelerinin bu konudaki görevlerini yerine getirmeleri toplu
pazarlık esnasında güçlerini arttıracaktır,
o İşçi sendikalarının üyelerinin bu sistem gereğince eğitim ve sosyal
seviyelerinin artması çalışmalarında kolaylık sağlayacaktır.
ISO 45001’in çalışanlar, işletme, işveren, devlet ve toplum için genel olarak faydaları
ise;
o Çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak rahat ve
güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak,
o Çalışan motivasyonunu ve çalışan katılımını arttırmak,
o İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü
kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin
düşürülmesi,
o Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek
yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması
neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması,
o Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak,
o İş performansını artırmak,
o Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj oluşturmak,
o Rakiplere karşı güçlendirilmiş işletme imajı ile üstünlük sağlamak,
o Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını
kanıtlamak,
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o Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltmak,
o İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetlerini en aza
indirmek,
o Karlılığı arttırmak,
o İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını
sağlamaktır.
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Uygulama Soruları
1. ISO 45001’in çalışanlar açısından faydalarını açıklayınız
2. ISO 45001’in devletler açısında faydalarını açıklayınız
3. İSG yönetim sisteminin ISO 45001 olmadan önceki versiyonunun adı nedir, hangi
kuruluş tarafından yayınlanmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi standardı tarihsel gelişim sürecinde; öncelikle 1996
senesinde BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi Rehberi, 1997 senesinde
teknik rapor, 1999 senesinde İngiltere’de OHSAS 18001 İSG yönetim sistemi olarak
yayınlanmış ve yayınlandıktan sonra bütün dünya çapında kabul gören rehber standart
olmuştur. 2001 senesinde de Türkiye’de TS OHSAS 18001 olarak yayınlanmıştır. Sistem son
olarak, 12 Mart 2018 tarihinde ISO tarafından kabul edilerek, tüm dünyada her tür kuruluşa
uygulanabilecek evrensel nitelikte ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Kılavuzu adıyla yayınlanmıştır.
ISO 45001’in çalışanlar, işletme, işveren, devlet ve toplum için genel olarak faydaları;
o Çalışanların rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak,
o Çalışan motivasyonunu ve çalışan katılımını arttırmak,
o İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü
kayıplarını en aza indirgeyerek, iş verim artışı sağlanmak
o Yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması
neticesinde işletme güvenliğini sağlanmak
o Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak,
o İş performansını artırmak,
o Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj oluşturmak,
o Rakiplere karşı güçlendirilmiş işletme imajı ile üstünlük sağlamak,
o Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını
kanıtlamak,
o Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltmak,
o İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını
sağlamaktır.
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Bölüm Soruları
1) OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Türkiye’de kaç yılında
yayınlanmıştır?
a) 1995
b) 1997
c) 1999
d) 2001
e) 2003

2) Türkiye’de OHSAS 18001 Yönetim Sistemini ilk kabul eden ve yayınlayan kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk Standartları Enstitüsü
b) Milli Prodüktivite Merkezi
c) Devlet Planlama Teşkilatı
d) Türk Loydu
e) Türk Kalite Kurumu

3) İlk sağlık ve güvenlik standardı olan “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik
Yönetim Sistemi Rehberi” hangi yıl yayınlanmıştır?
a) 1995
b) 1996
c) 1997
d) 1998
e) 1999
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4) İlk sağlık ve güvenlik standardı olan ‘’ BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik
Yönetim Sistemi Rehberi ’’ hangi kuruluş tarafından yayınlanmıştır?
a) TSE
b) BSI
c) ISO
d) ILO
e) WHO

5) Uluslararası faaliyet gösteren kuruluşlarda ISO 45001 İSG Yönetim sistemi
kurmaya teşvik eden temel itici unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlanan uygun çalışma ortamı sayesinde çalışanların verimliliğinin artması,
b) Yönetimin taahhüdünün sağlanması,
c) Çalışanların moral ve motivasyon seviyelerini artması,
d) Ulusal ve dünya için geçerli standartlara uyum süresinin ve maliyetin azaltılması,
e) Rekabet üstünlüğünün sağlanması

6) ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi “Devletin yapacağı denetimlerde bu belgeye
sahip kuruluşların kayıtlarına kolayca ulaşılacaktır…” şeklinde belirtilen faydası, işletme
açısından hangi tür faydayı göstermektedir?
a) Yönetsel fayda
b) Hukuki fayda
c) Teknik fayda
d) Tıbbi fayda
e) Sosyal fayda

Cevaplar
1) D
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2) A
3) B
4) B
5) D
6) B
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10. ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA
PRENSİPLERİ VE BAŞARIYA ULAŞAMAMA NEDENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Uygulama Prensipleri

10.2. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Başarıya
Ulaşamamasındaki Nedenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kuruluşlarda ISO 45001’in başarısız olmasının veya istenen hedeflere ulaşılamamasının
nedenleri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

ISO
45001
prensipleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

uygulama ISO 45001 uygulamalarında Dersi izleme, okuma
dikkat edilecek hususlar

ISO 45001’in başarısızlık Kuruluşlarda
nedenleri
sisteminin
nedenleri

ISO 45501 Dersi izleme, okuma
başarısızlık
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Anahtar Kavramlar
ISO 45001 uygulama prensipleri
ISO 45001 başarısızlık nedenleri

177

Giriş
Bu hafta, ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin uygulama adımlarında dikkat
edilmesi

gereken

prensipler

ile

kuruluşlarda

ulaşamamasının nedenleri anlatılmaktadır.
tespiti,

politika

değerlendirilmesi,

oluşturma,
hedeflerin

ISO

45001

sisteminin

başarıya

Bu kapsamda işletmede mevcut durumun

organizasyon
belirlenmesi,

yapısının
yönetim

incelenmesi,

programının

risklerin

oluşturulması,

dokümantasyon, çalışanların eğitimi, acil durum planları, kontrol ve düzeltici faaliyetler
süreçlerindeki prensiplere değinilecektir.
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10.1. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Uygulama Prensipleri
ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi’nin bir işletmede başarıya ulaşması için birtakım
gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. Bu standardın uygulanmasında işletmenin; karlılığı
arttırmak, ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek
kaynakların korunmasını sağlamak, yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,
motivasyon ve katılımı arttırmak, ulusal ve uluslararası standartlara uyumu arttırmak, maliyeti
azaltmak, paydaşların istek ve beklentilerini karşılamak, işletmenin rekabet gücünü arttırmak
gibi birtakım hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşabilmek için sadece bu standardı uygulamak
yeterli olmaz. Bu standardı uygularken bazı prensiplerin de yerine getirilmesi gerekmektedir.
Başarıya ulaşabilmek için genel olarak uygulanması gereken bu prensipler aşağıda maddeler
halinde belirtilmiştir.
o Riskleri azaltmak için risk analizi yapılmalıdır.
o Risklerden etkilenebilecek birimlerin görüşü alınmalıdır.
o Riskleri kontrol altına alabilmek için iyileştirici faaliyetler yürütülmelidir.
o Her dönem sonunda risklerin görülüp görülmeme durumları
değerlendirilmelidir.
o Acil durum senaryoları oluşturulmalıdır.
o Oluşturulan bu senaryolar tatbik edilmelidir.
o Senaryoların uygulanmasında karşılaşılan eksiklikler ve hatalar giderilmelidir.
o İstatistiksel çalışmalar yapılmalıdır.
o Sürekli iş görmezlik, meslek hastalığına yakalanma oranı, uzuv kaybı, düşme,
yaralanma gibi veriler izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
o Gerekli önlemler anında alınmalıdır.
o Bu önlemlere yönelik programlar geliştirilmeli ve izlenmelidir.
o İşletmenin uymakla yükümlü olduğu yasal düzenlemeler tespit edilmelidir.
o Bu yasalara uygunluk uzmanlar tarafından kontrol edilmelidir.

179

o Değerlendirmeler ‘’Yönetim Temsilcisi’’ vasıtasıyla üst yönetime
sunulmalıdır.
o Belirlenen uygunsuzluklara ‘’Düzeltici Faaliyetler’’ uygulanmalı ve gerekli
işlemler başlatılıp rapor edilmelidir.
o İşveren ve işçinin sorumlulukları belirlenmelidir.
o Bu sorumluluklarla ilgili prosedürler hazırlanmalı ve uygulanması
sağlanmalıdır.
o İSG kurulu belirlenen zamanlarda toplanmalı, çalışanların istek, şikayet ve
önerileri göz önüne alınmalıdır.
o Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri yaptırılmalı ve raporlar
saklanmalıdır.
o Raporların kaç yıl ve nerede saklanacağı belirlenmelidir.
o İç denetimler yapılmalıdır.
o En riskli bölgelerin denetim sıklığı arttırılmalıdır.
o Denetim sonuçları raporlanmalı ve üst yönetime sunulmalıdır.
o İletişim ile ilgili prosedürler belirlenmelidir.
o İçerideki acil durumlarda risk değerlendirme konuları, dışarıda yasal
yükümlülükleri yerine getirmedeki metodlar belirlenmelidir.
o Yönetimden biri yönetim temsilcisi olarak görevlendirilmelidir.
o Yönetimin verileri değerlendirip önlem alması ve yeni dönem İSG hedeflerini
belirlemesi için tüm sistemi gözden geçirmesi sağlanmalıdır.
o Yönetimin İSG politikası belirlenmelidir.
o Tüm bunları görebilmek ve verimli bir şekilde yönetebilmek için etkin bir
doküman sistemi kurulmalıdır.
o Kayıtlar ilgili birimlerce saklanmalı, geçmiş verilere gerektiğinde
ulaşılabilmelidir.
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Mevcut Durumun Tespiti
Kuruluşta mevcut işler ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi, yasal ve diğer gerekliliklere
karşı durum tespiti, mevcut iş sağlığı ve güvenliği kontrolleri, geçmişte yaşanan iş kazaları ve
mesleki hastalıkların analizi yapılır.
İSG Politikasının Oluşturulması
Tüm sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili performansı geliştirecek, amaç ve
sorumlulukları sorgulayan İSG politikası üst yönetim tarafından hazırlanmalı ve çalışanlara
duyurulmalıdır.
Organizasyon Yapısının Gözden Geçirilmesi
Organizasyon yapısının belirlenen politika kapsamında ne kadar yeterli olduğu
belirlenmelidir. Ayrıca tehlikelerin ve kaynakların tanımlanması yapılmalıdır.
Risk Değerlendirme
Belirlenen tehlikeler ve kaynaklarına yönelik gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşme
halindeki şiddet belirlenmelidir. İkisinin çarpımı durumunda tehlikeye ait risk durumu tespit
edilmelidir.
İSG Hedeflerinin Belirlenmesi
Yönetim ilgili her fonksiyon ve kademede İSG amaçlarını dökümante etmelidir.
Amaçlar İSG politikasıyla uyumlu olacak şekilde sürekli gelişmeyi öngörmelidir. Hedefler
belirlenirken yasal gereklilikler, riskler, teknolojik ve mali imkanlar, ilgili tarafların görüşleri
dikkate alınmalıdır. Örnek olarak sıfır kaza, çalışanların memnuniyetini arttırmak ve
devamsızlık oranlarını düşürmek gibi hedefler belirlenebilir.
İSG Yönetim Programı
Yönetim hedeflerini oluşturmak için bir İSG yönetim programının hazırlanmasını
sağlamalı ve belirli aralıklarla gözden geçirmelidir. İSG yönetim programında tespit edilen
risklere göre uygulanacak düzeltici ya da önleyici faaliyetler, planlama zamanı ve
uygulamadan sorumlu birimleri de içerecek şekilde yer almalıdır.
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Dökümantasyon
Sistemin

tam

olarak

uygulanmasını

sağlayacak

yeterli

dökümantasyonun

oluşturulması gereklidir. Mevcut ISO 9000 veya ISO 14000 sistemleri var ise bunlara ek
olarak geliştirilecek prosedür ve güvenlik talimatları sistemin gerekliliklerini karşılayabilir.
Eğitim
İSG ile ilgili olarak sorumlu olacak kişilere eğitim faaliyetleri yoğun olarak uygulanır.
Bunun yanı sıra uygun seviyelerdeki kilit personelin de gerekli seviyedeki bilgiyi alması
sağlanır.
Acil Durum Planlaması
Olası kazaların belirlenmesi, acil durumlarda yapılacak işlerin belirlenmesi, olası
etkilerin azaltılması sağlanır. Ayrıca belirli periyotlarla yapılacak olan tatbikat ve testler ile
planların etkinliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Acil durum planları şunları içermelidir;
o Potansiyel kaza ve acil durumların tanımları
o Acil durum boyunca kimin sorumlu olacağının tanımı
o Bir acil durum boyunca çalışanlar, taşeronlar, müşteriler, ziyaretçiler vb.
dâhil olmak üzere kimlerin neler yapmaları gerektiği
o Tehlikeli materyallerin tanımlanması ve yerleri ve gerekli acil durum
faaliyetinin ne olduğu
o Komşularla ve kamuyla iletişim, hayati kayıtların korunması
o Fabrika yerleşim planı çizimi, kaçış yollarının belirlenmesi
o Gerekli irtibat telefonları
Performans İzleme
Sistemin etkinliği hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılır. Hedeflere ulaşma, İSG
yönetim programlarına uyum, tanımlanmış işlem kriterlerine uyum, yasalara uyum takip
edilmeli ve gereken durumlarda müdahale edilmelidir.
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Düzeltici Faaliyetlerin Yapılması
Kazaların, vakaların, uygunsuzlukların araştırılması ve çözümlenmesi, oluşan etkinin
azaltılması ve etkinliğinin doğrulanması amacıyla düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.
Kayıt Kontrolü
İSG ile ilgili kayıtların tanımlanması, korunması, düzenlenmesi ve dosyalanması
yöntemleri ile güvenlik kayıtları prosedürü de tanımlanmalıdır.
Denetim
Denetim dışarıdan, bağımsız ve profesyonel kişi veya kişilerce yapılmalıdır.
Denetleme çok geniş olabilir veya seçilmiş bir alan veya konulara yönelik olabilir. Denetim
sonuçları ve alınması gerekli düzeltici ya da önleyici faaliyetler ilgili tüm kişiler ile
paylaşılmalı, bu kişiler bilgilendirilmelidir.
Yönetimin Gözden Geçirilmesi
Üst yönetim İSG yönetim sisteminin kurulması ve denetlenmesi sırasında oluşturulan
raporları inceler. Sistemin etkinliğinin devamı, hedefleri, doğrulama ve geçerli kılma
faaliyetlerini, iç tetkik sonuçlarını, yönetim sisteminin uygunluğunu, politikayı, düzeltici ve
önleyici faaliyetleri, müşteri şikayetleri ve memnuniyetini gözden geçirir, sistemin etkinliğini
ve sürekliliğini sağlayacak tedbirleri alıcı kararları verir ve devamında gereklerini yerine
getirir.

