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Çalışma yaşamı pek çok organizasyonel, sosyal ve çevresel  zorluk
içermektedir. Bu zorlukları çözmek için psikososyal risk yönetim sistemlerini
uygulamak gerekir. Psikososyal risk yönetim sistemleri iş yerinde psikolojik
sağlık, güvenlik ve iyi oluşun desteklenmesi için organizasyonları yönlendirir.

Psikososyal Risk Yönetimi, iş yerlerinde psikolojik sağlık ve güvenliğin
sağlanması için gerçekleştirilen planlama, faaliyet, kontrol ve önlemlerin
sistemli bir biçimde ilerletilmesidir.

PSİKOSOSYAL
RİSK YÖNETİM
SİSTEMİ NEDİR?



Bütüncül yaklaşım (Holistic Perspective) farklı bilim ve uygulama alanlarının
bir arada çalışmasıdır. Bir psikososyal risk yönetim sisteminin
kurulabilmesi için organizasyondaki tüm ilgili uzmanların bu konudaki
rol ve sorumluluklarını bilmesi ve sürece aktif katılımı gereklidir.

BÜTÜNCÜL
YAKLAŞIM
NEDİR?



Psiksososyal risk yönetim sistemi tüm yöneticiler, uzmanlar ve çalışanların
katılımının desteklenmesiyle ideal hedeflere ulaşabilir. Bununla birlikte
İnsan Kaynakları, İş Sağlığı Güvenliği Profesyonelleri, İş ve Örgüt alanında
uzman Psikologlar ve kurum yöneticilerine sistemin kuruma entegre
edilmesi sırasında önemli rol ve sorumluluk düşmektedir.

Psikososyal risk yönetim sistemleri bu uzman ve yöneticilerin destek ve
yorumlarından yola çıkılarak her kurum için özelleşir ve kuruma uygun
hedefler belirlenmiş olur.

SİSTEMİN TEMEL
SORUMLU
ALANLARI



Bir psikososyal risk yönetim sisteminde, risk değerlendirmesi, risk yönetimi
için planlama yapılması ve planlamaya dahil edilecek uygulama önerilerinin
yer alması önemlidir. Oluşturulacak uygulama önerilerinde eğitimler,
danışmanlık hizmetleri, süpervizyon süreçleri yer almaktadır. Ayrıca yapılan
uygulamaların etkinliğini değerlendirmek ve planlama sırasında ihtiyaç
odaklı gidebilmek için nicel ve nitel ölçme araçları kullanılır.

Ölçme ve değerlendirmenin ardından oluşturulan planlamalar ve yürütülen
operasyonlar, çalışan ve kurum farkındalığını artırmak üzere şekillendirilir
ve her aşamanın sonucunda hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemeler gözden
geçirilir. Gerekirse farklı iyileştirme ve destek faaliyetleri sisteme ve eylem
planlarına dahil edilir. 

İş Yaşamında Ruh Sağlığı İnovatif Destek Modeli temel olarak beş ana
başlıktan oluşur:

1- Risk Değerlendirmesi
2- Risk Yönetimi Planlaması
3- Çalışanın İş Yapabilme Gücünü Desteklemeye Yönelik Faaliyetler
4- Farkındalık Kültürü Oluşturmaya Yönelik Uygulamalar
5-İyileştirme, Kontrol ve Diğer Destek Faaliyetleri

İYRS 5 AŞAMALI
MODELİNİ
TANIYALIM



Aşağıda İYRS 5 aşamalı modelinde yer alan aşamaların döngüsü
gösterilmiştir. Şimdi tüm bu başlıklara detaylı olarak bakacağız.

İYRS 5 AŞAMALI
MODELİNİ
TANIYALIM



Psikososyal risk yönetim sistemleri bir organizasyonu hem kendi
bağlamında hem de organizasyonun dahil olduğu dış bağlamlarda ele
almayı gerektirir. Bu iki bağlama kurumun iç ve dış faktörleri denir.

Kurumun dış faktörleri organizasyonun diğer kurumlar, tedarikçiler, partnerler
ve müşteriler ile ilişkileri ele alınarak yorumlanır.

Kurumun iç faktörleri organizasyonun kendi çalışma yapısı, kültürü ve çalışan
sağlığı ile ilgili istatistikler değerlendirildiğinde anlaşılır.

