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Önlem almak, hem sağlık
hem de iş açısından yararlıdır
Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, çalışan nüfusun istihdam edilebilirliği ve sosyal güvenliği açısından temel
önemdedir. Bu sebeple, sosyal güvenlik örgütlerinin önleyici stratejiler konusunda görevlendirilmesi, Eylül
2011’de İstanbul’da düzenlenecek olan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde tartışılacak ana gündem
maddelerinden biri olarak belirlendi. Çerçevesi 2008 Seul Bildirgesi’nde belirlenen bu görev, Uluslararası Sosyal
Güvenlik Birliği (İSSA) üyesi örgütlerin sosyal güvenliğin her dalında önleyici stratejilerin rolünü geliştirme
kararı almasıyla uyuşmaktadır. Süreli yayınımız Sosyal Güvenliğin Merceğinde’nin bu sayısında da belirtildiği
üzere, işyerinde uygulanacak önleyici stratejilere daha fazla yatırım yapılması, bireysel sağlık göstergelerinin
iyileşmesine, işletmelerin daha yüksek ekonomik performans göstermesine ve sosyal güvenlik sistemlerinin
sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. Bugün, “önleme kültürü”nden yana uluslararası desteği daha da
arttırmak için en uygun koşullar oluşmuş durumda.
Hans-Horst Konkolewsky, İSSA Genel Sekreteri
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İşyerinde önleyici tedbirlerin uygulanmasının, ulusal
sosyal güvenlik gündemlerinde ve iş sağlığı ve güvenliği
(İSG) stratejilerinde taşıdığı önem yaygın kabul görmüştür. Bununla beraber, önlem alma konusunda bilincin
arttırılması açısından belirleyici dönüm noktası, 2008
yılında Kore Cumhuriyeti’nin başkenti Seul’de, önleyici
sağlık ve güvenlik kültürünü tanıtmak ve geliştirmek
amacıyla İSSA, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Kore
İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın işbirliğiyle düzenlenen 18. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde
“İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Seul Bildirgesi”nin
imzalanması oldu.

Bu sayımızda
– İş sağlığı ve güvenliği (İSG)
stratejilerinde önlem almanın
oynadığı rol tartışılmakta
– İSG’nin teşvik edilmesinin sosyal
güvenlik sistemleri açısından neden
temel önemde olduğu açıklanmakta
– “Önleme yatırımlarında getirinin”
maliyet açısından etkin ve çalışanlar,
işletmeler ve toplum açısından
faydalı olduğunu gösteren yeni
kanıtlar sunulmaktadır

2008’den bu yana, Seul Bildirgesi’nin uluslararası ivmesi
çarpıcı bir devinim kazandı; birçok hükümet, hükümetlerarası
kurum, çokuluslu işletme, sosyal güvenlik örgütü, sağlık ve
güvenlik kurumu, işveren ve çalışan, önlem almaya “en yüksek
önceliğin tanınması” yolundaki seferberlik çağrısına desteklerini açıkladılar.

İSG’yi Güçlendirmek: Kilit olgular ve rakamlar
1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi, İSG’nin çalışanlar açısından önemi konusunda şu
açık ifadeyi taşır: “Herkesin yaşama, çalışma, işini özgürce
seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma hakkı vardır…”
İSG açısından önlem almanın önemi geniş kabul görmüş,
bu konuda önemli iyileştirmeler kaydedilmiştir, ancak yine
de önümüzde üstesinden gelinmesi gereken ciddi boyutlu
güçlükler bulunmaktadır:
– Uluslararası Çalışma Dairesi verilerine göre (2009) her yıl
337 milyon işyeri kazası kayda geçmektedir; her yıl 2,3 milyon
çalışan işle ilgili kaza ve hastalıklardan ötürü yaşamını
yitirmektedir; 270 milyon çalışan ise ölümcül olmayan işyeri
kazalarına uğramaktadır. Buna ek olarak, her yıl 160 milyon
yeni mesleki hastalık vakası kayda geçmektedir.
– İşyeri kazalarından kaynaklanan tazminat, sağlık hizmetleri,
rehabilitasyon ve engellilik olgularının küresel mali
yükü çarpıcı düzeydedir. Bu uygulamaların maliyetinin
yıllık küresel gayrısafi hasıla (GSH) içindeki oranı yüzde
4 civarındadır. Bazı gelişmekte olan ülkelerde işle ilgili
kazaların ekonomiye getirdiği yük gayrısafi milli hasılanın
(GSMH) yüzde 10’una ulaşabilmektedir.
– Küreselleşme, özellikle daha az gelişmiş bir önlem alma
kültürüne sahip ülkelerde, artan yasadışı istihdam,
genişleyen göç akımları ve büyük çaplı toplumsal
kaymaların sonucu olarak, iş sağlığı ve güvenliğinin
karşısına yeni ve daha ciddi sorunlar çıkarmaktadır.
– Güvencesiz istihdam (kötü İSG koşullarına daha yüksek
oranda maruz kalma, zayıf istihdam hakları, yetersiz sosyal
korunma, düşük ücret) dünya çapında 1,5 milyar işçiyi
etkilemektedir. Bu durum özellikle Güney Asya, Sahra
Çölü‘nün güneyinde kalan Afrika ülkeleri, Güneydoğu Asya
ve Pasifik bölgeleri için geçerlidir ve kadınları erkeklerden
daha fazla etkilemektedir.
– Aralarında nanoteknoloji ve çevresel zekanın da bulunduğu
yeni teknolojiler, ayrıca ergonomik riskler, stres ve diğer
psikososyal gerilimler, önlem almanın başarılı bir şekilde
uygulanmasını daha da karmaşık hale getirmektedirler.