10.1. ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin Başarıya Ulaşamamasındaki
Nedenler
o Konunun bir bölümün, şubenin ya da birkaç kişinin işi olarak algılanması,
o Kurulacak proje grubunun konuyla yakından ilgilenmemesi,
o Ortaya atılan problemlere yapıcı çözümler aranmaması,
o Toplantıların aksatılması,
o Motivasyonların düşmesi,
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o Toplantıda alınan kararların bölümlere yansıtılmaması,
o Planlama yapılmaması,
o Yapılan planlara uyulmaması,
o İç denetimlerin etkin olarak yapılmaması,
o Düzeltici faaliyetlerin zamanında yerine getirilmemiş olması,
o Genel biçimlendirmenin etkin olarak yapılmaması,
o Yönetim dahil tüm çalışanların işbirliğinin sağlanamaması
gibi nedenlerden ötürü bu sistem başarıya ulaşamaz.
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Uygulama Soruları
1. ISO 45001 sisteminin başarısızlık nedenlerini sayınız
2. ISO 45001 uygulamasında başarılı olabilmek için dikkat edilmesi gereken kuralları
anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi’nin bir işletmede başarıya ulaşması için birtakım
gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. Bu standardın uygulanmasında işletmenin; karlılığı
arttırmak, ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek
kaynakların korunmasını sağlamak, yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,
motivasyon ve katılımı arttırmak, ulusal ve uluslararası standartlara uyumu arttırmak, maliyeti
azaltmak, paydaşların istek ve beklentilerini karşılamak, işletmenin rekabet gücünü arttırmak
gibi birtakım hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşabilmek için sadece bu standardı uygulamak
yeterli olmaz. Bu standardı uygularken bazı prensiplerin de yerine getirilmesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1) ISO 45001 kapsamında işyerinde verilecek eğitimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Eğitimler sadece asıl-işveren çalışanlarına verilmelidir
b) Eğitimler sadece alt-işveren çalışanlarına verilmelidir
c) Eğitimler asıl-işveren çalışanlarıyla birlikte alt-işveren çalışanlarını da kapsamalıdır
d )Eğitim verilmesi zorunlu değildir
e) Eğitimler gerekirse tekrarlanmalıdır

2) Kuruluşlarda risk değerlendirme çalışmaları aşağıdaki durumlardan hangisinde
yapılmalıdır?
a) İşyeri çalışmalarına 30 günden fazla ara verildiğinde
b) İşyerinde yapılan grevden sonra
c) İşyerinde teknolojik değişiklik(ler) sonrasında
d) Her senenin başında
e) Periyodik kontrollerden sonra
3) Aşağıdakilerden hangisi bir riskin olasılığını etkileyen nedenlerden değildir?
a) Çalışanın ustalık düzeyi
b) Tehlikeye maruz kalan kişi sayısı
c) Ne kadar süre ile tehlikeye maruz kalındığı
d) Bir kazanın yol açtığı yaralanmanın ciddiyet derecesi
e) Tehlike kaynağının kullanım sıklığı
4) Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez?
a) Yetkili makamlar önünde kusursuzluğun ispat edilmesi
b) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının meydana gelme ihtimali
c) Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirebilmesi için kontrol ölçümlerinin
yeterliliği
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d) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının neler olduğu ve bunların kabul
edilebilir olup olmadığının anlaşılması
e) Belirli bir yöntem kullanılarak hazırlanmış olması
5) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından bir tehlike olarak
değerlendirilemez?
a) Aşırı hızlı forkliftin yaya işçiye çarpması sonucu yaralanma
b) Taşlama işleminde havaya yoğun metal tozu karışması
c) Vinç operasyon alanında baretsiz dolaşılması
e) İnşaatta merdiven korkuluklarının olmaması
e) Elektrik hatlarında topraklama yapılmamış olması
6) Aşağıdakilerdne hangisi ISO 45001 sisteminin başarısızlık nedenlerinden sayılmaz.
a) İSG konusunun bir bölümün, şubenin ya da birkaç kişinin işi olarak algılanması
b) Kurulacak proje grubunun konuyla yakından ilgilenmemesi
c) Ortaya atılan problemlere yapıcı çözümler aranmaması
d) Toplantıların aksatılması
e) Motivasyonların artması

7) “Üst yönetim İSG yönetim sisteminin kurulması ve denetlenmesi sırasında
oluşturulan raporları inceler. Sistemin etkinliğinin devamı, hedefleri, doğrulama ve geçerli
kılma faaliyetlerini, iç tetkik sonuçlarını, yönetim sisteminin uygunluğunu, politikayı,
düzeltici ve önleyici faaliyetleri, müşteri şikayetleri ve memnuniyetini gözden geçirir…”
şeklinde belirtilen prensip ISO 45001 sisteminin hangi aşamasında gerçekleştirilir?
a) Planlama
b) Uygulama
c) Yönetimin gözden geçirmesi
d) Organizasyon
e) Kontrol
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Cevaplar
1) C
2) C
3) D
4) A
5) A
6) E
7) C
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11. ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ: GELİŞİMİ,
KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMAYA
İTEN FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. İşletmeler ve Çevre Sorunları
11.2. Çevre Sorularının Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım: “Çevre Yönetim Sistemleri”
11.3. Kuruluşları Çevre Yönetim Sistemi Kurmaya Teşvik Eden Faktörler
11.4. Çevre Yönetim Sisteminin Öğeleri, Motivasyonu ve Tarihsel Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin ilişkili
olduğu konular neler olabilir?
2. ISO 45001 ile ISO 14001 arasındaki benzerlikler neler olabilir?
3. Küresel çevre sorunlarının çözümünde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin ne gibi
faydaları olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

İşletmeler ve çevre sorunları

Çevre sorunları ile işletmeler Dersi izleme, okuma
arasındaki
karşılıklı
etkileşim öğrenilecek

elde
veya

Kuruluşları çevre yönetim Kuruluşları çevre yönetim Dersi izleme, okuma
sistemi kurmaya teşvik eden sistemi kurmaya teşvik eden
faktörler
çevresel
ve
ekonomik
faktörler öğrenilecek
Çevre
yönetim
sistemi Kuruluşları çevre yönetim Dersi izleme, okuma
öğeleri ve motivasyonu
sistemi
belgelendirmesine
iten nedenler öğrenilecek
Çevre yönetim sistemlerinin Geçmiş
yıllarda
çevre Dersi izleme, okuma
tarihsel gelişimi
yönetim sistemleri ile ilgili
çalışmalar hakkında bilgi
sahibi olunacak
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Anahtar Kavramlar
ISO 14001
Çevre yönetim sistemi
Tarihsel gelişim
Çevre sorunları
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Giriş
Sanayileşme, kalkınmakta olan diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de
kalkınmanın temellerinden biridir. Ancak bu sürecin, ülkemizin ekonomik ve sosyal şartları
yanında, ekolojik koşulları da etkilediğini biliyoruz. Bu etki, çoğu zaman çeşitli çevresel
zararlara yol açabilmektedir. Bu olumsuz etkileri azaltmak için, çeşitli yaptırımlar
uygulanmaya çalışılsa da çoğu kez etkili sonuçlar alınamamıştır. Son yıllarda endüstriyel
gelişmenin yol açtığı önemli çevresel zararlar göstermiştir ki artık çevresel mevzuata uyum
tek başına yeterli olmamaktadır. Sadece mevzuata uyumun çevre korumanın çözümü
olmadığı ve etkin bir sisteme ihtiyaç duyulduğu açıkça ortaya çıkmıştır.
Çevre yönetim sistemleri, çevre koruma konusundaki duyarlılık ve çabaların
etkinleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş tekniklerdir. Kuruluş ve işletme düzeyinde de
uygulanabilen bu teknikler, uluslararası düzeyde anlamlı standartlara dönüştürülmüştür. Bu
amaçla

1996

yılında

kabul

edilen

ISO

14000

Standartları,

dünyada

giderek

yaygınlaşmaktadır.
Ülkemizde Çevre Yönetim Sistemleri (ÇYS) konusunda standartlaştırmanın önemi
anlaşılmış ve TSE tarafından belgelendirme çalışmalarına başlanmıştır. ÇYS konusu Ulusal
Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇSEP) ile kalkınma planlarında da yer almıştır. Ulusal
Çevre Stratejisi ve Eylem Planı, “Çevre Yönetimi İçin Sektörel Eylem Seçenekleri” başlıklı
Ek-6’ da “ISO 14000 standardının kamu ve özel kesim sanayi işletmelerinde uygulanmasının
yaygınlaştırılması” hususu belirtilmekte [88]; yine aynı eylem planı’nın Çevre Yönetimi
başlıklı ikinci bölümünde “çevre sorunlarını önlemede politika geliştirmenin tek başına yeterli
olamayacağı, var olan kamu kurumlarının, özel kuruluşların ve tek tek yurttaşların, kendi
planlarını ve etkinliklerini, çevre koruma duyarlılığını da gözeterek geliştirmeleri ve hayata
geçirmeleri gerekliliği” açıklanmıştır [89].
VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ nda “çevre politikalarına ticaret unsurlarının ve ticaret
politikalarına

da

çevresel

unsurların

dahil

edilmesi

için,

çevre

standartlarının

harmonizasyonu, ekonomik araçların kullanılması ve ticaretin serbestleştirilmesinin çevre
üzerindeki etkileri, atık yönetimi, ticaret tedbirlerinin çevre amaçlı kullanılması, üretim ve
proses metodları ve teknoloji konusunda kapasitenin geliştirilmesi konularına önem
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verilecektir” [90] denilmiş; VIII. 5 Yıllık Kalkınma Planında ise “UÇSEP’in hazırlanmış ve
çevre konusunda duyarlılığın artmış olmasına rağmen, çevre yönetim sistemlerinin istenilen
etkinlik düzeyine getirilememiş olduğu ve çevresel yönetim kapasitesinin geliştirileceği ve
çevre yönetim araçlarının kullanımının etkin hale getirileceği” [91] belirtilmiştir.
Anayasamızın 56. maddesi ile birlikte çok sayıda kanun ve yönetmelik, kişi ve
kuruluşlara çevrenin korunması hususunda yükümlülükler getirmeye çalışmıştır. ÇYS’yi
kurmak ve etkili olarak işletmek, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırıcı bir
araçtır. TS-EN-ISO 14001 ve yürürlükte bulunan tüm ISO 14000 serileri, böyle bir uyum
düzenleyici çevre koruma stratejisi olmasının yanında, çevre korumanın bir parçası olan ve
bütün unsurlarını içinde barındıran bir yaklaşımdır.
Dersimizin bundan sonraki haftalarında, ISO 45001 sistemine benzer ve yakın ilişki
içinde olan, risk ve proaktif temelli bir başka yönetim sistemi ISO 14001 çevre yönetim
sistemi anlatılacaktır. Bu hafta, öncelikle işletmeler ve çevre sorunları ilişkisine değinilecek,
kuruluşları çevre yönetim sistemi kurmaya teşvik eden faktörler, çevre yönetim sistemi
unsurları ve motivasyonu ile ÇYS’nin tarihsel gelişimine değinilecektir.
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11.1. İşletmeler ve Çevre Sorunları