Bir organizasyonun hem iç hem de dış faktörlerini değerlendirmek için iki
ana ölçme ve değerlendirme uygulanır. Ölçme değerlendirme
faaliyetlerinde nicel verilere ulaşmak için kurumsal ön değerlendirme
formları ve çalışan psikososyal risk değerlendirme ölçekleri uygulanır.

Nicel değerlendirmelere ek olarak, odak gruplara ya da organizasyon içerisindeki
bazı çalışanlarla nitel değerlendirme görüşmeleri yapılarak organizasyonun risk
değerlendirmesinde  hem genel hem de bireysel faktörler incelenir.

Toplanan tüm değerlendirme verileri analiz edilerek raporlaştırılır ve risk
yönetimi planlamasının odaklanacağı başlıklar hakkında bilgi sahibi olunur. 

RİSK
DEĞERLENDİRMESİ



Aşağıda psikososyal risk faktörleri tablosu verilmiştir:

RİSK
DEĞERLENDİRMESİ

1.İşin İçeriği ve Organizasyonu

a) Roller ve beklentiler
b) Karar serbestisi
c) İş Talepleri
d) Organizasyonel değişim yönetimi

2.İşteki Sosyal Faktörler

a) Kişiler arası ilişkiler
b) Liderlik
c) Organizasyon kültürü
d) Takdir ve ödül 
e) Kariyer gelişimi
f) Destek

g) Denetleme
h) Nezaket ve saygı
j) İş-yaşam dengesi
k) İş yerinde şiddet
l) taciz
m) zorbalık

e) Uzak ve izole çalışma
f) İş yükü ve çalışma hızı
g) Çalışma saatleri ve çalışma programı
h) İş güvencesi ve istikrarsız çalışma

3.Çalışma ortamı, Ekipman ve
Tehlikeli görevler

Psikososyal Risk Faktörleri

ISO 45003:2021. ISO. (2021, June 8)
International Labour Organization (2020). İş Yerinde Stres: Ortak Bir Zorluk Çev. N_HumaN



Psikosososyal risklerin bir organizasyon içinde değerlendirilmesi,  yapılacak
önleyici ve destekleyici faaliyetlerin hangi yönde ilerlemesi gerektiğine karar
vermek için yeni bir adıma geçişi sağlar.

Risk Yönetimi planlaması, organizasyonun içerisinde belirlenen psikolojik
sağlık ve güvenliği tehdit etme potansiyeli taşıyan faktörlerde tüm sorumlu
alanların (İnsan Kaynakları, İSG profeyonelleri, üst yönetim ve iş ve örgüt
alanındaki uzman psikologlar) bir araya gelerek, kaynakları ve ihtiyaçları
belirmesiyle devam eder.

İlgili psikososyal risk faktörlerine ilişkin uygulamalar, destek ve danışmanlık
hizmetleri, önleyici çalışmalar ve teknik eğitimler planlamaya dahil edilir. 

RİSK YÖNETİMİ
PLANLAMASI



Risk yönetimi planlamasında amaç; İYRS modelindeki diğer adımlarda açıklanacak
olan çalışanın iş yapabilme gücünü destekleme, kuruma ve çalışana farkındalık
kazandırma, iyileştirme, destek ve kontrol faaliyetlerini yürütülmesi için belirlenen
sistem hedeflerine ulaşmayı sağlayacak stratejilere odaklanmaktır.

Risk Yönetimi aşaması sonuçlandığında, organizasyondaki yöneticilerin ve
ilgili profesyonellerin üzerinde fikir birliğine vardığı kapsamlı eylem planları
ortaya çıkar.

Eylem planlarının belirlenen hedefler dahilinde zaman odaklı, ölçülebilir sonuçları
olan gerçekçi faaliyetler içermesi, plananan eylemlerin uygulanması ve başarıyla
sonuçlanması için kritik öneme sahiptir.

RİSK YÖNETİMİ
PLANLAMASI



Bazı psikososyal risklerin, çalışanların ve yöneticilerin grup odaklı ya da
bireysel destek hizmetleri almasıyla önlenebilmesi daha olasıdır.