Sağlıklı bir yatırım
İSG, toplumsal bir sorumluluktur ve faaliyetleri işyeri düzeyinde İSG uzmanlarının önleyici çabalarına yardımcı ve
destek olan geniş bir geleneksel ve yeni aktörler yelpazesini
içerir. İş sağlığı ve performans düzeyi giderek artan oranda
hem mesleki hem de mesleki olmayan faktörler tarafından
belirlendiğinden, farklı uzmanlık ve becerilere sahip geniş bir
aktörler dizisini devreye sokacak, daha bütüncül ve entegre bir
yaklaşıma gereksinim vardır.
Uluslararası aktörler arasında, 12 uluslararası şubesiyle İSSA
Önleme Özel Komisyonu’nun oynadığı rol ayrı bir öneme
sahiptir. İSG konusunda dünya çapında bir uzmanlık ağını
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temsil eden komisyon, önlem alma uzmanlarının ve örgütlerinin küresel bir önleme kültürünü tanıtmak ve güçlendirmek
için beraber çalışmalarını sağlayacak benzersiz bir uluslararası
platform oluşturmaktadır.
İşyeri düzeyinde sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmenin
önündeki en büyük engellerden biri, önleme yatırımlarının
dışarıdan dayatılan ve rekabet gücünü azaltan masraflar
olduğu yolundaki geleneksel görüştür. İSSA, önleme yatırımlarının hem çalışanların hem de işletmelerin sağlığına yönelik
yapıcı yatırımlar olduğu yolundaki modern anlayış ile ilgili
bilinci güçlendirmek için “önleme yatırımlarında getiriyi”
değerlendiren ulusararası bir öncü araştırmanın koordinasyonunu gerçekleştirmiştir.
Bu öncü araştırmanın amacı Avrupa, Kuzey Amerika, Asya
ve Pasifik bölgesinde 15 ülkede (Avustralya, Avusturya,
Azerbaycan, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hong Kong
(Çin), Romanya, Rusya Federasyonu, Singapur, İsveç, İsviçre,
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam) toplam
300 işletmeden toplanan verileri kullanarak önleme yatırımlarının maliyet-kazanç karşılaştırmasını yapmaktır.
İşyeri kazalarının ve mesleki hastalıkların sayısı gibi vaka bağlantılı göstergeleri harmanlayan İSG araştırmalarına tamamlayıcı katkıda bulunan İSSA’nın bu “önleme yatırımlarında getiri”
araştırması, önleme tedbirlerinin işletmeler açısından ekonomik etkisini ayrıntılandıran bir bilanço sistemi geliştirmiştir.
Bu araştırmada işyerinde uygulanan farklı tedbirlere ve müdahalelere geniş bir açıdan bakılmış ve işverenler, yöneticiler,
çalışan temsilcileri, denetimciler ve güvenlik uzmanları ile
görüşülerek veri toplanmıştır. Görüşülen kişilerden işletmelerindeki çeşitli ekonomik faaliyetler açısından önlem almanın
maliyet ve kazancını tahmin etmeleri istenmiştir.
Almanya’dan 39 işletmeyi kapsayan bir örnek araştırmanın
sonuçlarına göre (DGUV, 2009) önlemeye yapılan 1,00 EUR
değerindeki her yatırıma karşılık şirkete sağlanan getirinin
ekonomik potansiyelinin 1,60 EUR değerinde olduğu tahmin
edilmiştir. Daha da çarpıcı bir sonuç, benzeri bir metodolojik
yaklaşım kullanılarak 15 ülkede ve 300 işletmeden alınan veri
örnekleri temelinde yapılan İSSA araştırmasında elde edilmiştir. Bu araştırmaya göre, önleme yatırımlarında ortalama
maliyet/kazanç oranı 1:2,2 düzeyindedir.
Belirli yatırımlar açısıdan maliyet/kazanç oranlarının büyük
çeşitlilik gösterdiğini kaydetmek gerekir. Örneğin, genel tıbbi
kontrole ve önleme eğitimine yapılan yatırımlar sırasıyla 1:7,6 ve
1:4,4 düzeyinde maliyet/kazanç oranları getirmiştir (bkz. tablo 1).