Yeryüzünde yaşayan tüm bireyler, işletmeler, kuruluşlar hatta tüm canlı varlıklar ve
kimi zaman da cansız varlıklar hemen her tür etkinlikleriyle içinde bulundukları çevreyi
etkilemektedir. Fakat bunların tümüne zararlı etki diyemeyiz. Çevre sorunu olarak
niteleyebileceğimiz zararlı etkileri oluşturan belirleyici unsur; bu etkilerin niteliği ve
yoğunluğudur. Fakat bu tek yönlü bir süreç değildir. Söz konusu oluşumlar, işletmelerin
verimlilik düzeyleri üzerinde de etkili olabilmektedir. Kısacası çevreye verilen zararlar,
işletmeye zarar olarak geri dönmektedir.
Diğer yandan; çevre sorunu sayılan oluşumların niteliği, boyutları ve yaygınlığı
üzerinde, etkinliğin gerçekleştirildiği çevresel koşulların yanı sıra; işletmelerin etkinliklerinin
niteliği, niceliği, sürekliliği ve ölçeği, etkinliklerin gerçekleştirilmesi sırasında yararlanılan
teknoloji ve teknikler ve bireylerin bilgi, bilinç ve duyarlılık düzeyleri etkili olmaktadır. Bu
bakımdan, çevresel olumsuzlukların önlenebilmesi veya en aza indirilebilmesine yönelik
önlemlerin hem geliştirilmesi, hem de uygulanması sırasında bu koşulların ve bu koşullardaki
olası değişimlerin çok boyutlu ve dinamik yaklaşımlarla irdelenmesi gerekmektedir [92].
Çevre yönetimi, ekonomik kalkınmanın doğanın korunması ile birlikte ele alınması
anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma olarak bilinen bu yaklaşım kısaca “mevcut
ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesine engel olmadan
karşılayarak kalkınmak” olarak tanımlanmaktadır.
Çevreyi daha iyi korumak ya da çevreye daha az zarar vererek kalkınmak anlamını
ifade eden bu eylem, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre yönetimi standartları adı
altında bir dizi standartlara dönüştürülmüştür. Bu standartların genel amacı, sosyo-ekonomik
ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi şeklinde
belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen standartlar, kuruluşlara çevre politika ve
amaçlarını tespit edebilmeleri için bir usul geliştirme, bu usulün etkinliğini değerlendirme, bu
politika ve amaçlara bağlılığı gerçekleştirebilme ve bu bağlılığı başkalarına da gösterebilme
imkanını vermektedir [93].
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11.2. Çevre Sorunlarının Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım: “Çevre
Yönetim Sistemleri”

Günümüzde çevrecilik anlayışının ağaç dikmekle eş tutulduğu Türkiye’ de, TS- ENISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları atık azaltımından enerji tasarrufuna, ürün
tasarımının çevreye etkisinden müteahhitlerin çevre bilincinin arttırılmasına kadar kapsamlı
yeni bir anlayış getirmiştir. Her ISO 14000 belgesinin “daha temiz bir Türkiye” için büyük bir
adım olduğu düşünüldüğünde, belgeli firmaların çevreyi korumayı esas alan bu sistemi
gönüllü olarak kurmaları göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir sorumluluk göstergesidir
[94].
Çevre sorunu sayılan oluşumların, bir durum değil de, birbirleriyle etkileşim içinde
bulunan süreçler olması, doğal olarak, bu süreçlerin ve bu süreçlere yol açan dinamiklerin
yönetilmesi sorununu gündeme getirmektedir [95].
Gelişen dünya ile birlikte kuruluşlar birçok yönetim sistemi standardı ile tanıştılar.
Genel olarak yönetim sistemleri kuruluşların faaliyetlerini kontrol altında tutmalarını
amaçlamaktadır. Fakat yönetim sistemlerini yüksek kalitede ürün ya da hizmeti garanti
edeceğini düşünmek de yanlıştır. Bir yönetim sisteminin varlığı kuruluşun iyi ürün ve hizmet
sağlamasına yardımcı olan bir araçtır. Kalite yönetim standardı olan ISO 9000 gibi çevre
yönetim standartlarının da ana fikri kuruluşların faaliyetlerini kontrol altında tutmaktır.
Ancak, ISO 9000 den farklı olarak ISO 14000 işletmelerin çevreye verdikleri dolaylı veya
dolaysız tüm etkileri minimize etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu amaçla dünyada giderek yaygınlaşan ISO 14000 ve EMAS standartlarına Mart
1998 toplam 5632 kuruluş kayıtlı iken, Ekim 1999’ da bu sayı 15.012’ ye çıkmıştır. Japonya
2521 kuruluş ile birinci durumdadır, onu 1460 kuruluş ile Almanya, 1009 kuruluş ile İngiltere
izlemektedir [96]. Önümüzdeki on yıl içinde de onbinlerce kuruluşun bu standarda üye
olacağı tahmin edilmektedir.
Günümüzde kuruluşlar gönüllü standartlarda sertifika alma konusunda isteklidir. TSEN-ISO 14001 standardı ve kuruluşlar, çevreyi koruduklarını belgeleyeceklerini, sistemi
sürekli geliştireceklerini garanti etmekte; çünkü kuruluşların üzerinde oluşan büyük pazar
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baskısı onları bunu yapmaya zorlamaktadır. Günümüzde tüketici ucuz, kaliteli ve çevre dostu
ürünleri tercih etmektedir. Kuruluşlar günümüzün rekabetçi koşullarından bağımsız hareket
edememektedir. Bu nedenle TS-EN-ISO 14001 ÇYS standardını kurmaya çalışmaktadırlar
[97].

11.3. Kuruluşları Çevre Yönetim Sistemi Kurmaya Teşvik Eden
Faktörler
Çevre kirliliğinin önlenmesi son yıllarda önem kazandıkça, kuruluşlar da bu yönde
adımlar atmaya başlamışlardır. Kuruluşların ÇYS kurmalarını teşvik eden faktörlerden
bazıları şunlardır:
Dış Faktörler
o Yeşilci hareketlere cevap verebilme ihtiyacı
o Çevrede yaşayan halk, yerel yönetim veya diğer kuruluşlardan alınan emisyon,
koku gürültü gibi şikayetler
o Proses ruhsatı ile ilgili ihtiyaçlar
o Yerel veya endüstriyel iyileştirme çalışmalarına destek olma ihtiyacı
o Emisyon limiti vs. konularla ilgili olarak yürürlükte bulunan şartların
sağlanamaması
o Atıksu veya katı atık uzaklaştırılması konularında yaşanan zorluklar ve yüksek
maliyetler
o Çevresel performansın belgelenmesi konusunda müşteri baskıları
o Daha makul değerlerle sigortalanma imkanı
o Yatırımların çevre dostu faaliyetlere yönelmesi
o Geçmişte gerçekleşen veya halen devam eden faaliyetler sonucu oluşan
kirliliklerin

temizlenmesi

konusunda

yayınlanacak

muhtemel

kanuni

zorunluluklar
o Tanımlanmamış muhtemel engellemeler
İç Faktörler
o Yeşil imaj sayesinde pazar payının arttırılması avantajı
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o Rakiplerin yeşil imajları nedeniyle pazarlama faaliyetlerinin tehdit altında
olması
o Finansal performansın arttırılması, bu kapsamda;


Proses verimliliğinin artması



Daha iyi kaynak kullanımı



Daha düşük su ve atıksu maliyetleri



Katı atık miktarının ve uzaklaştırılma maliyetinin düşürülmesi



Kuruluş hissedarlarının, yönetimin çevresel performansın iyileştirilmesi ve
sorumluluk alınması konusundaki talepleri [98].

Bu ve buna benzer başlıklar arttıkça, işletmelerin çevresel taahhütlerini ve bu
konudaki güvenilirliklerini müşterilerine, halka, yerel yönetimlere, hissedarlarına ve
çalışanlarına gösterme ihtiyacı artmıştır. Çevresel duyarlılığın artmasıyla, birçok kuruluş
tedarikçilerinin ve bazen de müşterilerinin de bu hassasiyette olmasına dikkat etmektedir.
Birçok büyük uluslararası kuruluş, özellikle de kimya endüstrileri kendi aktif çevre
yönetim sistemlerini uzun yıllardır uygulamaktadır. Bu kuruluşlarda çevre koruma anlayışı
şirket kültürünün bir parçası olmuş, bu kuruluşlar bu konularda yeni yayınlanan çevre
kanunlarına uymak yerine bu kanunların oluşturulmasında öncü olmuşlar ve daha iyi kaynak
kullanımı sayesinde önemli miktarlarda tasarruf elde etmişlerdir.

11.4. Çevre Yönetim Sisteminin Öğeleri, Motivasyonu ve Tarihsel
Gelişimi
ÇYS kurma çalışmalarının başlangıç noktasında, kuruluşun ÇYS kurma isteğinin,
hangi konulardan kaynaklandığına dikkat etmek gerekir. Çünkü bu konular başlangıç
noktasını ve yönetim programının yapısını ve önceliklerini gösterir. ÇYS zorunlu bir çalışma
değildir, önleyicidir ve işletmenin kendi arzularıyla kurulur. ÇYS’lerin daha önce saydığımız
faydalara ulaşarak, kuruluşun imajının iyileştirilmesine hizmet etmeden önce, ÇYS’ler
kuruluşun iç yapısında bir temel oluşturmalıdır.
Bu kapsamda, kurulacak ÇYS’den önce aşağıdaki bilgilerin bulunması, ÇYS’nin
etkinliğinin arttırılmasını sağlayacaktır.
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o Ele alınan çevrenin özellikleri ve bu kapsamda uzun vadeli bir çevre gündeminin
tanımlanması.
o Yararlanılacak yönetsel araçların niteliği ve niceliğinin ve ulaşılmak istenen
hedeflere ulaşmak için kısa vadeli iyileştirme ile ilgili adımların belirlenmesi
o Kurulacak sistemin yapısına ve işleyişine açıklık kazandırılması.
o Kontrol mekanizmalarının tespiti.
o Dışarıdan yapılan doğrulama işlemi sayesinde tanıtımın gerçekleşmesi, çevresel
iyileştirme ve geliştirmenin sağlanması.

Çevre yönetiminin standartlaştırılması oldukça yeni bir olay olmakla birlikte, çevre
yönetimi gerçekte yeni bir olay değildir. Birçok kuruluş uzun yıllardan beri, çevresel boyutları
olan faaliyetleri ile ilgili prosedürler oluşturarak, bu faaliyetleri kontrol altına almışlardır. Bu
prosedürler genellikle, yasal zorunluluk, faaliyetlerle ilgili özel kirlilik veya güvenlik riskleri
hakkında yol gösterme ihtiyacı, proses verimliliği gibi sebeplerle oluşturulmaktaydı.
Birçok şirket, son yıllarda artan kamuoyu baskısı, çevre konusundaki bilincin ve
duyarlılığın artması ve yasal zorunluluklar gibi nedenlerle, çevresel etkilerin yönetimi ile ilgili
konuların uygulanması, teşvik edilmesi konularında adımlar atmıştır. Geniş örgütlü büyük
şirketler, özellikle petrol ve kimya endüstrileri, çevre ile ilgili yönetim programları, risk
yönetimi ve denetleme programları oluşturmuşlardır. Ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın bu
sistemlerin her biri bir çevre yönetim sistemidir.
Kuruluş içinde oluşturulan bu sistemler, geniş bir yelpazede özel durumlar ve koşullar
için özel değerlendirme tekniklerini kapsamaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:
o Çevresel Etki Değerlendirme
o Risk ve Sonuç Analizi
o Kirlenmiş Topraklarda Değerlendirme ve İyileştirme Programları
o Çevre Sorumluluğu
o Tedarikçi/Müşteri Doğrulama Değerlendirmeleri
o Hayat Çevrim Analizi [99]
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Bu sistem ve tetkik programlarını BS 7750 ve ISO 14001 standartlarından ayıran en
önemli özellik, çok geniş alandaki faaliyetlere ve her büyüklükte kuruluşa uygulanabilme
özelliğidir.
Çevre korumacı kaygıların ortaya çıkması, yoğunlaşması ve yaygınlaşması; giderek
ulusal ve uluslararası düzeylerde çeşitli hukuksal ve kurumsal düzenlemelere yol açması,
beraberinde çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çabaların standartlaştırılması
gereğini de gündeme getirmiştir. Çünkü bireylerin, kurum ya da kuruluşların ve ülkelerin
sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirme düzey ve biçimlerinin izlenmesi ve
denetlenmesi zorunlu olmuştur [100]. Diğer yandan, çevresel duyarlılıklar artık bir “imaj”
nedeni olmuş ve günümüzün rekabetçi koşullarında bu tip standartlara sahip olmak önemli
pazarlama avantajları sağlayabilmektedir. Bu maksatla çeşitli ÇYS modelleri geliştirilmiştir.
Bu konuda özellikle iki tarihi gelişme bilhassa önemlidir: Çevresel Yönetim ve
Standardizasyon. Çevre yönetiminin bazı biçimleri yüzlerce yıldır var olmakla birlikte, bu
konuda ilk ciddi çalışmalar 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. 1970-1980 yılları arasında
önemli kirliliklerin tespit edilmesi, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılmasına neden
olmuştur. 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başında, atıkların minimizasyonu olgusu
çevresel yönetimin en önemli noktası haline gelmiştir [101].
Standartlaştırma çalışmaları, kalite ile birlikte tüm dünyada hızlandırılmış ve çevre
yönetimi bağımsız olarak ele alınmaya başlanmıştır. Kalite gereksinmeleri ve standartlaştırma
girişimleri birçok organizasyon tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmış; bununla birlikte,
1990’lı yıllara kadar bu konuda hatırı sayılır bir ilerleme sağlanamamıştır.
Şimdiki anlam ve içeriğiyle aynı olmamakla birlikte, çevre yönetimi kavramı ilk
olarak 1990’lı yılların başında gündeme gelmiştir. Özellikle 1992 yılında toplanan BM Çevre
ve Kalkınma Konferansı bu konudaki çalışmalara hız kazandırmıştır. İlk olarak, çevresel
etkileri yüksek olan petrol ve kimya gibi sektörlerin uygulamaya çalıştıkları ve kamuoyuna
açıkladıkları bildirgeler biçimindeki kavram; daha sonra programlara ve sistemlere
dönüşmüştür. Bu doğrultuda ilk adımın Amerika’ da çevre ve gelişme sorunlarıyla ilgilenen
elli işadamının 1990 yılında yayınladıkları bir bildirgeyle atıldığı öne sürülmektedir [102].
1992 yılında ise ISO Çevresel Strateji Önerileri Grubu’nu oluşturarak şimdiki ISO 14000
standartlar dizisinin önerilerini hazırlatmıştır.
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Uygulama Soruları
1. Sürdürülebilir gelişmede işletmelerin rolü nedir?
2. Kuruluşları çevre yönetim sistemi uygulamaya iten zorlayıcı nedenler nedir?
3. Kuruluşları çevre yönetim sistemi kurmaya iten içsel faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayileşme, kalkınmakta olan diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de
kalkınmanın temellerinden biridir. Ancak bu süreç ekolojik koşulları da etkilemektedir. Bu
etki, çoğu zaman çeşitli çevresel zararlara yol açabilmektedir. Bu olumsuz etkileri azaltmak
için, çeşitli yaptırımlar uygulanmaya çalışılsa da çoğu kez etkili sonuçlar alınamamıştır. Son
yıllarda endüstriyel gelişmenin yol açtığı önemli çevresel zararlar göstermiştir ki, artık
çevresel mevzuata uyum tek başına yeterli olmamaktadır. Sadece mevzuata uyumun, çevre
korumanın çözümü olmadığı ve etkin bir sisteme ihtiyaç duyulduğu açıkça ortaya çıkmıştır.
Çevre yönetim sistemleri, çevre koruma konusundaki duyarlılık ve çabaların
etkinleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş tekniklerdir. Kuruluşlar ve işletmeler düzeyinde de
uygulanabilen bu teknikler, uluslararası düzeyde anlamlı standartlara dönüştürülmüştür. Bu
amaçla

