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İş Sağlığı ve
Güvenliği
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG), HER BİR
ÇALIŞMANIN DOĞASINDA BULUNAN
MESLEKİ RİSKLERİN ÖNLENMESİ İLE
İLGİLENEN DİSİPLİNLER ARASI BİR
FAALİYETTİR. 

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre İş sağlığı ve
güvenliği, çalışanların sosyal, fiziksel, zihinsel "bir
bütün olarak” iyi oluşunu kapsar. İş Sağlığı ve
Güvenliği, bu nedenle, iş yeri hekimliği, halk
sağlığı, endüstri mühendisliği, ergonomi, kimya ve
psikoloji gibi diğer bilimsel alanlarla etkileşim
gerektiren geniş bir yaklaşımı gerektirmektedir.
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Dünya İş Sağlığı ve
Güvenliği Günü
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü her yıl 28 Nisan'da
kutlanmaktadır. 2003 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) tarafından başlayan girişim, Dünya çapında güvenli,
sağlıklı ve insana yakışır çalışmayı teşvik eden
uluslararası bir kampanyadır.
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Dünya İş Sağlığı ve
Güvenliği Günü 2022,
ilgili tüm tarafları olumlu bir sağlık ve
güvenlik kültürü oluşturmak için
birlikte hareket etmeye teşvik ederek
ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve
güvenliği (İSG) sistemlerini
güçlendirmeye yönelik stratejilere
odaklanıyor.
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ÜÇ ANA KATEGORİDE SAĞLIK VE
GÜVENLİK KÜLTÜRÜ:

Organizasyonel – güvenlik ve sağlıkla ilgili politikalar,
prosedürler ve sistemler

Psikolojik – bireysel algılar, tutumlar ve değerler

Davranışsal – insanların ne yaptığı, sağlık ve güvenlik
davranışları

olarak incelenir.



Psikolojik ve
Sosyal Boyutlar
Sağlık ve güvenlik kültürü, çalışan kişilerin
değerlerinin, tutumlarının, algılarının,
yetkinliklerinin ve davranışlarının bir
yansımasıdır.

Bir kişinin yalnızca fiziksel değil zihinsel veya
bilişsel durumu üzerinde olumsuz bir etkiye neden
olabilecek sağlık bozulması durumlarına karşı
faaliyetleri içeren yönetim sistemlerinin; olumlu bir
iş sağlığı güvenliği kültürü oluşturmada önemli rol
oynadığı bilinmektedir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği kültüründe
psikolojik sağlık ve güvenlik kriterlerine
yer vermek İSG kültürünün bütüncül bir

bakış açısına sahip olmasını sağlar.
 
 



Tüm ilgili tarafların olumlu bir İSG kültürü oluşturması
için birlikte hareket ettiği bütüncül ve sürekli

iyileştirmeye dayalı yaklaşımları destekliyoruz. 
 

N_HumaN olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünü
iyileştirmek için 2018 yılından beri paydaşlarımızla ortak
projeler geliştirmeye ve işletmelere psikolojik sağlık ve

güvenlik hizmetleri sunmaya devam ediyoruz!
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Birlikte Hareket Et
LET'S ACT TOGETHER
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nhumandanismanlik.com

http://www.nhumandanismanlik.com/