Proaktif ve önleyici sosyal güvenlik
Önleyici tedbirlerin en olumlu etkileri, işyeri bilincinde artış
sağlamanın yanı sıra, mesleki tehlikelerde ve sağlık açısından
olumsuz sonuçlarda (kazalar ve hastalıklar) azalma sağlanması, böylece daha sağlıklı ve güvenli istihdam koşullarının
oluşturulması, daha düşük personel ciroları, ayrıca, hastalıktan kaynaklanan işe gelememe vakalarında azalma ve kaza
sigortasına yapılan ödemelerde düşüş sayesinde daha yüksek
verimlilik ve masraf tasarrufu rakamlarına ulaşılmasında
görülmektedir.

Ancak, giderek artan sayıda sağlık sorunu, özellikle de kronik
hastalıklar, mesleki ve mesleki olmayan risk faktörlerinden
kaynaklandığından, önleme stratejileri alanında geleneksel
işyeri odaklı anlayışın ötesine geçilmesi önem taşımaktadır.
Bu da sosyal güvenliğin her dalında çalışanların sağlığını
koruyan ve güçlendiren önleyici tedbirlerin alınması için daha
fazla çaba gösterilmesini gerektirmektedir. Bu uygulamalar,
yine sosyal güvenlik programları tarafından gerçekleştirilen
gelir ikamesi sağlama ve istihdam desteği tedbirleriyle el ele
yürütülmelidir.
İSSA’nın uzman teknik komisyonları aracılığıyla yürüttüğü
çalışmalar, proaktif ve önleyici anlayışa dayalı yaklaşımların,
daha yüksek istihdam ve faaliyet düzeylerine, artan miktarda
bireysel yetki ve sorumluluğa, daha iyi sağlık koşullarına ve
ulusal sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğine sağladığı katkıyı incelemektedir.

Önlem alma ve sürdürülebilir sosyal güvenlik
Mali açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik programlarını
yürütmede önleme tedbirleri, özellikle, bireylerin işgücü
piyasasında sağlıklı ve etkin kalabilme kapasitesini güçlendirdikleri için, vazgeçilmezdir. Sosyal güvenlik programlarının
mali kaynakları zorlandığında da bu tedbirler ayrı bir öneme
sahiptirler; örneğin şu anda yaşamakta olduğumuz mali ve
ekonomik krizde, önleme tedbirleri, bireylerin sosyal sigorta
programlarının gelir ikamesi desteğine ihtiyaç duymalarının
önüne geçebilir veya bu ihtiyacı azaltabilir.

Kaza ve hastalıkların sebep ve etkilerini haritalandıran panel
veri setleri sayesinde, iş kazalarını önleyici programların,
dolayısıyla önleme tedbirlerinin, çalışma koşullarına en uygun
şekilde düzenlenmesi sağlanabilir. Bunlar aynı zamanda çalışanların tedavisi ve çalışma hayatına yeniden kazandırılması
programlarının tasarımını da destekler.
İşyeri kazalarını önlemeye yönelik başarılı stratejiler, engellilik, emeklilik ve sağlık hizmetleri gibi diğer sosyal sigorta
programlarının sürdürülebilir finansmanını da destekleyebilir. Daha az sayıda çalışanın uzun dönem hastalık ödeneği
veya erken emeklilik talep etmesi söz konusu olacağından ve
hastalık/çalışamazlık durumlarının sıklık, şiddet ve sürelerinde azalma görüleceğinden bunun sağlanması mümkün
olabilir.
Ancak, içinde bulunduğumuz küresel krizin de gösterdiği
gibi, işyerinde önlem almaya yönelik yatırımlar, devletin mali
konumu zayıfladığında ve çalışanlar ekonomik rekabet sorunlarıyla karşı karşıya kaldığında sıkıntıya girebilir.

