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İŞ YERİNDE PSİKOSOSYAL RİSKLER BAĞLAMINDA KAS 
İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINA BAĞLI HASTALIK 

İZNİ SONRASI İŞE DÖNÜŞ  

Kas iskelet sistemi hastalıkları ve psikososyal risk faktörleri-
konuya giriş 

Kas iskelet sistemi hastalıkları (KİSH) dünya çapında en sık 

bildirilen sağlık sorunlarından biri olduğundan, KİSH ile işe dönüş 

ve çalışmaya devam etme ülkeler arasında değişmekle birlikte 

tüm Avrupa ülkelerinde önemli bir konudur (DSÖ, 2019). 

Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması (EWCS; bkz. Eurofound, 

2015), 2015 yılında tüm Avrupalı çalışanların %50'sinin bir veya 

daha fazla kas-iskelet sistemi sorunu bildirdiğini, sırt ağrısının en 

yaygın sorun olduğunu, ardından üst ekstremite (boyun ve 

omuzlar) ve alt ekstremite problemlerinin (kalçalar, dizler, ayak 

bilekleri) geldiğini belirtmiştir. 

İşle ilgili sağlık sorunları arasında KİSH'ler en önemlileridir: 2013 

İşgücü Araştırmasında, yanıt verenlerin %60'ı kas-iskelet sistemi 

sorunlarını en ciddi sağlık sorunları olarak tanımlamıştır 

(Eurostat, 2013). KİSH'ler nedeniyle her yıl çalışma günlerinin 

büyük bir kısmı kaybedilmektedir; örneğin 2015’te, KİSH'li 

çalışanların %53'ü bir önceki yıl hastalık izninde olduklarını 

bildirmiştir (EU-OSHA, 2019a). 

KİSH'ler için riskleri azaltmak amacıyla büyük çabalar olmasına rağmen, son yıllarda KİSH'lerin 
prevalansı sürekli olarak yüksek kalmaktadır. İnsanlar daha uzun süre yaşayıp çalıştıkça, kas-iskelet 
sistemi rahatsızlıklarının prevalansı ve etkisinin küresel olarak daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

KİSH'lerin ortaya çıkmasında fiziksel, organizasyonel, psikososyal, sosyodemografik ve bireysel 

faktörler gibi çok çeşitli faktörlerin katkısı olabilmektedir (EU-OSHA, 2019a). Psikososyal riskler, 

özellikle fiziksel risklerle birleştiğinde, KİSH'lere neden olabilmekte veya bunları 

şiddetlendirebilmektedir.  

KİSH ile mücadelede ergonomik koşullar büyük ölçüde iyileşmişken, iş organizasyonu veya psikososyal 

riskler yeterince iyileşmemiştir.  

 
Bu raporda, KİSH'leri iş yerindeki psikososyal risk faktörleri bağlamında vurgulayarak tartışmaya ve  
özellikle KİSH'lerle işe geri dönüşe odaklanılmıştır. 

 

KİSH'ler nelerdir ve işle ilgili KİSH'ler nelerdir? 

KİSH, vücut kaslarındaki ağrı ve rahatsızlığı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir (EU-OSHA, 

2020a: 14). Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasında (ICD:M00-M99)  

listelendiği gibi, kas-iskelet sistemi ve lokomotor sistemi, yani kasları, kemikleri, eklemleri ve tendonları, 

bağlar gibi ilişkili dokuları etkileyen çeşitli rahatsızlıklar grubudur. Bu grup 150'den fazla tanı içerir. Kas-

iskelet sistemi rahatsızlıkları tipik olarak ağrı (çoğunlukla inatçı) ve hareket kısıtlılığı, el becerisi ve 

işlevsel yetenekte sınırlamalar ile karakterize, insanların hastalıklarının mental etkileri sebebiyle 

çalışma hayatı ve sosyal rollere katılma yetkinliklerini azaltan hastalıklardır. Daha geniş bir çerçeveden 

bu hastalıklar toplumların refahını etkiler (WHO, 2019). 

Bazı KİSH'ler aniden ortaya çıkar (örneğin bir kazadan kaynaklanan akut bir travmadan sonra); ancak çoğu uzun 
süreli veya tekrarlanan maruz kalmanın bir sonucu olarak yavaş yavaş gelişir yani birikimseldir.  KİSH'ler geçici 
veya ömür boyu (kronik) olabilir. 
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İşle ilgili KİSH'ler terimi, esas olarak işin kendisinin neden olduğu veya ağırlaştırdığı, kasları, tendonları, 

bağları, kıkırdakları, damar sistemini, sinirleri ve kas-iskelet sistemi eklemlerini ve yumuşak dokuları 
etkileyen sağlık sorunlarıdır; üst ekstremiteyi, boynu ve omuzları, bel bölgesini ve alt ekstremiteleri 
etkileyebilirler. İşle ilgili KİSH'ler çoğunlukla işyerindeki tehlikelere tekrarlayan ve uzun süreli maruz kalma 
sonucu olarak ortaya çıkan kümülatif hastalıklardır. 

KİSH'lerle ilgili son veriler ve işle ilgili KİSH'lerin olumsuz etkileri 
 

AB ülkelerinde, hem insidans hem de 

prevelans oranları¹ yıllardır yüksek seyrettiği 

için çeşitli kaynaklardan² alınan veriler 

özetlenirse, işle ilgili KİSH’ler AB üye 

devletlerinin tümünde önemli konulardır. 

