
Avrupa Birliği işçilerinin takriben %10’u sağlık ve 
sosyal yardım sektöründe çalışmaktadır ve bunların 
çoğu hastanelerde çalışmaktadır. İş yerindeki sağlık ve 
güvenlik ile ilgili AB mevzuatı bugün bu risklerin çoğunu 
kapsamaktadır.   
 
Sektörle ilgili en önemli riskler özellikle biyolojik ajanlar, 
kas-iskelet sistemi hastalıkları, psikososyal rahatsızlıklar 
ve kimyasal ajanlar olmasına rağmen akıl ve ruh sağlığı ile 
ilgili sorunlar da sağlık sektöründe giderek endişe yaratan 
konular arasına girmektedir. Psikososyal tehlikeler sağlık 
sektörünün karakteristik risklerinden biridir ve buna zaman 
baskısı, zor hastalarla uğraşma, iş yerinde şiddet, zorbalık 
veya taciz ve psikolojik şiddet ile travmatik olaylara maruz 
kalma gibi riskler de eklenebilir. 

Sağlık sektörüne ilişkin sağlık ve güvenlik riskleri Çerçeve 
Yönergesi ve diğer direktiflerin kapsamında yer almaktadır. 
Bunların başlıcaları şunlardır: 

b.)Taşımacılık Sektörü

c.)Sağlık Sektörü 

Daha fazla bilgi için lütfen AB Bilgi Merkezi’ni 228 2577 numaralı telefondan arayınız veya info@abbilgi.eu’ya email 
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İş Sağlığı 
ve Güvenliği 

Politikası

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Üye Devlet verilerine göre, taşımacılık sektöründe 
yüksek seviyede iş kazaları rapor edilmektedir. Bu 
iş kazalarının çoğu, iş ortamının kendi özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Çarpışmalar, düşme ve kaymaların 
yanı sıra yüksekten düşme veya atlama ve ağır 
trafik kazaları, en sık karşılaşılan kaza nedenleridir.  

AB yasama işlemleri arasında Çerçeve Yönergesi 
vazgeçilmezdir. Bu alanı yöneten tüm direktifler 
arasında yalnızca iki tanesi uygulanmaz. 

Bu  direktifler;  iş yerleri  hakkında  direktif (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0654) ve Ekranlı 
araçlarla yapılan çalışmalar hakkındaki direktiftir (http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0270).

Çalışma saatleri Direktifi (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0088), vardiya ve gece 
işlerine bağlı olumsuz sağlık etkilerinden işçilerin korunmasını 
hedeflemektedir.

      Biyolojik Ajanlar Direktifi 
      (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/                              
      TXT/?uri=CELEX%3A32000L0054)

      Hastane ve sağlık sektöründe kesici ve delici alet 
yaralanmalarının önlenmesi hakkında Çerçeve 
Anlaşmasını uygulayan Konsey Direktifi 

      (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
      TXT/?uri=celex%3A32010L0032)

      Hamile işçiler için  Direktif 
      (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
      TXT/?uri=CELEX%3A31992L0085)

      Çalışma saatleri Direktifi ve çalışma saatleri 
direktifini tadil eden Direktif
(http://eur-lex.europa.eu/legal-contentBG/
TXT/?uri=celex:32000L0034 (http://eur-lex.europa.   
eu/  legal-content/BG/   TXT/?uri=celex:32000L0034)



Çalışma şartları ve iş kalitesinin yanı sıra iş yerinde güvenlik ve 
sağlığın iyileştirilmesine yönelik modern bir teşvik ve önleme 
odaklı iş sağlığı ve güvenliği politikasının oluşturulması önemli 
bir gereksinimdir. Bu politika, aynı zamanda, şirketlerin rekabet 
edebilirliğinin artırılmasına da katkı sağlar. Çalışanların sağlıklı 
tutulmasının verimlilik üzerinde ölçülebilir, dolaysız bir etkisi 
vardır, bu ayrıca sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilir 
olmasına da katkı sağlar. 

Sağlığı teşvik programları, maliyet etkinliğine katkı sağlayacak 
şekilde çalışanların iş günü kayıplarını azaltır ve işçi sağlığını 
geliştirir.

AB’nin yeni iş sağlığı ve güvenliği politikası yeni stratejik 
Çerçeve (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52014DC0332) ve kapsamlı ortak yasal 
çerçevede belirlenmiştir. 1978 ile 2002 yılları arasında 
gerçekleştirilen bir dizi çok yıllı eylem programlarını müteakiben 
hazırlanan Avrupa stratejilerinde, 2002-06 ve 2007-12 yıllarını 
da kapsayan, ulusal politikalarda eşgüdüm sağlanmasına ve 
bütüncül bir önleme kültürünün teşvik edilmesine yönelik bir 
çerçeve sunan öncelikler ve ortak hedefler tespit edilmiştir.   
 