1996

yılında

kabul

edilen

ISO

14000

Standartları,

dünyada

giderek

yaygınlaşmaktadır.
Çevre korumacı kaygıların ortaya çıkması, yoğunlaşması ve yaygınlaşması; giderek
ulusal ve uluslararası düzeylerde çeşitli hukuksal ve kurumsal düzenlemelere yol açması,
beraberinde çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çabaların standartlaştırılması
gereğini de gündeme getirmiştir. Çünkü bireylerin, kurum ya da kuruluşların ve ülkelerin
sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirme düzey ve biçimlerinin izlenmesi ve
denetlenmesi zorunlu olmuştur. Diğer yandan, çevresel duyarlılıklar artık bir “imaj” nedeni
olmuş ve günümüzün rekabetçi koşullarında bu tip standartlara sahip olmak önemli pazarlama
avantajları sağlayabilmektedir. Bu maksatla çeşitli ÇYS modelleri geliştirilmiştir. Ayrıca,
kuruluşları bir ÇYS modeli oluşturma ve uygulamaya iten hukuksal, çevresel, ticari,
ekonomik ve sosyal çok sayıda içsel ve dışsal faktör bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangileri kuruluşları ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmaya
iten dışsal faktörlerdendir?
I. Ruhsatlandırma ile ilgili ihtiyaçlar.
II. Çevresel performansın belgelenmesi konusunda müşteri baskıları
III. Emisyon limiti vs. konularla ilgili olarak yürürlükte bulunan şartların
sağlanamaması.
IV. Atıksu veya katı atık uzaklaştırılması konularında yaşanan zorluklar ve
yüksek maliyetler.
a) Yalnız I
b) I ve IV
c) II, III ve IV
d) II ve III
e) I,II,III ve IV
2) Aşağıdakilerden hangileri kuruluşları ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmaya
iten içsel faktörlerdir?
I. Proses verimliliğinin artması.
II. Daha iyi kaynak kullanımı.
III. Daha düşük su ve atıksu maliyetleri.
IV. Çevresel performansın belgelenmesi konusunda müşteri baskıları
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV
3) Tüm kalite yönetim sistemlerinin ortak amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdaki
seçeneklerden hangileri doğrudur?
I. Faaliyetleri kontrol altında tutmak
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II. Mevzuatın gerekliliklerine uyuma yardımcı olmak
III. Verimliliği arttırmak
IV. Ürün kalitesini yükseltmek
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV
4) Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kuruluşlara
sağladığı doğrudan yararlardan biri değildir?
a) Sermaye verimliliğinin artması
b) Daha iyi doğal kaynak kullanımı
c) Daha düşük su maliyetleri
d) Katı atık miktarının ve uzaklaştırılma maliyetinin düşürülmesi
e) Kuruluş hissedarlarının, yönetimin çevresel performansın iyileştirilmesi ve
sorumluluk alınması konusundaki talepleri
5) ISO 14001 yönetim sistemine benzer standartlar ilk olarak hangi sektörde
uygulanmaya başlamıştır?
a) Kimya
b) Madencilik
c) Gemi İnşaatı
d) İnşaat
e) Enerji
6) ISO 14001 aşağıdakilerden hangisini garanti etmez?
a) Proses kontrolü
b) Ürün kalitesi
c) Dokümantasyon
d) Denetim
e) Sürekli iyileştirme
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Cevaplar
1) E
2) C
3) E
4) A
5) A
6) B
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12. ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. BS 7750
12.2. EMAS
12.3. EN-ISO 14000 Dizisi Standartlar
12.4. TS-EN-ISO 14000 Dizisi Çevre Yönetim Sistemi Standartları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ISO 14001 çevre yönetim sistemine benzer standartları araştırınız
2. BS 7750 standardının içeriğini ve ISO 14001 ile ilişkisini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

BS 7750

BS
7750
öğrenilecek

EMAS

EMAS standardının içeriği Dersi izleme, okuma
öğrenilecek

elde
veya

standardı Dersi izleme, okuma

ISO 14001 çevre yönetim ISO 14001 çevre yönetim Dersi izleme, okuma
sistemi
sistemi kılavuzu içeriği
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
BS 7750
EMAS
ISO 14001

212

Giriş
Bu hafta, kuruluşların çevre ile ilgili faaliyetlerini kontrol etmeye yönelik geliştirilmiş
yönetim sistemleri tanıtılacaktır. Ardından, Türkiye’de Türk Standartları Enstitüsü tarafından
da kabul edilmiş olan TS-EN-ISO 14000 Dizisi Çevre Yönetim Sistemi Standartları kılavuzu
tanıtılacaktır.
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12.1. BS 7750 Standardı
İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından ilk olarak Nisan 1992 yılında yayınlanan
ve taslak olarak 200 İngiliz firmasında uygulanan BS 7750; 1994’te gözden geçirilerek
“Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu” adıyla yürürlüğe konulmuştur.
Çevresel performansa ağırlık veren bir standart olarak hazırlanmıştır ve sonraki yıllarda
EMAS ve ISO 14000 standart dizisine kaynaklık etmiştir. BS 7750, ISO’nun ISO 14001’i
kabul etmesinden sonra, Mart 1997’de yürürlükten kalkmıştır.

12.2. EMAS
Avrupa Komisyonu’nun ÇYS’leri uluslararası düzeyde geçerli kurallara dayandırma
çabası; önce 1993 yılında, EMAR kısaltmasıyla anılan “Eko-Yönetim ve Denetim
Yönergesi”ni yayınlaması ve sonra da büyük ölçüde bu yönergeden hareketle hazırlanan
EMAS’ la (Eko-Yönetim ve Denetim Programı) sonuçlanmıştır. EMAS’ın 1995 yılına değin
AB’nin 15 üyesinde uygulanması öngörülmüştür. EMAS’ın hazırlanmasında BS 7750’nin
içeriği örnek alınmıştır. EMAS’ın önce imalat sanayiinin alt kesimlerinde, atık yönetimi ve
enerji alanlarında uygulanması hedeflenmiştir. Ancak, 1996 yılında yerel yönetimler ve
taşıma kuruluşlarının etkinlikleri de kapsama alınmıştır [103].

12.3. EN-ISO 14000 Dizisi Standartlar
BS 7750’nin ilk olarak 1992’de yayınlanıp 200 İngiliz firmasında uygulanmasından
sonra, 1993 yılında Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ile Uluslararası Standartlar
Organizasyonu (ISO), ortaklaşa olarak uluslararası çevre yönetimi ve performans standartları
geliştirme konusunda bir anlaşma yapmışlardır. İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) bu
kuruluşlar adına aşağıdaki uluslararası standartları yayınlayarak yoruma açmıştır [104].
o ISO-14001 : ÇYS Kullanım Rehberi Spesifikasyonları
o ISO-14004 : ÇYS Genel Prensipler Rehberi
o ISO-14010 : Çevre Tetkikleri Rehberi
o ISO-14011 : Çevre Tetkik Prosedürleri
o ISO-14012 : Çevre Tetkikçisinin Nitelikleri
o ISO-14020 : Çevre Etiketlemesi
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o ISO-14040 : Hayat Çevrimi Tetkiki-Genel Prensipler ve Uygulamalar
o ISO-14060 : Ürün Standartları ve ÇYS
Daha sonra 1994 ve 1995 yıllarında revize edilen ISO 14001, Eylül 1996’da ISO
14001 “Çevre Yönetim Standardı” adıyla yayınlanmıştır. Standart 1997 yılında AB tarafından
benimsenmiş ve EN-ISO 14000’e dönüşmüştür.

12.4. TS-EN-ISO 14000 Dizisi Çevre Yönetim Sistemi Standartları

TS-EN-ISO 14000 Dizisi Standartlar Nelerdir
Standart 1996 yılında bugünkü şeklini aldıktan ve 1997 yılında AB’nce
benimsendikten sonra aynı yıl Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Teknik Kurulu’ da standardı,
Türk Standardı olarak kabul etmiştir. ISO 14000 dizisi [105];
o TS-EN-ISO 14001, Çevre Yönetimi-Çevre Yönetim Sistemleri-Özellikler ve
Kullanım kılavuzu
o TS-EN-ISO 14004, Çevre Yönetimi-Çevre Yönetim Sistemleri-Prensipler,
Sistemler ve Destekleyici Teknikler için Genel Kılavuz
o TS-EN-ISO 14010, Çevre Yönetimi-Çevre Denetim Kılavuzu-Denetim UsulüÇevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi
o TS-EN-ISO 14012, Çevre Yönetimi-Çevre Denetimi İçin Kılavuz-Çevre
Denetçilerinin Sahip Olması Gereken Özellikler
o TS-EN-ISO 14020, Çevre Yönetimi-Çevreyle İlgili Etiketlemenin Temel
Prensipleri
o TS-EN-ISO 14021, Çevre Yönetimi-Çevreyle İlgili Etiketleme-Çevreyle İlgili
İddiaların Özbeyanı-Terimler ve Tarifler
o TS-EN-ISO 14040, Çevre Yönetimi-Hayat Boyu Değerlendirme-Prensipler ve
Çerçeve
o TS-EN-ISO/DIS 14050, Çevre Yönetimi-Terimler ve Tarifler
o TS-EN-ISI 14060, Çevre Yönetimi-Mamullerin Çevre Veçhelerinin Mamul
Standartlarına Dahil Edilmesi ile İlgili Kılavuz
başlıkları altında toplam 60 standarttan oluşmaktadır. Bu dizi içinde TSE tarafından “Çevre
Yönetimi-Çevre Yönetim Sistemleri-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu” adıyla yayınlanan TS215

EN-ISO 14001 ile “Çevre Yönetimi-Çevre Yönetim Sistemleri-Prensipler Sistemler ve
Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz” adıyla yayınlanan TS-EN-ISO 14004, ÇYS
yaklaşımını tüm ayrıntılarıyla açıklaması açısından önemlidir. ISO 14001 bir ÇYS’ne olan
gerekliliği açıkça belirtirken; ISO 14004, ÇYS’nin yerine getirilmesi, geliştirilmesi,
prensipleri ve bunların diğer yönetim sistemleri ile koordinasyonunun sağlanması konusunda
tavsiyeleri içermektedir.
TS-EN-ISO 14001 Nedir?
Kuruluşların önceden belirledikleri çevre politikası ve çevresel hedeflerine uygun
olarak bir yönetim modeli kurmalarını ve bu sistemi sürekli geliştirmelerini öngören;
standardın kendisi çevresel performansı ölçme amacı taşımayan, ancak sistemin kurulması
söz konusu olduğunda standardın içerdiği maddelerin tümüne uyulması zorunlu olan ve
kurulması isteğe bağlı bir standarttır.
Standart kısaca kuruluşlardan bir çevre politikası oluşturmasını, politikaya uygun
hedefler koymasını ve bu hedeflere ulaşmak için yöntemler tespit etmesini istemektedir.
Standart çevre yönetim sisteminin koşulları ve öğelerini belirtmekte, bu koşulların
uygulanması ve kontrol edilmesi konularında da rehberlik etmektedir.
TS-EN-ISO 14001 standardı dört bölüm ve iki ekten oluşmaktadır:
Kapsam : “Kuruluşların politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak
amacıyla, mevzuatta konulan şartlarla, önemli çevre etkilerini dikkate alarak bir çevre
yönetim sistemi için gerekli şartları kapsamaktadır.
Gönderme Yapılan Standartlar : Herhangi bir standarda gönderme yapılmamıştır.
Tanımlar : “Sürekli Gelişim, çevre, çevresel unsur, çevresel etki, ÇYS, ÇYS tetkiki,
Çevresel amaç, çevresel performans, çevre politikası, çevre hedefleri, ilgili taraflar, kuruluş ve
kirlenmenin önlenmesi” kavramlarının tanımlamaları.
ÇYS’nin Koşulları ve Öğeleri : Çevre Politikası, Planlama, Uygulama ve İşlem,
Denetleme ve Düzeltme, Yönetimce Yapılan Gözden Geçirme.
Ekler : “Çevre ve Kalkınmaya İlişkin Rio Bildirgesi; Uluslararası Ticaret
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Örgütünün Sürekli Kalkınma Bildirgesi” [106].