KİSH'lerin mikro düzeyde çalışanın 

kendisine, orta düzeyde şirketler ve 

işletmelere ve makro düzeyde halk sağlığı 

sistemine ekonomik ve genel olarak olumsuz 

etkileri vardır.  KİSH’lerin ülke ekonomisine 

etkileri olduğu gibi, kısa ve uzun vadede 

bireyin sağlığına, yaşam ve iş kalitesine, 

üretkenliğine ve ekonomik durumuna etkileri 

olabilmektedir.  

Meslek hastalıklarının (yasal olarak meslek hastalığı olarak belgelenen hastalıklar) insidans ve 

prevalans oranları, iş teftiş kurumu, sigorta şirketleri, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanları ve şirketler 

için yasal olarak gerekli müdahaleler ve çalışanlara ödenecek potansiyel tazminatlar için temel 

göstergedir. Ancak, AB düzeyinde bazı ülkelerde KİSH'ler meslek hastalıklarının yüksek bir oranını 

oluştururken (Eumusc, 2011), diğerlerinde KİSH meslek hastalığı olarak kabul edilmemesinden dolayı  

daha az sıklıkta görüldüğü için bu veriler doğru bir şekilde karşılaştırılamamaktadır. 

KİSH’ler ve işten kalma KİSH'li çalışanların yarısından fazlası 12 aylık bir dönemde işten izin aldığını 

bildirmiştir (EU-OSHA, 2019a). AB'de, kronik KİSH'leri ve diğer sağlık sorunları olan çalışanların %26'sı 

yılda 8 günden fazla işten kalma bildirmektedir (ancak temel sağlık sorunu olmayan çalışanların 

yalnızca %7'si) (Eurostat, 2014). İşten uzun süre uzak kalma, bir kişinin uzun vadeli istihdam 

edilebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Yüksek hastalık izni oranları, doğrudan veya dolaylı hastalık izni 

ödemeleri nedeniyle artan maliyetlerle sonuçlanmaktadır.(³) 

Hastayken çalışmak(⁴) Hastayken 4 ila 20 iş günü arasında çalıştığını bildiren KİSH'li çalışanların 

yüzdesi, diğer sağlık sorunları olan çalışanlardan çok daha yüksektir (Eurofound, 2015). Hastayken 

çalışmak işten memnuniyetsizliğe, çatışmaya ve yüksek hastalık izni oranlarına yol açabilmektedir. 

Erken emeklilik KİSH'li (diğer sağlık sorunlarıyla birlikte) çalışanların üçte biri, 60 yaşına kadar işlerinde 

kalamayacaklarını düşünmektedir (Eurofound, 2015). KİSH'lerden muzdarip kişilerde iş göremezlik ve 

erken emeklilik riski daha yüksektir. 

Ulusal ekonomi üzerindeki etkisi Gayri safi yurtiçi hasılanın tahmini %1-2'si KİSH'lerin bir sonucu 

olarak kaybedilmektedir (Bevan, 2015). KİSH'ler, ilaç ve tedavi, rehabilitasyon, KİSH'in işe bağlı olması 

durumunda tazminat, sakatlık ve erken emeklilik maaşları vb. gibi ek maliyetler getirmektedir. 

Bu nedenle, KİSH'lerin önlenmesi ve iyi bir işe dönüş sürecinin desteklenmesi sadece insani ve etik 

açıdan değil, ekonomik nedenlerle de önemlidir!   

 

(1) İnsidans oranı, belirli bir popülasyon ve dönem içindeki yeni KİSH sayısını,  prevalans oranı  son 12  ayda toplam KİSH sayısını 
gösterir. 

(2) Ana bilgi kaynakları, Avrupa Çalışma Koşulları Anketi (EWCS), İş Gücü Anketi – geçici modüller (LFS), Avrupa İşletmeler ve 
Yükselen Riskler Anketi (ESENER), Avrupa Sağlık Mülakat Anketi (EHIS) gibi anketler ve Avrupa İş Kazaları İstatistikleri 
(ESAW), Avrupa Herkes İçin Sağlık Veri tabanından veya Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ölüm Veri Tabanından elde edilen idari 
verilerdir 

(3) Doğrudan hastalık izni maliyetleri, şirketlerin hastalık izni sırasında çalışanlara ödediği ücretlerdir; dolaylı hastalık izni 
maliyetleri sigorta şirketlerin sosyal sigorta veya tedavi için yaptığı ödemelerdir. 

(4)  Presenteeism, hastayken veya hasta hissederken çalışmayı tanımlar. 
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KİSH'ler bağlamında iş yerinde psikososyal risk faktörleri 

KİSH'ler bireysel, sosyodemografik faktörler ve işle ilgili riskler olmak üzere farklı risk grupları ile ilişkilidir. 

Mesleki maruziyet, yani işte karşılaşılan riskler, bağımsız veya kombinasyon halinde KİSH'lere katkıda 

bulunur. 

