
İş Güvenliği Nedir?

• İşin yürütülmesi sırasında, çeşitli
nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı
durumlardan korunmak ve daha iyi bir
çalışma ortamı oluşturmak amacı ile yapılan
sistemli ve bilimsel çalışmalardır.



İş Güvenliği Çalışmalarının Faaliyet Alanları

• Tehlikeler,

• Riskler,

• Sağlıksız Koşullar,

• Güvensiz Koşullar, 



İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amaçları

• Her çalışma ortamında var olan risk
etmenlerinin, işçilere, işyerine ve çevresine
verebileceği zararların önlenmesi,

• Mesleki risklerin azaltılması, çalışanların sağlık
ve güvenliğinin korunması için risk ve kaza
faktörlerinin ortadan kaldırılması,

• Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik
şartlarının iyileştirilmesidir.



Kaza Teorisi

• Meydana gelen önemli kazalarda özellikle şu 
cümleler büyük rol oynamaktadır.

• Bana bir şey olmaz !

• Şimdiye kadar hep böyle yaptık.

• Böyle olacağı aklıma gelmemişti.

• Güvenli görünüyordu!



Kaza Teorisi
Kazaların;

• % 88’i insan hatası, güvensiz 
davranışlar

• % 10’u mekanik hatalar, 
güvensiz koşullar

• % 2’si öngörülemeyen, sebebi 
bilinemeyen, deprem, sel v.b 
doğal afetler



Güvensiz Davranışlar

• İşçinin yapması gereken bir hareketi 
yapmaması veya yapmaması gereken bir 
hareketi yapması,

• Koruyucu malzeme kullanmaması,

• Tehlikeli bölgede çalışması,

• Verilen emri uygulamaması vb.



Güvensiz Koşullar

• Çalışma yaşamında çalışma yapılan ortamdan ve  
ortamda kullanılan diğer nesnelerin sakıncalarından 
dolayı meydana gelen kazalardır.
- Yeteri  derecede  korunmamış  makine  ve   

cihazlar,
- Gerekli  koruyucu  malzemenin  olmaması,
- Hatalı, pürüzlü,  kaygan,  çatlak  ve  çukur  

satıhlar,
- Çalışma yeri dayanıklılığı,
- Yetersiz Işık,
- Yetersiz  havalandırma,
- Emniyetsiz  havalandırma, aydınlatma,
- Emniyetsiz  çalışma  metodu v.b



İş Kazalarının Artmasında Rol Oynayan 
Temel Etmenler

• Denetim yetersizliği

• Eğitimsizlik

• Geri teknoloji kullanımı

• Koruyucu önlem yetersizliği        

• Sağlığa elverişli olmayan koşullar

• Deneyimsiz eleman istihdamı 



Kazaların Maliyetleri
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BUZDAĞI

•TEDAVİ

•MAHKEME

•SİGORTA PRİMLERİ

•TAMİR

•İŞ GÜNÜ KAYBI

•ÜRETİM KAYBI

•İŞ GÜCÜ KAYBI

•TOPLUMUN UĞRADIĞI KAYIPLAR

•YERİNE İŞÇİ YETİŞTİRME

GÖRÜNEN

GİDERLER

(DOĞRUDAN)

GÖRÜNMEYEN

(DOLAYLI)



Görünür  Maliyetler

İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları

Adli masraflar (Mahkeme)

Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm 
ödemeleri

İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve 
manevi tazminatlar

Sigortaya ödenen tazminatlar 



Görünmez Maliyetler

 İşletmenin, makinelerin, prosesin ya da fabrikanın bir 
bölümünün ya da tamamının kaybedilmesi,

 İşçinin üretimde çalışmaması nedeniyle iş gücü ve 
maliyet kaybı,

 İşe yeni bir işçinin alınması gerekiyorsa veriminin 
düşük olmasının getirdiği maliyet,

 Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti,

 Kaza esnasında, bu bölümde işin durması nedeniyle 
zaman ve maliyet kaybı,



 Proses, makine veya tezgahın kısmen ya da tamamen 
zarar görmesi nedeniyle tamir ya da yeni makine 
alımının getirdiği maliyet,

Ürünün ya da hammaddelerin zarara uğraması, 
 Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı ya da 

dolaysız iş yavaşlatmaları,
 Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve 

işçinin işi öğrenmesi esnasında geçen sürenin 
getirdiği maliyet,

 Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi 
kayıp,

 Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle 
uğranılacak kayıplar.



Sonuç Olarak,

• KAZALARIN OLUŞUMUNDA GÜVENSİZ KOŞULLAR 
VE GÜVENSİZ DAVRANIŞLARIN ORANI % 98’ DİR.

• GERİYE KALAN % 2 İSE ÖNGÖRÜLEMEYEN 
“KAÇINILMAZLIK” HALİDİR.  (Deprem, Sel vb. Doğal 
Afetler)

• ALINACAK TEDBİRLERLE TEHLİKELİ DURUM VE 
TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR ORTADAN 
KALDIRILDIĞINDA İŞ KAZALARINI %98 ORANINDA 
ÖNLEMEK MÜMKÜN OLACAKTIR.

• KAZALARI ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN HEM DAHA 
UCUZ, HEM DAHA İNSANCILDIR.