TS-EN-ISO 14004
Kuruluşlarda bir ÇYS oluşturulabilmesi için gerekli koşullara TS-EN-ISO 14001 ile
açıklık kazandırıldıktan sonra, uygulamanın nasıl yapılacağı ve gerekli iş ve işlemlerin neler
olduğu TS-EN-ISO 14004’te açıklanmaktadır.
TS-EN-ISO 14004’e göre kurulacak ÇYS’nin beş ilkesi bulunmaktadır.
o Söz Verme ve Politika Geliştirme
o Planlama
o Uygulama ve İşlemler
o Ölçme ve Değerlendirme
o Gözden Geçirme ve Geliştirme
TS-EN-ISO 14000 dizisi yaklaşımının beş ilkesinin çatısı altında 17 temel öğesi de
bulunmaktadır [107];
-

Çevre Politikası

-

Belge Denetleme

-

Çevresel Durum

-

İşlem Denetleme

-

Çevresel Mevzuat

-

Olağandışı Durumlara Haz.

-

Yönetsel Yapı ve Sorumluluk

-

Ölçme ve İzleme

-

Çevresel Amaç ve Hedefler

-

Düzeltici Eylem

-

Çevresel Yönetim Programı

-

Kayıtlar

-

Eğitim,Bilinçlendirme ve Yeterlilik

-

ÇYS Denetimi

-

İletişim

-

Gözden Geçirme

-

ÇYS Belgeleri

Herhangi bir kuruluşta ÇYS kurulabilmesi için öngörülen aşamalar da şu sıra düzen
içinde aşılmaktadır [108]:
o Yönetsel Kararın Alınması,
o Önderin Seçilmesi,
o Bütçenin ve Çalışma Programının Hazırlanması,
o Proje Takımının Oluşturulması,
o Çalışanların Katılımının Sağlanması,
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o Başlangıçtaki Çevresel Durumun Gözden Geçirilmesi,
o Taslak Planın Hazırlanması,
o İşlemlerin Belirlenmesi ve Gerekli Belgelerin/Formların Hazırlanması,
o Değişiklik Planının Hazırlanması,
o Çalışanların Eğitimi,
o ÇYS’nin etkenlik Düzeyinin Değerlendirilmesi.
ÇYS’ler kuruluşlarda kimi yönetsel düzenlemeleri gerektirebilmekte; ayrıca
çalışanların ÇYS’nin tüm boyutlarını ve işleyiş biçimini iyi bilmeleri gerekmektedir.
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Uygulama Soruları
1. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir?
2. ISO 14001 sisteminin 5 temel öğesini sayınız
3. Bir kuruluşta çevre yönetim sistemi kurulabilmesi için öngörülen aşamalar
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
BSI tarafından ilk olarak Nisan 1992 yılında yayınlanan BS 7750; 1994’te gözden
geçirilerek “Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu” adıyla yürürlüğe
konulmuştur. Çevresel performansa ağırlık veren bir standart olarak hazırlanmıştır ve sonraki
yıllarda EMAS ve ISO 14000 standart dizisine kaynaklık etmiştir. BS 7750, ISO’nun ISO
14001’i kabul etmesinden sonra, Mart 1997’de yürürlükten kalkmıştır.
Avrupa Komisyonu’nun ÇYS’leri uluslararası düzeyde geçerli kurallara dayandırma
çabası; önce 1993 yılında, EMAR kısaltmasıyla anılan “Eko-Yönetim ve Denetim
Yönergesi”ni yayınlaması ve sonra da büyük ölçüde bu yönergeden hareketle hazırlanan
EMAS’ la (Eko-Yönetim ve Denetim Programı) sonuçlanmıştır. EMAS’ın 1995 yılına değin
AB’nin 15 üyesinde uygulanması öngörülmüştür. EMAS’ın hazırlanmasında BS 7750’nin
içeriği örnek alınmıştır.
ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı ISO tarafından 1996 yılında BS 7750
standardı baz alınarak yayınlanmıştır. Kuruluşların önceden belirledikleri çevre politikası ve
çevresel hedeflerine uygun olarak bir yönetim modeli kurmalarını ve bu sistemi sürekli
geliştirmelerini öngören; standardın kendisi çevresel performansı ölçme amacı taşımayan,
ancak sistemin kurulması söz konusu olduğunda standardın içerdiği maddelerin tümüne
uyulması zorunlu olan ve kurulması isteğe bağlı bir standarttır. Standart kısaca kuruluşlardan
bir çevre politikası oluşturmasını, politikaya uygun hedefler koymasını ve bu hedeflere
ulaşmak için yöntemler tespit etmesini istemektedir. Standart çevre yönetim sisteminin
koşulları ve öğelerini belirtmekte, bu koşulların uygulanması ve kontrol edilmesi konularında
da rehberlik etmektedir.
TS-EN-ISO 14001 standardı dört bölüm ve iki ekten oluşmaktadır:
Kapsam : “Kuruluşların politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak
amacıyla, mevzuatta konulan şartlarla, önemli çevre etkilerini dikkate alarak bir çevre
yönetim sistemi için gerekli şartları kapsamaktadır.
Gönderme Yapılan Standartlar : Herhangi bir standarda gönderme yapılmamıştır.
Tanımlar : “Sürekli Gelişim, çevre, çevresel unsur, çevresel etki, ÇYS, ÇYS tetkiki,
Çevresel amaç, çevresel performans, çevre politikası, çevre hedefleri, ilgili taraflar, kuruluş ve
kirlenmenin önlenmesi” kavramlarının tanımlamaları.
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ÇYS’nin Koşulları ve Öğeleri : Çevre Politikası, Planlama, Uygulama ve İşlem,
Denetleme ve Düzeltme, Yönetimce Yapılan Gözden Geçirme.
Ekler : “Çevre ve Kalkınmaya İlişkin Rio Bildirgesi; Uluslararası Ticaret
Örgütünün Sürekli Kalkınma Bildirgesi” [106].
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Bölüm Soruları
1) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilk olarak hangi kuruluş tarafından
yayınlanmıştır?
a) ISO
b) BSI
c) TSE
d) ILO
e) WTO
2) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilk olarak hangi yıl yayınlanmıştır?
a) 1992
b) 1993
c) 1994
d) 1995
e) 1996
3) ISO 14001 Türk Standartları Enstitüsü tarafından hangi yıl kabul edilmiştir?
a) 1995
b) 1997
c) 1999
d) 2001
e) 2003
4) Dünya’da kalite yönetim sistemlerinin hazırlanması, yayımlanması veya var olan
başka standartların kabul edilmesi gibi konularda yetkili üst kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
b) British Standart Institute (BSI)
c) European Nations (EN)
d) International Standard Organization(ISO)
e) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
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5) Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001 ÇYS standardı öğelerinden değildir?
a) Söz Verme ve Politika Geliştirme
b) Planlama
c) Uygulama ve İşlemler
d) Ölçme ve Değerlendirme
e) Mevzuata uyum
6) ISO 14000 ÇYS dizisinin 14010 numaralı standart kılavuzu hangi konudaki çevre
standartlarını kapsamaktadır?
a) ÇYS Kullanım Rehberi Spesifikasyonları
b) ÇYS Genel Prensipler Rehberi
c) Çevre Tetkikleri Rehberi
d) Çevre Tetkik Prosedürleri
e) Çevre Tetkikçisinin Nitelikleri
7) İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından ilk olarak Nisan 1992 yılında
yayınlanan ve taslak olarak 200 İngiliz firmasında uygulanan, daha sonraları ISO 14000
dizisine kaynaklık eden ilk çevre yönetim standardı aşağıdakilerden hangisidir?
a) BS 7750
b) EMAS
c) ISO 14001
d) ISO 9001
e) ISO 22000
8) ISO 14001 hangi ölçekte kuruluşlarda uygulanabilir?
a) Büyük ölçekli kuruluşlar
b) Büyük ve orta ölçekli kuruluşlar
c) Yalnızca özel sektör kuruluşları
d) Yalnızca sanayi tesisleri
e) Tüm sektör ve ölçekteki kuruluşlarda
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Cevaplar
1) B
2) E
3) B
4) D
5) E
6) C
7) A
8) E
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13. ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ,
FAYDALARI, DİĞER KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİYLE
İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. TS-EN-ISO 14000 ÇYS Standartlarının Özellikleri Nelerdir?
13.2. Çevre Yönetim ve Kalite Yönetim Standartları Arasındaki İlişkiler
13.3. Kuruluşlarda Çevre Yönetim Sistemi Kurulmasının Faydaları
13.4. Türkiye’de Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ISO 14001 çevre yönetim sistemi diğer yönetim sistemleriyle hangi konularda benzerlik
göstermektedir
2. Kuruluşlarda mevcut bir kalite yönetim sisteminin ISO 14001 çevre yönetim sistemine
katkısını araştırınız.
3. Türkiye’de çevre yönetim sistemi belgelendirmesinin hangi kuruluş taraafından nasıl
yapıldığını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ISO
14000
ÇYS ISO 14000 standartlarının Dersi izleme, okuma
standartlarının özellikleri
özellikleri öğrenilecek
Çevre yönetim ve kalite Çevre yönetim ve kalite
yönetim
standartları yönetim standartları
arasındaki ilişkiler
arasındaki ilişkiler
öğrenilecek

Dersi izleme, okuma

Kuruluşlarda çevre yönetim
sistemi kurulmasının
faydaları

Dersi izleme, okuma

Kuruluşlarda çevre yönetim
sistemi kurulmasının
faydaları öğrenilecek

Türkiye’de çevre yönetim Türkiye’de çevre yönetim Dersi izleme, okuma
sistemi uygulamaları
sistemi
uygulamaları
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Çevre yönetim sisteminin faydaları
Çevre yönetim kalite yönetim ilişkisi
Türkiye’de çevre yönetim sistemi uygulamaları
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Giriş
Bu haftadaki dersimizde ISO 14000 serisi çevre yönetim sistemi standardının
özellikleri ile diğer kalite yönetim standartları ile ilişkileri, benzer ve farklı yönleri, çevre
yönetim sistemi kurmanın işletmelere sağladığı faydalar ve Türkiye’de çevre yönetim sistemi
uygulamaları anlatılmaktadır.
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13.1. TS-EN-ISO 14000 ÇYS Standartlarının Özellikleri Nelerdir?
ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin temel özellikleri büyük oranda ISO 45001
İSG Yönetim Sistemi ile aynıdır. ISO 14001 de;
o Genel bir standarttır, her tip ve büyüklükte organizasyonlar için, imalat, ticaret
veya hizmet sektörlerinde uygulanabilmektedir.
o Önleyicidir. Çevreye verilen zararların oluşmadan önlenmesini hedefler.
o Gelişimcidir. Performansı iyileştirmeye yöneliktir.
o Gönüllülük esasına dayanır. Ancak bir kez sistem kurulursa standardın
gereklerine uymak zorunludur.
o Sistem

bazlıdır.

Kurulan

sistem

dökümante

edilmiş

prosedürlerle

desteklenmektedir [109].