Avrupa Birliği müktesebatı, bir dizi direktiften oluşmaktadır. 
AB mevzuatı ile temel güvenlik ve sağlık yönetimi ilkeleri 
sistemi belirlenmiştir ki bunların Üye Devletler tarafından 
ulusal hukuka aktarılması zorunluluğu vardır. Böylece bu 
ilkeler Avrupa Birliği’nin tüm Üye Devletleri’nde yürürlüğe 
girmiş olmaktadır. 
  
AB yasal çerçevesi, AB’de özel şirketler ile kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışmakta olan tüm işçileri kapsar. Serbest 
meslek sahipleri ve ev işlerinde yardımcı olan hizmetliler 
bu bağlayıcı mevzuata tabi değildirler. 

Bunların arasında en önemli hukuki işlem, Avrupa Çerçeve 
Yönergesi’dir (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
HTML/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN). Bu Yönerge ile 
işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması ilkesi, işçilerin iş yeri 
kazaları ve meslek hastalıklarından korunmasının daimi 
olarak iyileştirilmesini hedefleyen bir yükümlülük ile birlikte 
bütüncül bir önleyici yaklaşıma dönüştürülmüştür.
  
Çerçeve Yönergesi’nde, bu direktiften kaynaklanan tüm 
müteakip direktifler içerisine dâhil edilen bir dizi ilke 
yer almaktadır. Bu ilkeler; işverenin sorumluluğu, risk 
değerlendirmesi aracılığıyla risklerin önlenmesi, bilgi, 
eğitim, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetimine 
katılması, işçilerin yükümlülükleri ve tıbbi denetimdir.  
 
Avrupa direktifleri, iş yerlerinde güvenlik ve sağlık ile ilgili 
asgari standartları belirler. AB direktifleri, Üye Devletler’in 
ulusal hukuk mevzuatı aracılığıyla uygulanır. Üye Devletler 
işçilerin korunmasına yönelik daha katı kurallar benimseyebilir 
ancak mevzuatlarının AB’nin asgari standartlarına uygun 
olması gerekmektedir. Sonuç olarak, ulusal güvenlik ve sağlık 
mevzuatlarında Avrupa genelinde önemli farklılıklara rastlanır. 
 
Anlaşmada ayrıca otonom sözleşme akdetme olanağı da 
öngörülmüştür. Bugüne kadar Avrupa sosyal diyaloğu, 
birçok otonom sözleşmenin yürürlüğe konmasını sağlamıştır. 
Bunlardan bazıları Direktif olarak kabul edilmiştir ve yasal 
bağlayıcılıkları bulunmaktadır. Komisyon, bağlayıcı olmayan 
ve özellikle de işverenlere yönelik bir dizi yol gösterici 
rehberler hazırlamıştır.

İnşaat sektörü, Avrupa’da toplam istihdamın %7.5’ini 
temsil eden lider sanayi işveren konumundadır. 
11 milyon civarında Avrupalı işçi doğrudan inşaat 
sektöründe çalışmaktadır. 
 
İnşaat, en fazla fiziki emek isteyen sektörlerden biridir. 
İnşaat sektörü çalışanları, gürültü ve sıcaklığın yanı 
sıra biyolojik, kimyasal ve ergonomik risk etkenlerine 
daha çok açıktırlar. 
 
İnşaat sanayiindeki sağlık ve güvenlik konularını ele 
alan Avrupa direktifleri arasında öncelikle Çerçeve 
Yönergesi ele alınmalıdır. Çerçeve Yönergesinin 
yanısıra en önemli direktiflerden biri de geçici 
veya gezici inşaat alanlarında asgari güvenlik ve 
sağlık şartlarının uygulanması hakkındaki , 24 
Haziran 1992 tarih ve 92/57/EEC21 sayılı Konsey 
Direktifi’dir (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX%3A31992L0057). 

Güvenlik ve sağlık tedbirlerinin proje hazırlık ve 
organizasyon aşamalarından başlayarak ele 
alınması gerekir. Ayrıca bu direktifin amacı, ilgili tüm 
tarafları birbirine bağlayan bir sorumluluk zincirinin 
oluşturulmasıyla risklerin önlenmesidir. Madencilik 
sanayii bu Direktif kapsamına girmiyor. İnşaat 
sektöründe uygulanan diğer direktifler arasında; 
Kimyasal Direktifi (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0024), 
Asbest Direktifi (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PT/TXT/?uri=URISERV:c11134), 
Güvenlik işaretleri Direktifi (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0058), 
Elle taşıma işleri Direktifi (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ac11118) ve Maruz 
bırakılma limitleri Direktifleri gibi direktifler yer alır.  

Genel hatlarıyla aB İş Sağlığı 
   ve Güvenlİğİ (İSG) PolİtİkaSı
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a.)Yapı ve İnşaat İşleri