Ekonomik darboğaz dönemlerinde işyerinde önlem
almanın uygulanmasında karşılaşılan güçlükler
– İşletmelerde iç ve dış İSG uzmanlarının istihdamında kesinti.
– Eğitim ve ekipman gibi İSG uygulamalarında kesinti.
– Yasadışı istihdamın artması sonucunda zayıf İSG
koşullarında yaygınlaşma.
– Daha uzun çalışma saatlerinden, daha ağır iş yüklerinden
ve yeni görev rollerinden kaynaklanan tehlikeler.
– İstihdam güvenliğinde belirsizlikten kaynaklanabilecek
daha yüksek psikososyal stres.
– Daha uzun iş saatlerinden ve artan iş yoğunluğundan
kaynaklanan daha yüksek kaza riski.

Bunu desteklemek doğrultusunda, iş kazalarıyla ilgili sigorta
sistemleri, tazminat güvencesi taahhüt ettikleri riskler konusunda sahip oldukları engin bilgi sayesinde, etkili önleme
programları sunmak için çok uygun bir konumdadırlar. Prim
fiyatlandırması aracılığıyla işveren davranışları üzerinde de
etkili olabilmektedirler.
Önlem almayı, örneğin ödül-ceza sistemleri aracılığıyla veya sertifikalı İSG yönetim sistemleri olan işletmelere daha düşük prim
düzeyleri sunarak, iş kazaları ile ilgili sigorta primleriyle ilişkilendirmek, işverenler için işletmelerinde önleme tedbirlerini iyileştirme yolunda bir teşvik unsuru olabilir – işle ilişkili kazalar
ve hastalıkların azalması prim oranlarını da düşürecektir.
Tablo 1:

Kaynaklar: İLO (2009), İSSA (2010).

Önlem alma ödemeleri
Sosyal güvenlik sistemlerinin oynadığı önleyicilik rolü iki
düzeyde işler. Toplumsal düzeyde, sosyal güvenlik programları
sosyal ve ekonomik sarsıntıları hafifleterek zarar risklerinin
önüne geçerler, ekonomik toparlanmayı ve istihdamı proaktif

“Önleme yatırımlarında getiri”

Çalışan başına yıllık önleme maliyeti (EUR)

Çalışan başına yıllık önleme kazancı (EUR)

Kişisel koruyucu ekipman

168

Kesintilerin engellenmesi sayesinde sağlanan masraf tasarrufları

566

Güvenlik teknolojileri alanında rehberlik ve işletme tarafından
tıbbi destek

278

İsrafın engellenmesi ve kesinti sonrasında biriken işleri
yetiştirmek için harcanan zamanın azaltılması sayesinde
sağlanan masraf tasarrufu

414

Özel önleme eğitimi uygulamaları

141

Artan çalışan motivasyonu ve memnuniyeti ile oluşan artı değer

632

Önleyici tıbbi kontroller

58

Kaliteye yönelik sürekli odaklanma ve daha yüksek ürün kalitesi
ile yaratılan artı değer

441

Organizasyon masrafları

293

Ürünlerde yenilikçilik sayesinde yaratılan artı değer

254

Yatırım maliyetleri

274

Daha olumlu bir kurumsal imaj sayesinde oluşan artı değer

632

123

–

Başlangıç masrafları
Toplam maliyet

1.334

Toplam kazanç

Maliyet/kazanç oranı 1:2,2
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–
2.940