Bu faktörleri kısaca gözden geçirirsek: 

 Fiziksel (biyomekanik): Yüksek fiziksel gereksinimler, çok tekrar eden çalışmalar, yoğun güç 

kullanımı, titreşim, aşırı soğuk veya sıcak, uygunsuz duruşlar, uzun süreli çalışmalar, uzun süreli 

oturma veya ayakta durma gibi riskler 

 Organizasyonel : Fiziksel yük gerektiren işlerin düzenlenme şekli: birbirini takip eden çalışma 

saatlerinin sayısı, molaların sıklığı, kötü çalışma zamanı düzenlemeleri, zaman baskısı altında 

çalışma, yetersiz dinlenme, prosedürlerin esnek olmaması, kendi başına karar almada kısıtlılık, 

yüksek kaliteli iş yapmak için kaynak eksikliği, monoton görevler ve kariyer geliştirmede kısıtlılık 

 Psikososyal: Yüksek iş talepleri, bölüm yöneticilerinden veya meslektaşlardan düşük sosyal destek, 

düşük düzeyde iş kontrolü, yüksek iş yoğunluğu, iş-ev çatışmaları, ağır zihinsel yük, karar almada 

yetersizlik, yapılan işin takdir edilmesinde eksiklik, işteki değerler çatışması, işin kalitesiyle ilgili 

çatışmalar, örgütsel adalet eksikliği (örneğin işin eşit olmayan dağılımı), iş güvencesizliği, kötü 

sosyal çevre, işte veya sosyal destekte kişilerarası ilişkilerin eksikliği, ayrımcılık, taciz ve zorbalık.  

Bu faktörlerin tümü, çalışanlarda  stres tepkilerine neden olarak psikolojik ve fiziksel zarara yol 

açabilmektedir. 

Psikososyal riskler, çalışmalarda ve yayınlarda tek tipte sınıflandırılmamasına karşın  genel olarak sosyal  
destek, iş kontrolü, karar verme yetkisi ve onay gibi ana alanlar tanımlanmıştır. 

Yeni teknolojilerin artan kullanımının bir sonucu 

olarak (yani işin dijitalleşmesi) işle ilgili riskler 

değiştiğinden, risk değerlendirmelerinde ve 

önleme çalışmalarında bu konu dikkate 

alınmalıdır. İş dijitalleştikçe, daha fazla insan 

evden ya da uzaktan çalışmakta veya dijital 

platformlar aracılığı ile iş bulmaya başladı.  Bu 

durum, çalışanlara daha fazla esneklik sağlarken 

aynı zamanda iş ve özel yaşam arasındaki 

sınırları değiştirdi. İş prosedürleri hızlandığı için 

zaman baskısı arttı. Bu durum, bölüm yöneticileri, 

süpervizörler ve meslektaşlar arasında yeni 

kişisel iletişim biçimlerinin oluşmasına yol 

açmaktadır.(EU-OSHA, 2020b).  

İşle ilgili risk faktörleri, işin doğası, ergonomik ve psikososyal özellikleri nedeniyle çeşitli sektörler ya da 

meslek grupları arasında eşitsiz bir  şekilde dağılmaktadır. OSHA'nın “İşgücü çeşitliliği ve kas-iskelet 

bozuklukları: gerçeklerin ve rakamların gözden geçirilmesi” raporuna göre;  (EU-OSHA, 2020c) kadınlar, 

göçmen çalışanlar veya LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks) çalışanlar gibi bazı 

spesifik grupların KİSH’lerden muzdarip olma olasılığı daha yüksektir. Bu durum genel olarak daha kötü 

çalışma koşulları, daha niteliksiz işlerde çalışma, daha fazla taciz, tehdit ve ayrımcılığa uğrama ve bazen 

çevresel tehlikelere daha fazla maruz kalma (3D denilen işler; yani kirli, tehlikeli ve zorlu işler) gibi farklı 

sebeplerdir. İsveç Çalışma Ortamı Otoritesi (SWEA) tarafından yaptırılan araştırmadan elde edilen önemli 

sonuca göre, kadın ve erkek arasındaki KİSH sıklığının değişmesi biyolojik farklılıklardan değil, işin 

organizasyonunun ve işyerindeki kaynakların eşit olarak dağıtılmamasından kaynaklanmaktadır. 

Özellikle önleme ve işe dönüş süreçleri söz konusu olduğunda, yukarıda bahsedilen psikososyal risk 

faktörlerinin KİSH'lere yol açabileceğini veya bunları kötüleştirebileceğini anlamak gerekir. Bu nedenle, 

psikososyal stres faktörlerini iyileştirmeye ve azaltmaya yönelik müdahaleler, KİSH'lerin iyileşmesi ve 

sürdürülebilir bir işe dönüş sağlanması üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilmektedir.  
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Psikososyal riskler ve KİSH'ler nasıl bağlantılıdır? 

Halihazırda kabul edilen KİSH modelleri, Engel (1977) tarafından geliştirilen ve o zamandan beri 

uyarlanan (Hauke ve ark., 2011) biyopsikososyal modele (⁵) dayanmaktadır. Çalışanlar işte ve iş 

dışında psikososyal risklerle karşı karşıyadır. Bireysel stres yanıtı veya risk faktörlerine tepki, işle ilgili 

risk faktörleri (fiziksel, psikososyal veya organizasyonel olabilir) ile bozukluklar arasındaki bağlantıda 

kilit bir faktör olarak görülmektedir. Bu durum, müdahalelerin neden mesleki ve bireysel düzeyde veya 

aşağıda açıklanacağı gibi kombinasyon halinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. 

EU-OSHA (2020b) tarafından hazırlanan bir rapordan elde edilen aşağıdaki bulgular, işteki psikososyal 

risk faktörlerinin KİSH'lerle nasıl bağlantılı olduğunu göstermektedir: 

 Düşük sosyal destek: Birçok araştırmanın sonucu, düşük sosyal destek ile tüm vücut 

bölgelerindeki kas ağrıları ve özellikle bel, boyun ve omuz ağrıları arasındaki ilişkiyi 

desteklemektedir. 