13.2. Çevre Yönetim ve Kalite Yönetim Standartları Arasındaki
İlişkiler
TS-EN-ISO 14000 dizisi standartlar ile TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim ve Kalite
Güvencesi Standartları dizisinin birçok ortak yönü bulunmaktadır. Aynı durum ISO 45001
İSG Yönetim Sistemi standartları için de geçerlidir. ÇYS’lerinin yapısı ve ihtiyaçları, kalite
yönetim sisteminin yapısı ve ihtiyaçlarına tam bir paralellik göstermektedir. Bununla birlikte,
iki yönetim sistemi arasında önemli farklılıklar da bulunmaktadır. Bunların başında, ilgili
tarafların çeşitliliği yer alır.
Çevre yönetimi alanında sayılan, giderek artan bu taraflar arasında; hissedarlar, kredi
ve sigorta kuruluşları, kamu daireleri, çevreci gruplar sayılabilir. ÇYS’lerinde ilgili taraf
olarak kamunun önemi büyüktür. Kamu belli ürünlerin kalitesi ile ilgili sorunlarla
ilgilenmemekle birlikte, bu sorunlar, tesisin kurulduğu çevrede önemli bir kirletici olması
durumunda daha büyük bir ilgi konusunu oluşturur. Yapılan çalışmalarda, ÇYS
standartlarının her konuda ISO 9000 serisi standartlarla tam uyumlu hale getirilmesine gayret
edilmektedir [110].
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ÇYS standardı ile KYS standardı arasındaki benzerlik ve ayrımlar aşağıda verilmiştir
[111]:
TS-EN-ISO 14001

TS-EN-ISO 9000

Çevre Politikası_________________________Kalite Politikası
Uygun Kaynaklar_______________________Uygun Kaynaklar
Yetki ve Sorumluluklar___________________Yetki ve Sorumluluklar
Eğitim________________________________Eğitim
Sistem Belgeliği/Kayıt Düzeni_____________Sistem Belgeliği/Kayıt Düzeni
Süreç Denetleme________________________İşlem Denetleme
Belge/Kayıt Denetleme___________________Belge/Kayıt Denetleme
Sistem Denetimi________________________Sistem Denetimi
Yönetsel Gözden Geçirme________________Yönetsel Gözden Geçirme
ISO 14001 ve ISO 9000 standartlarının bazı maddelerinin ortak olması, özellikle ISO
9000 belgeli kuruluşlara ÇYS kurmada ve uygulamada kolaylık sağlamıştır. Ayrıca, kuruluşta
daha önce bir kalite yönetim sistemi kurulmuş olması, ÇYS belgelendirme ve uygulama
sürecinin yaratacağı maliyetlerin azalmasına da yol açmaktadır.

13.3. Kuruluşlarda ÇYS Kurulmasının Faydaları
ISO 14000 sistemi ile kuruluşların çevreye ve kendilerine kazançları; atık azaltımı,
enerji tasarrufu, çalışanların, kamuoyunun, müteahhit ve tedarikçilerin bilinçlendirilmesi
olmaktadır. Kuruluşlar ISO 14000 sistemi ile ürünlerin tasarımında en az atığa ve en az enerji
kullanımına

sebep

olacak

hammaddeleri

seçerek

kirliliği

kaynağında

azaltmayı

hedeflemektedirler [112].
Sürekli gelişmeyi prensip edinen ISO 14000 ÇYS, kuruluşlarda en üst kademenin
belirlediği çevre politikasıyla kirliliğin önlenmesinden başlayarak, en alt kademedeki işçinin
kendi üstüne düşen görevleri ilgili talimatlara göre yapmasına yol açmaktadır. Kuruluşlar,
sistemin performansının hep daha iyiye gidebilmesi için gerekli kaynak, sorumluluk ve
sürenin belirtildiği programlar hazırlamaktadır. Yapılan işlemlerin sistematik olarak işlemesi,
ayrı çalışanların, aynı işi aynı kriterlere göre yapması sağlanmaktadır.
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TS-EN-ISO 14001, çevre korumaya yeni bir yaklaşım getirmektedir [113]. Yaygın
görülen emir-komuta ve kontrol modellerine zıttır. Kuruluşları çevresel etkileri üzerinde
durmaya sevk eder, hedeflerini oluşturur ve tüm yönetici ve çalışanları sisteme katılmaya
teşvik eder. Kuruluşun çevresel performansını arttırmak için, personelin bilinç düzeyini ve
kişisel sorumluluğunu arttırır. Bu yeni yaklaşım tüm sistemdeki pozitif motivasyona
güvenerek çevre kirliliğini önlemeye çalışır; hataları cezalandırmaktan ziyade doğru işi ilk
seferde yapmaya çalışır.
Diğer yandan, ÇYS’nin kuruluşa sağladığı yararlar sadece kendi iç çevresine
olmamakta,

dışsal

yararların

da

göz

önünde

bulundurulması

gerekir.

ÇYS’lerin

standartlaştırılmamış olması durumunda, kuruluşlar ticaret yaptığı her ülkedeki farklı
ÇYS’lere uyum sağlamak durumunda kalacaklardı. Bu durum, ilave maliyetlere neden
olabilecekti. Ayrıca, dışsatıma yönelmiş işletmelerde ÇYS’lerin kurulmuş olması, son yıllarda
bazı ürünlere uygulanmakta olan “tarife dışı engeller” sorununun çözümüne de katkıda
bulunabilmektedir.
ISO 14000 ve ISO 9000 standartlarının uygulanması görünüşte zorunlu olmamakla
birlikte, yakın gelecekte bu tür belgelerin özellikle ihracat yapan kuruluşlardan talep edilecek
bir “Yeşil Pasaport” niteliğine dönüşeceği öngörülmektedir [114]. Bilhassa ihracata yönelik
işletmelerin ISO 14000 belgesi almaları, yeni Pazar ve müşteri kazanılması ve saygınlığın
artması açısından da önemlidir.
TS-EN-ISO 14000 standart dizisi yaklaşımıyla kurulacak ÇYS’ler, kuruluşa kimi
maliyetler [115] yanı sıra, çeşitli fırsatlar ve olanaklar [116] sağlamaktadır.
Maliyetler :

Fırsatlar/Olanaklar :

*İlgili Birimin ve Çalışanların

*Atık Yönetimi ile Kirleticileri Daha Verimli

Zamanı

Bertaraf Etme

*Danışmanlık Hizmeti Satın Alma

*Enerji ve Hammadde Verimliliğini Arttırma

*Personelin Eğitimi

*Girdi Maliyetlerini Azaltma

*Büro Donanımı

*İşletim Maliyetlerini Düşürme

*Yayım Malzemeleri ve Araç-Gereçleri

*Acil Hallere Hazırlıklı Olma

ile yayım etkinlikleri

*Rekabet gücünü arttırma
*Yürürlükteki Kanunlara Uyum
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*Yatırımı Kolaylaştırma (Uygun Şartlarla
Kredi Temini)
*Sanayi ve Hükümet İşbirliğini Geliştirme
*Tüketicinin Çevre ile İlgili Beklentilerine
Cevap Verme
*Kuruluşun Halka İlişkilerini Geliştirme
*Uluslar arası Yeni Standartları
Uygulayarak Sektöründe Lider Olma
*İmaj ve Pazar Payını Arttırma
*Kuruluş İçindeki Eğitim ve Bilinci
Arttırma
*Çevre Korunmasını Günlük İşlerin
Ayrılmaz bir Parçası Haline Getirme

13.4. Türkiye’de Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları
Türkiye’de çevre yönetim sistemi uygulamaları BS 7750 ve EMAS yaklaşımlarıyla
başlamıştır. Ancak, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve
Eylem Planı ile Çevre Bakanlığı’nın Çevre Şuralarında yer verilmesine; TSE ile çeşitli meslek
ve kitle örgütlerinin yaygınlaştırma çabalarına karşın Türkiye’de az sayıda kuruluşta
gerçekleşebilmiştir.
Mart 2002’ye kadar 66 kuruluş, TS-EN-ISO 14001 sertifikasını alabilmiştir. Bu
kuruluşların çoğunun, bir holdingin bağlı şirketleri olduğunu da gözönüne alırsak, henüz
yeterince ilerleme sağlanamadığını söyleyebiliriz.
Türkiye’deki az sayıda belgeli kuruluşun ISO 14000 sistemini kurma nedenleri şöyle
açıklanabilir [117].
o Kuruluşlar bu belge ile sektörlerinde ilk ISO 14001 belgeli kuruluş olarak
pazar paylarını arttırmak ve rakipleri arasında avantajlı bir hale gelmek
istemektedirler.
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o Kuruluşlar sorumluluk sahibi olarak, çevre için çalışmalar yapmakta, yüksek
maliyetli yeni yatırımlarda bulunmaktadır. Bu çalışmalarını da uluslar arası bir
belge ile geliştirmek istemektedirler.
o Çevreyi korumak ve kirliliği azaltmak prensibine dayanan bu sistemi kurarak,
müşterilerinin

kuruluşlardan

çevre

adına

beklentilerini

karşılamak

istemektedirler.
o Atık miktarını azaltmak ve enerji tasarrufu sağlayabilmek için tüm çalışanları
içine alan ISO 14000 sistemini kurmaktadırlar.
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Uygulama Soruları
1. Kuruluşlarda çevre yönetim sistemi uygulamalarının sağladığı fırsatları açıklayınız
2. Kuruluşlarda çerve yönetim sistemi uygulamalarının yarattığı maliyetleri
açıklayınız
3. ISO 14001 çevre yönetim sistemi ile diğer kalite yönetim sistemleri arasındaki
benzer noktaları açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ISO 14001 çevre yönetim sistemi genel bir standarttır, her tip ve büyüklükte
organizasyonlar için, imalat, ticaret veya hizmet sektörlerinde uygulanabilmektedir. Çevreye
verilen zararların oluşmadan önlenmesini hedefler. Performansı iyileştirmeye yöneliktir.
Gönüllülük esasına dayanır ancak bir kez sistem kurulursa standardın gereklerine uymak
zorunludur. Sistem bazlıdır.
ISO 14001 diğer kalite yönetim sistemleriyle uyumludur. Kuruluşta başka bir kalite
yönetim sistemi (ISO 9001, ISO 45001, ISO 22001 vb.) bulunduğunda belgelendirme ve
işletme maliyetleri çok azalmaktadır. Kuruluşlarda ISO 45001 sisteminin uygulanması
halinde sağlanacak faydalardan bazıları şunlardır:
o Atık Yönetimi ile Kirleticileri Daha Verimli Bertaraf Etme
o Enerji ve Hammadde Verimliliğini Arttırma
o Girdi Maliyetlerini Azaltma
o İşletim Maliyetlerini Düşürme
o Acil Hallere Hazırlıklı Olma
o Rekabet gücünü arttırma
o Yürürlükteki Kanunlara Uyum
o Tüketicinin Çevre ile İlgili Beklentilerine Cevap Verme
o Kuruluş İçindeki Eğitim ve Bilinci Arttırma
o İmaj ve Pazar Payını Arttırma
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Bölüm Soruları
1) Hangileri ISO 14001’in karakteristik özelliklerindendir?
I. Önleyicilik
II. Gelişimcilik
III. Zorunluluk
IV. Sistem bazlılık
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III, IV
2) Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001’in maliyetleri arasında yer almaz?
a) İlgili birimin ve çalışanların zamanı
b) Personelin eğitimi
c) Harcanan paranın fırsat maliyeti
d) Danışmanlık hizmeti satın alma
e) Büro donanımı
3) ISO 14001 sistemi sürecinde, sürecin temel gereklilikleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
a) Hiyerarşi
b) Eğitim
c) Çevresel risk değerlendirmesi
d) Dokümantasyon
e) Dış tetkik
4) Kuruluşlarda ISO 14001’in kurulması için en önemli motivasyon kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliyetlerin düşmesi
b) Verimin artması
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c) Pazarlama avantajı
d) İç denetimde kolaylık
e) Mevzuata uyum
5) Hammaddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek nihai ürün-hizmet haline getirildiği
sürece ne ad verilir?
a) Proses
b) İşlem
c) İşletme
d) Üretim
e) İmalat
6) Hangisi ISO 45001 sistemi paydaşı içinde yer alıp ISO 14001 sistemi paydaşı
içinde yer almaz?
a) Devlet
b) İşveren
c) Çalışan
d) Sendika
e) STK’lar

Cevaplar
1) D
2) C
3) A
4) C
5) A
6) D
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14. ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA
ADIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kuruluşlarda ISO 14001 Standardına Göre Çevre Yönetim Sistemi Kurulma
Süreçleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ISO 14001 sistemi belgelendirme kuruluşları hakkında araştırma yapınız
2. ISO 45001 belgelendirme süreçlerinde izlenen prosedürleri araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