olarak desteklerler. Bireysel düzeyde ise önleme tedbirleri
bireylerin sağlık ve mutluluğunu destekler, sıhhatli ve aktif
bir hayat açısından vazgeçilmez önem taşırlar.
Çalışanlar açısından, önleme tedbirlerine yapılan yatırım bildirilen işyeri kazaları sayısında çarpıcı bir düşüşe yol açmıştır,
bunlar arasında işyerinde ölümle sonuçlanan kazalar ve mesleki hastalıklar da vardır. Daha iyi sağlık ve istihdam edilebilirlik düzeyleri istikrarlı gelir ve daha iyi yaşam koşullarının
sağlanmasına katkıda bulunmuştur.
İşverenler açısından, önlemeye yapılan yatırım sadece yasal
ve ahlaki bir yükümlülük değildir, ekonomik açıdan da mantıklıdır ve kurumun imajına da olumlu etkide bulunmaktadır.
Zira, çalışanların daha yüksek sağlık ve verimlilik düzeyleri
yerel ve küresel pazarlarda şirketlerin daha yüksek rekabet
gücüne sahip olması açısından stratejik değerlerdir.
İSG’ye yapılacak uzun dönem yatırımlarına bakıldığında
da önlem almanın kazançlı olduğu sonucuna varılabilir.
Geleceğe baktığımızda, önümüzdeki hedef, Seul Bildirgesi’nin
stratejik şemsiyesi altında sosyal güvenlik alanında proaktif
ve önleyici yaklaşımların profilini daha da yükseltmektir.
Bu hedefi gerçekleştirmek adına, Eylül 2011’de İstanbul‘da
düzenlenecek 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi özel
bir fırsat oluşturuyor.
Önlem almaya daha fazla yatırım yapmak, iş dünyası açısından bakıldığında önemli; ama önleme konusu sadece ekonomik bir mesele olmaktan öte bir anlam taşıyor. Bu öncelikle
bireylerin sağlık, güvenlik ve sosyal güvenliğine yatırım
yapmakla ilgili bir mesele; zira bu alanlarda yapılacak yatırım,
işyeri hastalıklarının, kazalarının ve ölümlerinin azalması
anlamına gelecektir. Bunlar da unutulamayacak, asla unutulmaması gereken sonuçlar.
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En önemli siyasal sonuçlar
İSG temel bir insan hakkıdır
Tüm toplumsal aktörler, işyerinde sağlık ve güvenliğin
öneminin bilincine varmalı ve gereklerini yerine getirmelidir.
Çalışanlar, haklarının gereği olarak, sağlıklarını koruyacak
uygulamalardan faydalanmalı, yeterli sosyal güvenlik
programları ile desteklenmeli ve önleyici programlara erişim
olanaklarına sahip olmalıdır. İşverenler hem hukuki hem de
ahlaki açıdan çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlayacak
tüm gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
İSG işletmeler ve toplum için stratejik bir değer olarak kabul
edilmelidir
“Önlemede getiri” araştırmaları, işyerinde sağlık ve güvenlik
alanına yatırım yapmanın, insan kaynağı sermayesinin
oluşturulmasında ve motivasyonu yüksek bir işgücü yaratmada
merkezi önemde olduğunu ve işletmelerin rekabet gücünü ve
yenilikçilik kapasitesini arttırdığını göstermektedir.
İSG toplumsal bir sorumluluktur
İşyeri sağlığı ve güvenliği alanında dev boyutlardaki küresel
meseleler göz önünde bulundurulduğunda, işletmelerin
önleme yatırımlarını uygun biçimde arttırmaları gerektiği
görülmektedir. Ancak, hem ortak bir sorumluluk olarak, hem
de gerçek anlamda bir önleme kültürünün oluşturulması için
bu yatırımların, çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretiminden
başlayarak tüm ilgili toplumsal aktörler tarafından
desteklenmesi gerekmektedir.
İSG giderek karmaşıklaşan bir alandır
İşyerinde ortaya çıkan giderek daha da karmaşık sağlık
riskleri ve sağlık sorunlarının artan çok sebepliliği, yenilikçi
bir yaklaşımı ve tüm farklı sosyal güvenlik kurumları da dahil
olmak üzere ilgili bütün aktörlerin işbirliğini ve beraber
çalışmasını gerektirmektedir.
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Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumu (ISSA), ulusal sosyal
güvenlik idarelerini ve ajanslarını bir araya getirmede dünyada
öncü rol oynayan uluslararası organizasyondur. ISSA, üyelerinin
dünya çapında dinamik yapılı sosyal güvenlik sistemleri ve
politikaları oluşturmaları ve geliştirmeleri yolunda bilgi,
araştırma, uzman görüşü ve platformlar sunar.
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