Bu psikososyal risklere örnek olarak, kişilerarası ilişkilerdeki zorlanmalar, 
 çatışmalar, işteki sosyal faktörlerin çalışanlara ya da belirli bir çalışan grubuna
özgü olarak yarattığı zorluklar verilebilir. Risk değerlendirmeleri, işteki sosyal
faktörlerin hangilerinin organizasyondaki çalışanlar için risk oluşturduğuna
ayna tutar.

Çalışanlara yönelik destek programları, organizasyondaki tüm çalışanların
ya da belirlenen çalışan gruplarının yararlanması için geliştirilen
danışmanlıkları içerir. 

İŞ YAPABİLME
GÜCÜNÜ
DESTEKLEMEK



Bu programlar yöneticilere yönelik destek faaliyetlerini de kapsamaktadır.
Çünkü psikososyal risk yönetim sisteminin temel sorumlularında ve
yöneticilerde görülebilecek psikososyal riskler tüm organizasyonun bu
risklere maruz kalmasına sebep olabilir. 

Çalışanlara ve yöneticilere yönelik destek programları, belirlenen risk alanlarına
göre özelleştirilir ve ortak eylem planlarına dahil edilir.

Bu programlar planlamada yer alan zamanlarda uygulanır ve sonuçlarının
kontrol edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması üzere raporlaştırılır.

İŞ YAPABİLME
GÜCÜNÜ
DESTEKLEMEK



Bir organizasyon kendi içerisindeki zorlayıcı koşulları tahmin edebilir. Bu
zorlayıcı koşullar arasında psikolojik sağlık ve psikolojik güvenlikle ilgili
faktörler vardır. Eğer bir kurumun psikolojik sağlık ve güvenlikle ilgili
farkındalığı organizasyon kültürüne yerleşmişse psikososyal risk yönetim
sisteminin işleyişi çok daha akıcı ve işlevsel olarak ilerler.

Bu nedenle 5 Aşamalı İYRS modeli, sistemin her aşamasında psikolojik
sağlık, psikolojik güvenlik, psikososyal risk faktörleri ve iyi oluş
konularında organizasyondaki uzman, yönetici ve çalışanlarının bilgi ve
farkındalık sahibi olmasını amaçlar. 

Sistemin her aşaması, farkındalık kültürü kazandırmak için bir fırsatı da
beraberinde getirir. Bununla birlikte çalışanlara dağıtılacak broşürler, asılacak
afişler ve çalışanların sisteme katılımını destekleyecek teşvik edici faaliyetler
ayrıca eylem planlarına dahil edilip uygulandığında farkındalık kazanımı süreci
organizasyonun geneline daha hızlı yayılır.

FARKINDALIK
KÜLTÜRÜ
KAZANDIRMA



Psikososyal risk yönetim sisteminide, organizasyonun kendi içerisinde
süreğen olarak ilerleyebilmesi için grup odaklı teknik eğitimler ve kapasite
geliştirme çalışmaları yer alır. Bu eğitimler hem ilgili uzmanların hem de
çalışanların sistemi daha özerk olarak yürütebilmesi ve iyileştirebilmesi için
gereklidir.

Psikososyal risklerin genel yapısı, organizasyon kültüründe yer verilmesi
gereken unsurlar, sistemin işleyişine yönelik temel oryantasyonlar,  stres
yönetimi, psikolojik ilk yardım ve organizasyon içerisinde yaygın görülen
psikososyal risk alanlarına yönelik atölye, seminer ve eğitimler sistemin
iyileştirilmesi ve sürekli desteklenmesi için ortak eylem planlarına dahil
edilebilir.

İYİLEŞTİRME VE
DESTEK



Belirlenen ortak hedeflere ne kadar ulaşıldığı organizasyondaki uzman ve
yöneticiler tarafından incelenir ve hangi iyileştirme ve destek faaliyetlerinin
yürütüleceğine karar verilir.

Ortak eylem planları İYSR modelinin 5'nci ve son aşamasının ardından
tüm bu faaliyetlerin sonuçları, geri bildirim notları, raporlar ve
dokümante edilmiş diğer bilgiler değerlendirilerek yeniden yapılandırılır.
İyileştirme ve destek aşaması bir sonraki risk değerlendirmesinin
sonuçlarını etkileyecek olan aşamadır. 