 Karar verme yetkisinde kısıtlılık içeren düşük iş kontrolü seviyesi: Bunun sırt, boyun, 

omuz, bilek, dirsek, kalça ve dizlerdeki ağrı ile doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

 Düşük iş tatmini: Özellikle üst ekstremitelerde ve belde ağrı ile ilişkili görünmektedir. 

 İş-yaşam çatışmaları: Pek çok araştırma, iş-yaşam çatışmalarının kas-iskelet sistemi ağrısı 

(özellikle bel ağrısı) ile ilişkili olduğunu göstermiştir. 

 Ayrımcılık, taciz ve zorbalık gibi olumsuz sosyal davranışlar: Bu risklerin doğrudan 

KİSH'lerle ilişkili olduğu görülmektedir. Psikolojik zorlanma yoluyla dolaylı bir ilişki de 

bulunmuştur. 

EU-OSHA adına bir grup uzman, KİSH'lerin yaygınlığı ile belli başlı işle ilgili risk faktörleri arasında 
istatistiksel bir ilişki olup olmadığını değerlendirmek için araştırma yaptı (EU-OSHA, 2019a). EWCS'nin 
(2015) altıncı döneminden alınan verileri kullanarak oluşturulan birkaç regresyon modelinde farklı risk 
faktörleri ve KİSH'ler arasındaki ilişki incelendi. Sırt, alt ve üst ekstremitedeki KİSH’ler ile sözlü taciz, 
cinsel taciz, zorbalık ve belirsiz görevler arasında pozitif ilişki bulunurken, işte söz sahibi olmak, kendi 
işinden memnun olmak, iş yerinde adil muamele görmek, gerektiğinde mola verebilmek ve iş yerinde 
kabul görmek arasında negatif ilişki olduğu gösterildi.  

Bunun yanında, kronik KİSH'i olanların stresli oldukları dönemlerde ağrılarını göz ardı etmelerinin  daha 

zor olduğu söylenebilir. Kas-iskelet sistemi ağrısı ve zihin arasında yakın bir etkileşim vardır (OSHWiki, 

2019). 

Farklı önleme seviyelerinde KİSH'leri yönetmek ve işe 
dönüş 

Çalışanların kas-iskelet sağlığını çalışma hayatları boyunca korumak, böylece daha sağlıklı 

yaşamalarını, daha az hastalık izni almalarını ve işlerinde daha uzun süre kalmalarını sağlamak hem 

bireyler hem de kuruluşlar için önemlidir. 

Asıl hedef, KİSH'leri ve işle ilgili stresi önlemek için, kas-iskelet sistemi ve ruh sağlığını geliştiren, 

herhangi bir kas-iskelet sorununa yönelik erken müdahaleyi teşvik eden, insanların çalışmaya devam 

etmelerini sağlamak için uygun düzenlemeler ve KİSH için etkili bir rehabilitasyon ve işe dönüş planları 

yapan bir iş yeri sağlamaktır (EU-OSHA, 2021). 

Bu bölüm, KİSH’lerin önlenmesine ve işe geri dönüşlerinde özellikle psikososyal riskler bağlamında 

önemine, koruyucu önlemlerin bir parçası olarak risk değerlendirme ve işe dönüş olgu örnekleri vererek 

dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. 

 
 

(5) Biyopsikososyal model 1977 yılında GL Engel tarafından geliştirilmiştir. Sağlık ve hastalığı biyolojik özelliklerin (genler gibi), 
davranışsal faktörlerin (yaşam tarzı ve sağlık inançları gibi) ve sosyal koşulların (kültürel etkiler, aile ilişkileri ve sosyal destek 
gibi) ürünleri olarak görür. 
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İşle ilişkili KİSH’ler için önleyici faaliyetlerin planlanması açısından 

risk değerlendirme  

AB ülkelerindeki güvenlik ve sağlık düzenlemeleri,  işverenlerin  periyodik olarak çalışanların güvenlik 

ve sağlığına yönelik risklerini değerlendirmesi ve sonuçlara göre  işle ilgili riskleri önlemesine yönelik  

sorumluluklarını ortaya koymaktadır.  

Şirketler,  çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm riskleri değerlendirme zorunluluğunu akılda tutarak, 

yalnızca işyerindeki (kalıcı) fiziksel riskleri değil, aynı zamanda örgütsel riskleri, giderek artan 

psikososyal riskleri ve tabii ki güncel iş teknolojileri ve yöntemleri nedeniyle yeni ortaya çıkan riskleri de 

göz önünde bulundurmalıdır. Bazı Üye Devletlerde psikososyal riskleri kapsayan ek mevzuat 

çıkarılmıştır. Ancak bu, şirketler arasında farklı risk değerlendirmelerinin yapılması gerektiği konusunda 

yanlış bir algıya yol açmıştır. EU-OSHA birkaç raporda, orijinal değerlendirme kavramına geri 

dönmemizi ve entegre bir risk değerlendirmesi yapmamızı açıkça tavsiye etmektedir. Bu, fiziksel ve 

psikososyal riskler arasındaki ilişkiyi kapsayacak şekilde risk değerlendirme araçlarının güncellenmesi 

gerektiği anlamına gelir. Psikososyal risk faktörleri, “iş ekipmanının ölçülmesi” ile değerlendirilemezler. 