ISO
45001
Adımları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Uygulama ISO
45001
uygulama Dersi izleme, okuma
adımlar öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
ISO 45001 süreçleri
Risk değerlendirmesi
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Giriş
Son ders haftamızda, kuruluşlarda ISO 14001 Çevre yönetim Sistemi standardının
ilkeleri ve kurulma süreçleri anlatılmaktadır.
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14.1. Kuruluşlarda ISO 14001 Standardına Göre Çevre Yönetim
Sistemi Kurulma Süreçleri
Üst Yönetimin Taahhüdü
TS-EN-ISO 14001 ve TS-EN-ISO 14004 standartları kurulması düşünülen ÇYS’ler
için 5 temel süreç ve onun alt birimleri olarak 17 öğenin bulunmasını öngörmekteydi. Ancak
bu standartlar, bu işlemlere ilişkin bir rehber niteliğindedir. Özellikle TS-EN-ISO 14004
standardı, konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri içermekte; fakat ne ISO 14001 ne de ISO 14004
uyulması gereken kesin kurallar içermemektedir.
Kuruluşların ÇYS sistemi kurma zorunluluğu yoktur. Bu husus, “Standardın
Kullanımıyla İlgili Kılavuz” da şöyle açıklanmıştır.”Her kuruluş faaliyetlerinin hudutlarını
tayin etme konusunda serbestliğe sahiptir ve dolayısıyla kuruluş bu standardın bütününe,
belirli işletme birimlerine veya faaliyetlerine uygulama imkanlarından birini seçebilecektir.”
Bu nedenle, ÇYS’nin süreç ve öğelerinden önce, gönüllülük esasına dayanarak; üst
yönetimce, ÇYS kurma, işletme ve geliştirme taahhüdünün yerine getirilmesi gerekir.
Bir kuruluşta ÇYS’nin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi, bu doğrultudaki
işlemlerin yerine getirilerek, bu amaçla gündeme gelebilecek harcamaların yapılmasını, hatta
bazen üretim teknolojilerinin değiştirilmesini gerektirecektir. Bu kararların alınması
kuruluşun üst düzey yöneticilerinin ÇYS’nin kurulmasını uygun bulduklarını ve bu konudaki
iş ve işlemlere destek olacaklarını, kuruluş içinde ve dışındaki ilgili taraflara yazılı olarak
bildirmeleri gerekmektedir. Bu bir anlamda söz verme olarak anlaşılabilecek bir gerekliliktir.
Bu anlamıyla söz verme, ÇYS sürecinin en önemli ve sonuçları belirleyici olacak aşamasıdır.
Çevre Politikası
Kuruluş çevre politikasını belirlemeden önce, kuruluş yerinin ekolojik özellikleri, alt
ve üst yapı durumu ile kuruluşun çevresine olan anlamlı etkileri belirleyerek, kapsamlı bir
durum değerlendirmesi yapmalıdır. Çevre politikası, bu değerlendirmenin sonuçlarını esas
alacak şekilde oluşturulmalıdır. Bu kapsamda:
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Çevresel Koşulların Belirlenmesi :
Her etkinlik biçimi her yerde aynı nitelik ve yoğunlukta çevre sorununa yol
açmayabilir. Bu nedenle, kuruluşun içinde bulunduğu çevrenin ve kuruluş yerinin; yeryüzü
biçimi, konumu, toprak özellikleri, su kaynakları, bitki örtüsü, iklim gibi özelliklerinin,
çevresindeki yapılaşma durumunun, toplumsal yaşam özelliklerinin, altyapı ve çevre koruma
amaçlı tesislerin varlığı gibi özelliklerin bilinmesi.
Kuruluşun Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi :
Üretim sürecinin, kullanılan hammaddelerin, taşıma-depolama süreçlerinin, ürünlerin
özelliklerinin, atıkların ve kullanılan teknolojilerin ve olası çevresel etkilerinin tespit edilmesi
gerekir [118].
Kuruluşun çevre politikasını belirlemesinde önemli olan diğer faktörler ise; ulusal ve
uluslararası mevzuat, kuruluşun yönetim yapısı, bütçe durumu ve çalışanların kültür ve eğitim
düzeyleridir.
Kuruluşun üst yönetimi kuruluşun çevre politikasını oluşturmalı, uygulanmasını
desteklemeli ve bunu belgelemelidir. Çevre politikası, sağlık, iş güvenliği ve kalite politikası
gibi diğer kuruluş politikaları ile uyumlu olmalıdır. Çevre politikası, çevresel performansın
sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesini garanti etmelidir.
Planlama
Kuruluş çevre politikasında oluşturduğu amaçları gerçekleştirmek üzere; hangi iş ve
işlemlerin, ne zaman, nasıl ve kimlerce uygulanacağına açıklık getirmelidir. Planlamada
amaç, politikada yer verilen genel amaçların, somut hedeflere dönüştürülmesidir. Kuruluş
planlama çalışmalarını aşağıdaki unsurları gerçekleştirmek ve izlemek üzere oluşturmaktadır.
Çevresel Unsurlar
Kuruluşun faaliyet ve ürünlerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi sonucu
bulduğu çevresel unsurlarla ilgili bir prosedür oluşturmalıdır. Bu prosedür önemli çevresel
etkisi olan faaliyet ve ürünler hakkında tutulacak olan dosyalamayı da kapsamaktadır. Bu
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prosedürler; gaz atıklar, katı atıklar, atık sular, toprak kirliliği, kaynak kullanımı, gürültü ve
topluca bir bölgenin eko sistemi olarak ayrı ayrı uygulanabilmektedir.
Mevzuata Uyum
Kuruluş faaliyet ve ürünlerinin çevresel etkileri ile ilgili tüm yasal zorunlulukları ve
kısıtları kaydederek, bunlarla ilgili prosedürleri oluşturmaktadır. Yasal zorunlulukları,
planlamayı, deşarj kısıtlamalarını, proses izinlerini içine alır.
Çevresel Amaç ve Hedefler
Kuruluş, faaliyet ve ürünlerinin tüm aşamaları için, çevre için özel amaçlarını ve
hedeflerini belirlemekte ve bunlarla ilgili prosedürlerini oluşturmaktadır. Bu hedefler
oluşturulurken, mevcut kanuni ve idari gerekliliklerin dışında, çevresel etki değerlendirmesi,
finans ve proses gereklilikleri de göz önüne alınır. Diğer yandan, planda yer alan amaç ve
hedeflerin, gerçekleştirilebilir olması, fazla maliyetlere yol açmaması, anlaşılabilecek bir
biçimde açıklanmış olması ve faaliyetleri ölçülebilir, denetlenebilir kılması planlama
sürecinde dikkate alınmaktadır.
Çevre Yönetim Programı
Kuruluş belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için program oluşturmalıdır. Böyle bir
çevre

yönetim

programını

izlemek,

kuruluşun

çevre

politikasına

uygun

olarak

gerçekleştireceği faaliyetlerde anahtar rolü oynamaktadır. Bir yönetim programının
hazırlanması

için

kuruluş,

bir

üst

düzey

çalışanı

görevlendirmelidir.

Programın

oluşturulmasından sorumlu olan kişi, uygun operasyon prosedürlerinin oluşturulması için
gerekli organizasyon sisteminin hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olmaktadır
[119].
Programlarla, planda yer verilen hedeflere ulaşmada yapılacak eylemlerin, yerine,
zamanına, yöntemine, sorumlularına, finansmanına ve kontrol mekanizmalarına açıklık
getirilmektedir. Yönetim programı her hedef için ayrı oluşturulabilmektedir. Ayrıca bir
yönetim programı şu özellikleri taşımalıdır: güvenilir, isteklere cevap veren, esnek, verimli ve
maliyetleri düşürücü, gerekli organizasyonu sağlayabilen, onaylı ve yayınlanmış.
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Uygulama ve İşlemler
Yönetsel Yapının Oluşturulması
Kuruluş plan ve programlarda yer verdiği, çevresel etkisi olan faaliyetleri yöneten,
yürüten ve denetleyen kişi ya da birimleri, bu kişi/birimlerin yetki ve sorumluluklarını, bu
kişi/birimlerin kuruluş içindeki diğer birimlerle olan ilişkilerini tespit ederek, gerekli
organizasyonu sağlar. Bu amaçla kuruluş, ÇYS’nin kurulmasından sorumu bir yönetici
belirler. Çevreyle ve kuruluşla ilgili konularda bilgi sahibi olması gereken bu yönetici;
sistemin kurulması, uygulanması ve birimler arasındaki eşgüdümü sağlamaktadır.
Kuruluşun ölçeği, sorumlu birim ya da kişinin niteliği ve konumu üzerinde
belirleyicidir. Büyük ölçekli kuruluşlarda, eğitim ya da kalite yönetim birimleri bu işi
üstlenirken; küçük işletmelerde bu görevi bir kişi yerine getirebilmektedir.
ÇYS’nin kurulması ve etkili olarak işletilmesinden sorumlu olan bu birim ya da
kişinin görevlerinden bazıları şunlardır:
o Faaliyetlerin hedeflere ve hukuksal düzenlemelere uygunluğunu denetler ve hukuksal
düzenlemelerdeki değişiklikleri izler.
o Diğer birimlerle koordinasyonu sağlar.
o Politika, plan ve programlardaki olası değişiklikleri tespit eder.
o Eğitim programları oluşturur, bu amaçla gerekli araçları temin eder ve uygular.
o Kuruluşun dış çevre ile ilişkilerini yürütür.
o Kayıtları tutar, dosyalar ve bunları denetler.
Eğitim
Kuruluşlarda hizmet içi eğitim, çalışanların güdülendirilmesi, bilgi-bilincinin
arttırılması,

becerilerinin geliştirilmesi

ve uyum

sorunlarının

çözümü

amaçlarıyla

uygulanmaktadır. ÇYS eğitim programları ise bunlara ek olarak, kuruluşun tüm çalışanlarının
çevre politikası ve hedeflerini anlamalarını, benimsemelerini sağlamak; çalışanları kuruluşun
faaliyetlerinin çevresel etkileri, çevresel performansının iyileştirilmesinin faydaları, bu
konudaki yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amaçlarıyla hazırlanmakta ve bu
konuda prosedürler oluşturulmaktadır.
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Kuruluşlarda ÇYS’nin etkinlik düzeyinin arttırılabilmesi için eğitim planlamasının
yapılması gerekmektedir. Bu planlamada aşağıdaki unsurların gerçekleştirilmesi gerekir
[120].
o Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi.
o Eğitim amaçlarının belirlenmesi.
o Uygun eğitim programlarının, tekniklerinin ve araçların seçilmesi.
o Kimlerin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimlerce eğitileceklerine açıklık getiren eğitim
programlarının hazırlanması.
o Programların yürütülmesi.
o Faaliyetlerin etkenlik düzeyinin ölçülmesi, izlenmesi, kayıtlarının tutulması.
o Eğitim programlarının ve eğiticilerin yenilenmesi.
Kuruluşlar, çalışanların çevreyle ilgili bilinçlerinin arttırılması için sürekli eğitimler
verilmesini

sağlayarak

çevre korumanın

herkesin

hayatının

bir

parçası

olmasını

sağlamaktadırlar. Çalışanların bilinçlenmesi, onların özel yaşantılarını da etkilemektedir.
Askeri kuruluşların ISO 14000 sistemini kurmaları ile emirlerindeki askerlerin de çevre
konusunda eğitilmeleri sağlanmaktadır. Askerliğin yaşamın en önemli okullarından ve
tecrübelerinden biri olarak kabul edildiği düşünüldüğünde, bu eğitimler halkın çevre
bilincinin artmasına da büyük katkıda bulunmaktadır [121].
ÇYS’ de eğitimin diğer bir faydası ise; çalışanların sisteme sahip çıkması ile çevrenin
korunması ve enerji tasarrufu ile ilgili önerilerin çalışanlarca yönetime aktarılması ve sistemin
kendi içinde geliştirilmesidir.
İletişim
ÇYS’lerdeki iletişim süreci iki yönlü olarak düşünülmelidir. İletişimin birinci yönü,
kuruluşun çevre yönetimi ve çevresel etkileri ile ilgili dahili ve harici yazışmalarını ve
haberleşmesini yürütmek için oluşturacağı prosedür; ikincisi yönü ise, dışarıdan kuruluşa bilgi
ve belge akışını sağlayacak prosedürün oluşturulmasıdır. Bu prosedürlerle ilgili anahtar
pozisyonlar tanımlanmalı ve bunlar arasındaki iletişim metotları belirlenmelidir.
İletişim ile kuruluş, dış dünya ile bağlantısını kurarak kuruluşun çevreci imajını her
fırsatta ve alanda göstermesini sağlayacak; bu yolla Pazar payını genişletecektir. Diğer
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yandan da dış dünyadaki değişim ve gelişmeleri izleyerek kendini yenileme olanağı
bulacaktır.
Dökümantasyon
ÇYS’lerin sistem bazlı olma özelliğini tamamlayan aşamadır. Standart kuruluşun
dökümantasyon oluşumunu tanımlayarak, şimdiye kadar saydığımız bu elementleri bir araya
getirmesini ve bir sistem oluşturmasını istemektedir. ÇYS’yi oluşturan öğelerin ve öğeler
arasındaki ilişkilerin denetlenmesine olanak veren dökümantasyon düzenidir.
ÇYS dökümanlarını üç kısma ayırabiliriz.
El Kitapları : Kuruluşun eğitim ve iletişim çalışmaları kapsamında da kullanılabilecek,
ilgililere rehber olabilecek nitelikte; ÇYS’yi, çevre politikası, çevre eylem plan ve
programlarını, yetki ve sorumlulukları, ÇYS kapsamındaki iş ve işlemleri tanıtıcı “ÇYS
Tanıtım Kitapçığı”, “Çevresel Yönetim Programı El Kitapçığı” hazırlanabilmektedir.
Sistem Prosedürleri : Standardın her bir maddesinin gereklerine göre, kuruluşun kendi
faaliyetlerini anlatan dökümanlar oluşturulur.
Teknik Talimatlar : Çalışma, test, izleme faaliyetlerini ve metotlarını açıklayan
dökümanlardır.