İYRS Döngüsünde birbirini takip eden, birbirleri ile bağlantılı bir yapıyı
oluşturan bu beş aşama psikososyal risk yönetim sisteminin süreğen yapısını
oluşturur ve birbirinden kesin olarak ayırmak mümkün değildir. 

İYİLEŞTİRME VE
DESTEK



Psikososyal risk yönetim sistemlerinde uygulanan uluslararası standart ISO'nun
Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Standardında yer verdiği (ISO:45003:2021) planlama,
uygulama, kontrol etme ve önlem alma temel adımlarından oluşur.

Risk Yönetim sisteminin işleyişini kolaylaştırmak ve sistematik hale
getirmek için her aşamada bu adımların uygulandığından emin olmak
önemlidir.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ: 
PLANLA-UYGULA-KONTROL ET- ÖNLEM AL
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Planlama aşaması, teme olarak risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve ortak
eylem planlarının oluşturulmasına dayanır. Dolayısıyla planlama aşaması 5
Aşamalı İYRS modelinde özellikle risk değerlendirmesi ve risk yönetimi planlaması
aşamalarında kendini gösterir.

Uygulama aşaması, çalışanın iş yapabilme gücünü desteklemeye yönelik
faaliyetler, destek ve iyileştirme çalışmalarında verilen eğitim,seminer ve
atölyelerinin operasyonlara dönüştürülmesi koordinasyonu ve uygulanmasını
yürüttüğümüz aşamadır.

Kontrol Et aşaması belirlenen hedeflerin, değerlendirme sonuçlarının, ortak
eylem planlarındaki faaliyetlerinin başarılı bir şekilde uygulandığından emin
olmamızı sağlar.

Önlem Al aşaması sürekli iyileştirmelerle 5 aşamalı modelin süreğen
döngüsünde orgnizasyonun iyi oluşunu sürdürmek için gerekli yeni önlemleri ve
faaliyet alanlarını belirlememizi sağlar.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ: 
PLANLA-UYGULA-KONTROL ET- ÖNLEM AL



Psikososyal risk yönetim sistemi, ortak eylem planları ile zamana bağlı ilerler
fakat bir eylem planının içerisindeki faaliyetler yapıldığında ve eylem planı
tamamlandığında sistem bütünüyle kurulmuş olmaz.

Psikososyal riskler, doğası gereği süreçler içerisinde değişikliğe uğrar ve
organizasyonun sürekli iyi oluşunun korunması için sistemin
planlamalarındaki faaliyetlerinin tamamlanması ve kontrolü ardınan
sürekli iyileştirmeler yapılarak gözden kaçan ya da yeni oluşan risk
alanlarının değerlendirilmesiyle planlamalar yeniden şekillendirilir.

Sürdürülebilir bir sistem için 5 aşamalı İYRS modelinin döngüsel yapısı sürekli
olarak takip edilir. İYRS Modelinin aşamalarının bir kere tamamlanmasının
ardından organizasyondaki ilgili uzmanlar ve yöneticiler psikososyal risk
yönetim sisteminin sürdürülmesinde daha fazla yetkinlik, özerklik ve kontrol
kazanır.

SÜREKLİ
İYİLEŞTİRİME



5 Aşamalı İYRS modeli içerisinde pek çok uygulamayı barındırır. Bu
uygulamalar, ölçme değerlendirme faaliyetlerini, iyi oluş uygulamalarını,
çalışan ve yönetici destek programlarını teknik ve oryantasyon eğitimlerini, 
 acil durum & psikolojik ilk yardım eğitimlerini, uzman ve çalışanlara yönelik
kapasite geliştirme çalışmalarını ve diğer farkındalık faaliyetlerini kapsar. Risk
değerlendirmesinde ve risk yönetimi planlamalarında bu uygulamalar
kullanılabilir.