Psikososyal risk faktörleri ölçümünde bilimsel standartlara uygun anketler, çalışan görüşmeleri ve 

gözlemler yoluyla değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. Ancak fiziksel ve psikososyal risklerin 

aralarındaki ilişkinin kurulması gereklidir. Örneğin bir İSG uzmanı, iş istasyonlarını yerinde gezerken 

çalışanlarla görüşmeler yapabilir. Bu, aynı zamanda tüm İSG uzmanlarının psikososyal riskler 

konusunda eğitilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Ancak genellikle teknik altyapıdan gelen iş 

güvenliği uzmanları, değerlendirme yöntemlerini değiştirme konusunda isteksizdir. Bu nedenle, iş 

güvenliği uzmanları ergonomik veya teknik riskleri değerlendirirken, iş sağlığı hekimleri veya 

psikologları psikososyal risk faktörlerini değerlendirmektedir. Ancak ideali, farklı risklerin ilişkilerini 

gösterebilmek için uzman ekiplerin birlikte çalışmasıdır.   

Gerek üye ülkeler, gerek AB, gerekse uluslararası düzeyde hazırlanmış ve küçük işletmelerin kendi 

içinde kullanabilecekleri pek çok doküman bulunmaktadır. Genç ya da yaşlı çalışan, kadın ya da 

göçmen çalışanlar gibi özel grupların risk değerlendirmeye ayrıca ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır. 

Farklı grupların değişen yönlerini dikkate alan değerlendirmeler uygun ve etkili önlemlerin 

uygulanmasını sağlayacaktır.  

Risk değerlendirmesine bütünsel bir yaklaşımın önemine dair pratik bir örnek 

Aşağıda yazar tarafından sağlanmış ve kişisel deneyimlerine dayanan örnekte bütüncül yaklaşımın 

önemi vurgulanmıştır. 

Bir hastanenin cerrahi bölümünde yapılan risk 

değerlendirmesinde, pek çok hemşire çoğu kadın olmak 

üzere ağır hastalarla ilgilenirken yaşadıkları bel 

ağrısından yakınıyorlardı. Bu nedenle gerektiğinde 

kullanmak için iki adet ergonomik hasta taşıma aleti 

alınmış ve hemşirelere nasıl kullanılacağı öğretilmişti. 

Ancak zamanla hemşirelerin ağrısı azalacağına daha da 

arttı. İş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi tarafından 

yapılan değerlendirmede, hemşirelerin cihazı doğru 

kullanmayı bildikleri ama  kullanmadıkları ortaya çıktı. 

Bu bölümde, hastalık izinleri ve yüksek hasta devir oranı 

nedeniyle zaman baskısı çok yüksekti. Hemşirelerin birden çok hastadan sorumlu olmaları ve sürekli 

yetersiz personel ile çalışmaları nedeniyle ağır hastaları kaldırırken meslektaşlarından yardım 

isteyemiyorlardı. Ayrıca kaldırma cihazını bir odadan diğerine götürmek zaman alıyordu. Hemşireler ne 

zaman cihazı almak için gitseler başhemşire tarafından hızlı olmaları konusunda uyarılıyorlardı. 

Özellikle göçmen çalışanlar, istenmeyen vardiyada çalıştırılma cezası nedeniyle başhemşireler ile 

tartışmak istemiyorlardı. Yani sonuçta hemşireler kaldırıcı olmadan çalışıyorlardı. Özetlemek gerekirse, 

bölüm amiri destekleyici değildi, iş talepleri ve zaman baskısı yüksekti. Psikososyal risk faktörleri 

hemşireler için işle ilgili riskleri artırmış, hatta kas-iskelet problemlerini şiddetlendirmiştir. 
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KİSH'lerle işe dönüşü kolaylaştıran ilkeler 

Erken müdahaleler, uzun süreli hastalık izinlerini önlemeye yardımcı olur. Görüşmeler, profesyonel 

destek veya çalışma ortamının düzenlenmesi gibi müdahaleler mümkün olduğunca erken, yani 

semptomlar rapor edilir edilmez yapılmalıdır (EU-OSHA, 2021). Yukarıdaki örnekte erken müdahale 

(ergonomik kaldırma cihazları sağlamak) semptomlar fark edildikten sonra gerçekleşmiş, ancak 

psikososyal yön, bölüm yöneticisinin destekleyici olmayışı nedeniyle tamamen göz ardı edildiğinden 

erken müdahale sonuçsuz kalmıştır. Olayın ardından yapılan bütünsel risk değerlendirmesi erken 

müdahalenin neden başarısız olduğunu göstermiştir. 

Hastalık izninden sonra işe dönüş önlemleri, uzun süreli hastalık izninden sonra işe yeniden 

entegrasyonu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Uzun süreli iznin ne olduğu konusunda da tek tip bir 

tanım olmayıp, birçok ülkede 6 hafta olarak kabul edilir ve ardından işe dönüş önlemleri başlatılır. Bu 

önlemler, ister kronik KİSH'lerden, ister kanserden veya diğer sağlık sorunları nedeniyle çalışma 

kapasitesi ve kabiliyeti düşük çalışanları desteklemeyi amaçlar. Ayrıca, çalışanların sağlıklarını 

iyileştirmeye ve genellikle kronik hastalıklarla ilişkili olan uzun süreli iş göremezlik risklerini azaltmaya 

yardımcı olurlar. Amaç çalışanın işine devam etmesi ve işverenin, çalışanları sürdürülebilir bir şekilde 

işte tutmasını sağlamaktır(⁶). Bazı çalışanlar bir daha asla eski haline dönemeyebilir, ancak işte yeterli 

düzenlemeler yapıldığında ve çalışanların yeteneklerine odaklanıldığında, emekli olana kadar 

çalışmaya devam edebilirler. 