Proses Kontrolü
Kuruluşun çevreyi etkileyen veya gelecekte etkilemesi beklenen faaliyetlerinin;
üretim, taşıma, depolama süreç ve işlemlerinin denetlenmesi ve bunları kontrol altında tutacak
planların hazırlanmasıdır. Bu amaçla;
o ÇYS’nin gereklerine uygun doküman ve iş talimatları hazırlanır.
o Atıkların uzaklaştırılması konusundaki işlemler belirlenir.
o Yürürlükteki yasalara ve standartlara uyum için gerekli kriterler belirlenir.
o Kuruluşun çalıştığı diğer firma ve kişilerin, kuruluşun çevre politikasına uygun
hareket etmeleri sağlanır.
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Kriz Yönetimi Planlarının Hazırlanması
Kuruluşlar çeşitli nedenlerle yangın, deprem, iş kazası, su baskını gibi olağandışı
durumlarla karşılaşabilir. Bu tür durumlar çeşitli çevresel sorunlara da yol açabilir.
Kuruluşların çevresel kriz durumlarından daha az zararla çıkabilmeleri için, muhtemel kriz
durumlarını önceden belirleyerek, çevresel etkilerini önleyici faaliyetleri belirlemeli ve
bunları dökümante etmelidir. Kuruluş bu amaçla;
o Kriz durumlarının oluşma olasılığını ve olası çevresel etkilerini kestirmeye
çalışmalıdır.
o Uygulanacak eylem planını hazırlamalı, liderleri belirlemeli ve gerekli organizasyonu
oluşturmalıdır.
o Belirli aralıklarla tatbikat yapmalıdır.
o Kriz durumlarında kullanılacak araç ve gereçleri temin ederek uygun yerlerde
bulundurmalıdır.
o Personelin eylem planı ile ilgili eğitimini sağlamalıdır.
o Acil durumların oluşması halinde, kuruluş planlarını tekrar gözden geçirerek gerekirse
revize etmelidir.

Belge Denetleme
Belgelendirme işlemlerinin ve oluşturulan belgeliğin belirli bir düzen içinde
denetlenmesi gerekir. Belgeliğin denetlenmesine yönelik iş ve işlemlerin temel amacı,
“herkesin doğru, eksiksiz ve güncel bilgilenmesi nasıl sağlanabilir” sorusuna yanıt
bulunmasıdır. Bu amaçla denetleme kapsamında; belgelikteki kayıtların gerçeği yansıtma
düzeyi ve güncelliği, gerekli belgelerin varlığı ve yaralanılabilir durumda olup olmadığı,
örnek sayısının yeterliliği, uygun teknolojilerle saklanıp saklanmadığı, yaralanma kolaylığı,
sınıflandırmanın uygunluğu konuları incelenir.
İzleme, Ölçme ve Düzeltici Faaliyetler
ÇYS’lerin dinamik süreçler olarak tasarlanması ve yaşama geçirilmesi, süreç içinde
alınacak önlemlerle sürekli olarak geliştirilmesi gereklidir. Kuruluşun her kademesinde
denetim, izleme, ölçme ve deneylerin yeterli bir şekilde koordinasyonunun sağlandığından ve
etkin bir şekilde uygulandığından emin olmak amacıyla, yönetsel sorumluluk belirlenmelidir.
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Kuruluşun, çevre politikası, çevre eylem plan ve programlarına uygun olarak mevzuata
uygunluk ve sürekli gelişim ilkeleri kapsamında verimlilik, atıklar, doğal kaynak tüketimleri,
kayıtlar, iş kazaları, pazar payındaki gelişim gibi konularla ilgili bir kontrol mekanizması
geliştirilmesi gereklidir.
Kuruluş izleme ve ölçme çalışmalarında çıkan sonuçlara göre, çevre politika ve
planlarında tanımlanan gereklere uygun olmayan gerçekleşmeler için, önleyici ve düzeltici
faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla bir yönetsel düzen kurmalıdır. Bu düzeltici faaliyetler
için, sorumlu yöneticinin gözetiminde ilgili her faaliyetin yönetimi tarafından bir prosedür
oluşturulmalıdır. Bu prosedür aşağıdaki adımları kapsamalıdır [122].
o Uygunsuzluğun tanımlanması
o Bir faaliyet planının hazırlanması
o Riskin gerçekleşme seviyesine göre önleyici faaliyetlerin oluşturulması
o Önleyici faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için kontrolün sağlanması
o Düzeltici faaliyetler sonucu yapılan prosedür değişikliklerinin kayıtlarının tutulması
Yönetsel Gözden Geçirme ve Yeniden Düzenleme
Kuşkusuz herhangi bir kuruluş, ÇYS kurarken çeşitli beklentileri vardır ve
beklentilerinin gerçekleşme düzeyi ile ilgilenir. Bu nedenle, kuruluş belli aralıklarla ÇYS’ sini
gözden geçirme ihtiyacı duyabilir.
Ancak, ÇYS’ nin kurulmasından sonra gündeme gelebilecek kimi değişmeler de
ÇYS’nin tüm öğelerinin anlamını, işlevini yitirmesine yol açabilir [123]. Ulusal ve
uluslararası düzeyde yeni hukuksal düzenlemeler yapılmış; kuruluşun ürettiği ürünlerin
ticaretine yeni tarife dışı engeller getirilmiş; yeni teknoloji aktarılmış; ülke, bölge veya yöre
ölçeğinde, daha önce gündemde olmayan kısıtlamalar gündeme gelmiş; müşterilerin
beklentileri değişmiş olabilir. Ayrıca ÇYS’nin etkenlik düzeyini ölçer ve izlerken yeterince
etken olunamayan alanlar ortaya çıkabilir, dahası ÇYS tümüyle yeterli, kuruluşa uygun ve
yeterince etkin bulunmayabilir. Kuruluş böylesi durumlarda, ÇYS’sine dayanak olan çevre
politikasının amaçlarını, stratejisini ve ilkelerini, çevre eylem plan programlarındaki
hedeflerini gözden geçirerek “güncelleştirme” gereğini duyabilir.
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Kuruluş ÇYS’sinin verimliliğini ve sürekliliğini kontrol etmek amacıyla, belli
aralıklarla gözden geçirme prosedürünü oluşturarak işletir ve buradan çıkan sonuçlara göre
gerekli düzenlemeleri yapar. Gözden geçirme ve yeniden düzenleme süreci, ÇYS’lerin
“sürekli gelişme” ilkesinin bir gereğidir.
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Sonuç ve Değerlendirme
Gelişen sanayi ile birlikte artan çevre sorunlarına yakın tarihe kadar yasal
zorunluluklarla çözüm aranmaya çalışılmıştır. Fakat bu makro çözümlerin çok fazla işe
yaramadığı anlaşılarak çevre korumada etkinlik düzeyinin arttırılabilmesi için işletmeler
düzeyinde çözümler aranmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak işletmelerde Çevre
Yönetim Sistemleri kurulmuş ve uluslararası standartlara dönüştürülmüştür. ÇYS’ler ve
standartlar çevre korumaya yeni bir yaklaşım getirmiştir.
Kuruluşlarda ÇYS kurmanın kuşkusuz en önemli amacı çevre korumada etkinliği
arttırmaktır. Fakat tek başına bu neden, kuruluşların ÇYS standardını almasına
yetmemektedir. Çünkü, ÇYS’yi kurmak ve işletmek bazı maliyetleri karşılamayı
gerektirmektedir. Fakat buna rağmen birçok kuruluş ÇYS sertifikası alma konusunda
isteklidir. Kuruluşların üzerindeki pazar baskısı onları bunu yapmaya zorlamaktadır.
Günümüzde tüketicilerin bilinç düzeyi artmış, tüketicinin tercihini belirleyen faktörler arasına
“çevre” konusu da girmiştir.
Diğer

yandan,

ÇYS’lerin

TS-EN-ISO

14000

yaklaşımıyla

kurulması

ve

belgelendirilmesi, kuruluşların uluslararası imajı üzerinde de olumlu etkileri vardır. TS-ENISO 14000 sertifikası ile, günümüzde gittikçe artan bir şekilde önem kazanan, uluslararası
ticarette tarife dışı engeller sorununun çözümü de kolaylaşmaktadır. Hatta, ISO 14000
sertifikasının ticarette “yeşil pasaport” olacağı tahmin edilmektedir. Son yıllarda hızlanan
çevre eğilimlerinin, global ticareti büyük bir oranda etkilemesi beklenmektedir. Bu nedenle,
ISO 9000 standardının ulaştığı noktaya birkaç yıl içinde ISO 14000 standardının da ulaşması
beklenmektedir.
Özellikle, son yıllarda AB’ ye girmeyi ısrarla isteyen ülkemizde, TS-EN-ISO 14000
standardının yaygınlaşması gerekmektedir. Ülkemizde çevreye verilen önemin ve duyarlılığın
artmasıyla, çevre yönetim sistemini kuran kuruluş sayısının artması beklenmektedir.
Öte yandan, işletmeler işyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının uygun hale
getirilebilmesi için gerekli harcamaları da yapmalı ve gerekli önlemleri almalıdırlar. İSG
kavramı sadece çalışanlara koruyucu malzeme vermek ya da makine ve teçhizatlara bazı
koruyucu parçalar takmak olarak görülmemeli, basite indirgenmemelidir. İşletmenin bütünü
ele alınmalı, tüm birimler bu çalışmalarda pay sahibi olmalı ve tüm çalışanlar tarafından
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benimsenmelidir. Bu çalışmaları kendine yük olarak gören kişiler tespit edilmeli, uyarılmalı
ve kurallara aykırı davranmaya devam etmeleri halinde cezalandırılmalıdırlar.
Bu çalışmalara işveren açısından baktığımızda ise; sadece maliyet göz önüne alınıp
geçici çözümler alınmamalıdır. Kaldı ki bu çalışmaların uygulanmaması sonucu oluşan iş
kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti işletme açısından çok daha fazladır. İSG kurallarına
uyulduğu takdirde işletmedeki verimin düşeceği gibi gerçeği yansıtmayan görüşler bertaraf
edilmelidir.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yukarıda anlatılan olumsuz
durumların önüne geçilmesi, işletmenin sahip olması gereken İSG anlayışının şekillenmesi
için önemli bir yönetim sistemidir. Bu sistem işletme çalışanları tarafından da
özümsenmelidir. Sonuç olarak motivasyon artışı, verimlilik artışı, maliyetlerin azalması,
hurda miktarının azalması, ürün kalitesinin artması, müşteri memnuniyetinin artması, pazarda
rekabet gücünün artması gibi birçok olumlu kazanımın elde edileceği anlatılmalı ve bu
sistemin herkesin yararına olacağı belirtilmelidir.
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Uygulama Soruları
1. ISO 14001 Uygulama ve İşlemler aşamasında gerçekleştirilen adımları anlatınız
2. ISO 14001 Planlama aşamasında gerçekleştirilen işlemleri anlatınız.
3. ISO 14001 Yönetimin Gözden Geçirmesi aşamasında gerçekleştirilen işlemleri
anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi aşağıdaki uygulama adımlarından oluşmaktadır:
1. Üst Yönetimin Taahhüdü
2. Çevre Politikası
Çevresel Koşulların Belirlenmesi
Kuruluşun Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi
3. Planlama
Çevresel Unsurlar
Mevzuata Uyum
Çevresel Amaç ve Hedefler
Çevre Yönetim Programı
4. Uygulama ve İşlemler
Yönetsel Yapının Oluşturulması
Eğitim
İletişim
Dökümantasyon
Proses Kontrolü
Kriz Yönetimi Planlarının Hazırlanması
Belge Denetleme
5. İzleme, Ölçme ve Düzeltici Faaliyetler
6. Yönetsel Gözden Geçirme ve Yeniden Düzenleme
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Bölüm Soruları
1) “Risk” ifadesini tam olarak tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tehlikenin gerçekleşme olasılığı
b) Olası zararın şiddeti
c) Tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile verebileceği potansiyel zararın bileşkesi
d) İnsana veya eşyaya zarar verme potansiyeli taşıyan durum
e) Zarar vermeyen ancak zarara çok yaklaşan durum

2) “İnsan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol
edilmesine yönelik olarak politikalar, deneyimler ve gerekli kaynakların sistematik olarak
uygulanmasıdır..” şeklinde ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a) Risk yönetimi
b) Risk değerlendirmesi
c) İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
d) Çevre yönetim sistemi
e) Çevresel etki değerlendirme
3) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sürecinde yer almaz?
a) Tehlikelerin belirlenmesi
b) Tehlikelerin değerlendirilmesi
c) Risklerin derecelendirilmesi,
d) Kontrol önlemlerinin alınması
e) Zararın giderilmesi

4) Hangisi risk kavramına bir örnektir?
a) Kapalı ortamda çalışma
b) Tank içinde çalışan işçinin zehirlenmesi
c) Gürültü
d) Elle taşıma
e) Elektrik enerjisi
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5) “İşyerindeki çalışma koşulları ile beraber hastalık veya kazaya yol açabilecek
durum veya uygulamalar” şeklinde ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisini
tanımlamaktadır?
a) Risk
b) Ramak kala
c) Olay
d) Tehlike
e) Kaza

6) Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001 “Uygulama ve İşlemler” aşamasında
gerçekleştirilen işlemlerden biri değildir?
a) Eğitim
b) Dokümantasyon
c) Acil durum hazırlığı
d) Organizasyom
e) Planlama
7) Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001’in “Planlama” aşamasına ait süreçlerden
değildir?
a) Çevresel Unsurlar
b) Mevzuata Uyum
c) Çevresel Amaç ve Hedefler
d) Belge Denetimi
e) Çevre Yönetim Programı

Cevaplar
1) C
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2) A
3) E
4) A
5) D
6) E
7) D
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