SÜREÇ İÇİNDE YER
ALAN
UYGULAMALAR



5 aşamalı İYRS modelinde yer verilen uygulamalar aşağıdaki gibidir:

1- Psikososyal Risk Değerlendirmesi 

2- Kurumsal Ön Değerlendirme

3-Ortak Eylem Planlama

4-Çalışana Destek Programı

5-Yönetici Destek Programı

6-Acil Durumlar ve Kriz Danışmanlığı

7-Well Being Uygulamaları

8-İş Yaşamında Ruh Sağlığı Eğitimi

9-Psiksosyal Risk Temel Oryantasyon Eğitimi

10-ISO 45003 Psikososyal Risk Yönetim Sistemi Standartları Eğitimi

11-Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

12-İş - Yaşam Dengesi Eğitimi

13-İş Kazalarına Psikolojik Faktörlerin Etkisi Eğitimi

14-Uygulamalı Stres Yönetimi Eğitimi

15-Çeşitlilik Eğitimi

SÜREÇ İÇİNDE YER
ALAN
UYGULAMALAR



Uygulamalar ortak eylem planlarına dahil edildikten ve uygulandıktan
sonra sonuçları görmek üzere raporlama ve dokümantasyonların
yapılması sistem işleyişinin kontrolü ve iyileştirmesi için gereklidir.
Hazırlanan raporlarda değerlendirme, analiz, geri bildirim ve iyileştirme
önerileri yer alır. Aşağıdaki raporlar uygulamaların çıktısı olarak
hazırlanıp sunulur:

1- Psiksososyal Risk Analizi Raporları

2-Kurum Ön Analiz Raporları 

3-Ortak Eylem Planı, Hedef Belirleme, Rol, Sorumluluk Dağılımı ve

Yetkilendirme Raporları

4-Destek Faaliyetleri Raporları

5-Eğitim Faaliyetleri Raporları

SÜREÇ İÇİNDE YER
ALAN
UYGULAMALAR



Her organizasyon kendine özgüdür ve psikososyal risklerle ilgili nasıl
önlem ve destek çalışmaları yapılabileceği risk alanlarına ve
organizasyonun iç ve dış faktörlerine göre şekillenir. Bu nedenle gerekli
psikolojik sağlık ve güvenlik desteklerin geliştirilmesi ve sağlanması için
özelleştirilmiş çözümlere ihtiyaç duyulabilir.

Özelleştirilmiş çözümler yapılandırıldığında ilgili iç ve/veya dış uzmanlar
tarafından geliştirilir ve ortak eylem planlarına dahil edilir ve uygulanır.
Özelleştirilmiş bir çözüm organizasyondaki belirli bir çalışan grubu,
yöneticiler, risk alanlarının önlenmesine yönelik spesifik ihtiyaçlar ve
organizasyonun iyi oluşa yönelik diğer beklentileriyle şekillenir.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ
ÇÖZÜMLER



Psikososyal riskler, çalışan sağlığı, güvenliği ve iyi oluşu; organizasyonel
performans ve sürdürülebilirlik üzerindeki sonuçlara etki etme
potansiyeli taşır. 

Çalışanlar için olumsuz sonuçlar, stres, kötü sağlık koşulları (örn.
kardiyovasküler hastalık, kas-iskelet sistemi bozuklukları, diyabet, anksiyete,
depresyon, uyku bozuklukları) ve ilişkili kötü sağlık davranışlarını (örn. madde
kötüye kullanımı, sağlıksız beslenme) içerir. Psikososyal riskleri yönetmek,
artan iş tatmini ve artan üretkenlik dahil olmak üzere olumlu sonuçlarla
sonuçlanır.

Psikososyal risklerin organizasyonlar üzerindeki etkisi; devamsızlık, işten
ayrılma, ürün veya hizmet kalitesinin düşmesi, işe alım ve eğitimden
kaynaklanan artan maliyetler ve iş yeri soruşturmalarının yanı sıra kuruluşun
itibarının zedelenmesini içerir.

RİSKLER VE
FIRSATLAR



Kapsamlı bir psikososyal risk yönetim sisteminin sunduğu fırsatlar
arasında, presenteizm, absenteizm ve personel değişim oranlarında
düşüş; çalışanların motivasyonunda, iş doyumunda, iş memnuniyetinde,
verimlilik ve üretkenliğinde artış gibi sonuçlar yer alabilir.

Psikososyal risk yönetim sistemlerinde ele alınacak hedefler, bu risk ve
fırsatların incelenmesi ve organizasyon tarafından değerlendirilmesiyle
şekillenir.

RİSKLER VE
FIRSATLAR
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