İşe dönüş süreçleri çeşitli AB üye ülkelerinde farklı şekilde düzenlenmektedir. EU-OSHA'nın üye 

ülkelerin rehabilitasyon ve işe dönüş politikalarına ilişkin raporunda belirtildiği gibi programların destek 

seviyesi büyük farklılıklar göstermektedir (EU-OSHA, 2016). Spesifik göstergelere bakıldığında, ülkeler 

dört gruba ayrılmıştır: ülkelerin rehabilitasyon sisteminin kapsayıcılığı (tüm çalışanların rehabilitasyona 

hakkı vardır), önleme ve erken müdahaleye odaklanması, işe dönüş sürecinde işverenin 

sorumluluklarının kapsamı, multidisipliner yaklaşım ve olgu yönetiminde etkin bir koordinasyon 

kurulması. (Bu grup Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç'ten 

oluşmaktadır)  Çalışanların rehabilitasyonu, sürdürülebilir bir çalışmanın teşviki veya çalışanın iş 

yaşamından dışlanmasının önlenmesine yönelik entegre bir çerçeve politikası tarafından desteklenir. 

(EU-OSHA, 2016: 4). Örneğin Avusturya'da, 2011'de kabul edilen Çalışma ve Sağlık Yasası'nda 

(Arbeit- und Gesundheit-Gesetz)  bu politikanın çerçevesi belirlenmiş ve bu düzenlemeyi 2017'de Yarı 

Zamanlı Yeniden Entegrasyon Yasası (Wiedereingliederungsgesetz) izlemiştir. 

AB'nin eşit muamele direktifleri, kronik KİSH'leri olan çalışanların da dâhil olduğu iş göremez çalışanları 

kapsayan standartları belirlemektedir. Örneğin, 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifinin 15. Maddesi, 

özellikle hassas risk gruplarının kendilerini özel olarak etkileyen tehlikelere karşı korunması gerektiğini 

şart koşmaktadır. 

Mesleki rehabilitasyon, işe dönüş yaklaşımlarının bir parçasıdır. Tıbbi, mesleki ve sosyal rehabilitasyon, 

“optimal fiziksel, duyusal, entelektüel, psikolojik ve sosyal işlevsel seviyeleri” iyileştirme süreci olarak 

tanımlanmaktadır (EU-OSHA, 2016, alıntı WHO, 2016). İşe dönüş, bir rehabilitasyon şekli olup tıbbi 

rehabilitasyonla başlar ve mesleki rehabilitasyonla biter(⁷); sağlık hizmeti sağlayıcısından işverene, 

bölüm yöneticisine ve çalışana kadar ilgili tüm katılımcıları içeren ortak bir yaklaşım gerektirir (EU-

OSHA, 2021). 

Şirket düzeyinde, çalışanların uzun süreli hastalık izninden sonra işe dönmelerini destekleyen şirket 

politikalarını uygulayan işverenlerin oranı, AB-27 ve Birleşik Krallık'ta önemli ölçüde farklılık 

göstermektedir. Oran, Birleşik Krallık, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'da %90'ın üzerinde olmak üzere en 

yüksektir ve en düşük %19 ile Litvanya'dadır, AB ortalaması %73'tür (EU-OSHA, 2020). 

Ayrıntılara girmeden önce, işe dönüş programlarının odaklanması gereken üç ana hedef şunlardır: 

 İşyerinde hastalıkları yönetmek için etkili bir İSG stratejisi geliştirmek ve uygulamak (öğrenen 

organizasyonlar), 

 Hastalık ve hastalık izninden sonra işe dönen ve işte kalan çalışan sayısını artırmak 

(sürdürülebilirlik), 

 Çalışanlar için olumlu işe dönüş deneyimleri ile sağlıklı ve destekleyici bir kültür yaratmak. 

 
(6) İşyerinde koruma girişimleri, kalıcı veya sınırlı bir süre için destek sağlayarak çalışanları işte tutmayı amaçlar ve ideal 

olarak, uzun süreli hastalık izni oluşmadan önce devreye girerler. 

(7) Almanya MBOR (tıbbi-mesleki odaklı rehabilitasyon) ile oldukça başarılı olmuştur. 
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Aşağıdaki tablolar, özellikle psikososyal yönleri vurgulayarak, KİSH'li çalışanların işe dönüş süreçleri 

için önerilen kolaylaştırıcılara ve ön koşullara genel bir bakış sunmaktadır. Tablo 1’de şirketin 

sorumlulukları,  Tablo 2'de ise çalışanın sorumlulukları listelenmiştir.  
 

Tablo 1: KİSH'leri olan çalışanların işe başarılı bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için şirketler ile ilgili hususlar 
 

1. Sağlık Politikası 

 Sağlığın teşviğini ve geliştirilmesini, önleme ve tanımlanmış bir işe dönüş politikasını 

destekleyen   bütüncül bir sağlık politikasını, şirketin veya organizasyonun en üst seviyesine 

entegre eden bir İSG yönetimi uygulayın. Oluşturulacak İSG standardı; önleme, düzenli risk 

değerlendirmesi ile yeniden değerlendirme, problemler tespit edildiğinde müdahale ve iş sağlığı 

hizmetlerini gerektirmektedir. 

 Organizasyonel aşamaları içeren sistematik ve net bir şekilde tanımlanmış bireysel işe dönüş 

planları sağlayın. 

 Fiziksel, organizasyonel ve psikososyal faktörler/stresörler dahil olmak üzere iş yerindeki 

riskleri bütüncül bir yaklaşımla ele alın. 

 Performansı ve bunu etkileyen faktörleri ölçün. 

Psikososyal riskler ve KİSH'ler ile ilgili olarak, iş talepleri (psikolojik baskı dahil) iş kontrolü, takdir, sosyal 

destek, kurumsal adalet, çatışmalar ve tacizle başa çıkma gibi hususlar risk değerlendirmelerinde ele 

alınmalıdır. 

Sürekli bir iyileştirme süreci uygulamak amacıyla, şirket düzeyinde KİSH'lere ilişkin veriler toplanmalı 

ve KİSH'leri önlemek veya işe sorunsuz bir geri dönüşü sağlamak için alınan tüm organizasyonel ve 

psikososyal önlemler izlenmelidir. 

2. Sağlığı geliştirme kültürü ve iyi iletişim kurmak 

 Sağlık ve hastalık konusunda çalışanların ihtiyaçlarını bölüm yöneticileriyle özgürce 

konuşmalarını sağlayan iyi bir iletişim kültürünü teşvik edin. 

 Baskı veya yaptırım olmaksızın olumlu bir atmosfer ve destekleyici bir kültür yaratın. 

 Hasta çalışanlarla mümkün olduğunca erken iletişime geçin ve gerektiğinde yardımın hazır 

olduğunu göstermek için onlarla düzenli olarak iletişim halinde kalın. 

 Çalışanların işe dönüş programına tam olarak katılmalarını ve uygulamanın geniş çapta kabul 

görmesini sağlayın. 

Psikososyal faktörler işe hızlı bir geri dönüşün sağlanmasında, yani bir riskten ziyade örneğin bölüm 

yöneticilerinden veya meslektaşlarından sosyal destek sağlama gibi olumlu bir sonuç  oluşturduklarında, 

çok önemli olabilmektedir. 

Çalışanların sorunlarını bildirmesi kolay olmalıdır. KİSH’li çalışanlar, iş yerindeki psikososyal risk 

faktörleri hakkında konuşmaya teşvik edilmeli ve sorunsuz bir işe dönüşü sağlamak için ergonomik, 

organizasyonel ve psikososyal destek almalıdır. 

 

3. Teşvikler 

 İşe dönüş programını ceza değil, cazip bir seçenek ve yararlı bir uygulama olarak teşvik edin. 

 Çalışanların, KİSH'ler için iş yeri odaklı müdahalelere ve bireysel stres modellerini analiz 

etmelerine, dayanıklılıklarını arttırmalarına ve ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilecek 

iş sağlığı uzmanlarından koçlara, psikologlara veya psikoterapistlere kadar (dış) desteğe hızlı 

erişimlerinin olmasını sağlayın. 
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4. Farkındalık oluşturmak 

 Bölüm yöneticileri arasında kronik hastalıkların doğası ve etkisi, bunların psikososyal sorunlarla 

ilişkisi ve psikososyal risklerin nasıl yönetileceği konusunda farkındalık yaratın.  

 Çalışanların ihtiyaçlarını tartışmaya hazır olun, ayrıca hastalık izniyle ilgili tüm tarafların yasal 

haklarına ve görevlerine dikkat çekin. 

 İşe geri dönüşü şirketin sağlık politikasının bir parçası haline getirin ve yöneticilerin KİSH'li 

kişilerde psikososyal riskin önemi konusunda farkındalıklarını arttırarak, personelin nasıl 

destekleneceği konusunda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlayın. 

Yukarıda belirtildiği gibi  KİSH'ler ve psikososyal risk faktörleri bağlamında farkındalık oluşturulması; 

bölüm yöneticilerinin işle ilgili KİSH'ler ile psikososyal risk faktörlerinin KİSH'ler üzerindeki etkisini 

anlayarak, bu sorunları çalışanlarıyla tartışması ve onları nasıl destekleyeceğini bilmesi gerektiği 

anlamına gelmektedir. 

 

5. Profesyonel multidisipliner destek (iç ve dış hizmetler) 

 İşe dönüş, çeşitli dış sağlık profesyonelleri (İSG veya danışmanlık hizmetleri gibi) ve işyeri 

hekimi (harici bir kuruluş tarafından sağlanmıyorsa), insan kaynakları (İK) departmanı, bölüm 

yöneticileri ve tabii ki, çalışanların kendilerinin dahil olması durumunda daha başarılı olacaktır. 

 Sağlık hizmetlerine kolay erişim ile tıbbi ve tıbbi olmayan kolaylaştırıcıları içeren çok disiplinli 

bir yaklaşım, çalışanların sorunsuz bir şekilde yeniden entegrasyonunu sağlamak için 

önemlidir. 

 Büyük şirketler genellikle farklı becerilere sahip bir entegrasyon ekibi ve  yeniden entegrasyon 

sürecini koordine eden bir entegrasyon yöneticisi sağlamaktadır. 

 Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ'ler) ise genellikle, harici kurumlardan (örneğin İSG 

hizmetleri veya sağlık sigortası şirketleri) tarafından bir vaka yöneticisi sağlanır. Burada da 

birkaç uzmandan gelen girdileri koordine eden çok disiplinli bir yaklaşım esastır. 

Dış danışmanlık hizmetlerinin avantajı, çalışanın sorunların temeli hakkında konuşmasının 

daha kolay olabilmesidir. Dezavantajı ise bu hizmetlerin çalışma durumunu tam olarak 

anlayamaması ve işyerine müdahale edememesidir (8). 

 Entegrasyon veya vaka yöneticileri, entegrasyon süreci boyunca yönetime ve çalışana adım 

adım rehberlik eder ve süreci koordine eder. 

Tek nedenli olmayan ve birden çok risk faktörüyle ilişkili KİSH'ler için bütünsel bir risk değerlendirmesi 

zorunludur. Daha karmaşık durumlarda, işyerinde müdahale için farklı uzmanlıkların (ergonomik, 

psikolojik, iş süresi uzmanlıkları vb.) yanında, tıp ve tıp dışı profesyonellerden destek gerekebilmektedir. 

Psikolojik koçluk veya psikoterapi de mesleki rehabilitasyonun bir parçası olabilir. Tüm destek çabaları, 

sıkı bir prosedür ve zaman çizelgesini izlemelidir. Kendi bünyesinde gerekli uzmanlığa sahip olmayan 

küçük şirketler, danışmanlık hizmetleri veya sağlık sigortası şirketleri tarafından desteklenebilir. 

6. Sosyal destek 

 Psikososyal destek işe dönüş başarısı için hayati önem taşıdığından  bölüm yöneticisinin, İK 

departmanının ve iş arkadaşlarının çalışanı desteklediğinden emin olun. 

Meslektaş desteği genellikle bölüm yöneticisinin ekibe nasıl talimat verdiğine bağlıdır. Destek psikolojik, 

sosyal veya fiziksel nitelikte olabilir. Bu yazıdaki KİSH vaka incelemelerinin gösterdiği gibi, psikososyal 

yardım her vaka için işe dönüş sürecinin sorunsuz olmasında önemli bir faktördür. 

 
 

 

(8) Avusturya'da fit2work adı verilen ulusal işe dönüş programı hem şirketlere hem de bireysel danışmanlık sunmaktadır. İşe dönüş 
politikası geliştirmek, standart hale getirmek ve şirket içinde bireysel işe dönüş planlarının nasıl oluşturulacağı konusunda bilgi 
birikimi oluşturmak için şirketlere iş danışmanlığı sağlanmakta, çalışanlara da bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir. Eğer 
çalışan kimliğinin şirkette ifşa edilmesini istemezse, iş yerinde herhangi bir müdahale veya düzenleme yapılamaz ve sadece 
bireysel tedbirler alınabilir. 
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7. Yetkinlik geliştirme 

 Entegrasyon yöneticisi ve entegrasyon ekibi için düzenli eğitim sağlayın. 

 Yeteneklerini sunmaya hazır olan dış uzmanlar sağlayın 

 Düzenli süreç değerlendirmesi yoluyla organizasyonel öğrenmeyi sağlayın. 

 Uzman destek ağını, özellikle uzmanlar şirket içinde değilse düzenli olarak güncelleyin. Bu 

özellikle KOBİ'ler için gereklidir. 

Müdahalelerin ve tüm işe dönüş sürecinin kalitesi, büyük ölçüde şirkete ve çalışana tavsiyede bulunan 

ve süreç boyunca onlara rehberlik eden ekiplerin ve (iç veya dış) uzmanların yeterliliğine bağlıdır. İşe 

dönüş süreçlerini yeniden değerlendirmek organizasyonun yetkinlik geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, özellikle yeni ortaya çıkan psikososyal riskler söz konusu olduğunda, KİSH 

olan çalışanların başarılı bir işe dönüşü için son gelişmelerin takibi önemlidir (örneğin, yarı zamanlı 

olarak evden bilgisayarla çalışan, ciddi boyun ağrısı olan bir çalışanın, evde eğitim gören bir çocuğu 

olması durumunda o çalışan için hangi çözümün işe yaracağı gibi). Bir müdahaleyi gerçekten faydalı 

kılmak için tüm yönlerin anlaşılması gerekmektedir. 

8. İş yeri düzenlemeleri 

 KİSH'li bir çalışan işe döndüğünde halen olan ve üzerinde düşünülmesi gereken risk faktörlerini 

veya yapılması gereken değişiklikleri düşünün. 

 Bunun için özellikle İSG uzmanları tarafından özel değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. 

Bu değişikliklerin fiziksel, organizasyonel ve psikososyal faktörler gibi çok çeşitli riskleri 

kapsaması, çalışan ile bölüm yöneticisini içermesi gerekmektedir 

Aşağıda, iş yerinde psikososyal risk faktörleri ile kötüleşebilen iş ile ilişkili  KİSH için  iyi uygulama  

örnekleri verilmiştir:  

 İş ekipmanını işe uyarlayın (daha ergonomik olan ekipmanla değiştirin), aynı zamanda çalışanı 

nasıl kullanılacağı konusunda eğitin ve ona alışması için zaman verin (zamanın baskısını 

ortadan kaldırın). 

 Görevleri ya tamamen kaldırın ya da değiştirin veya zor görevlerin süresini kısaltın (örn. uzun 

oturma süreleri). 

 Çalışanın görevleri değiştirmesine, başka bir görev üstlenmesine veya şirkette farklı bir 

departmana geçmesine izin verin, ancak aynı anda gerekirse meslektaş katılımını ve olası 

çatışmaların daha fazla sorunu önlemek için yönetilmesini sağlayın. 

 Esnek çalışma saatlerine izin verin, bu aynı zamanda çalışanın tıbbi randevulara devam 
etmesini sağlar. 

 Çalışanın gerektiğinde mola vermesine izin verin. 

9. Kademeli işe dönüş 

 Çalışma saatlerini adım adım artırarak kademeli veya kısmi bir işe dönüşe izin verin. Genellikle 

bu süreç 3-9 ay  ve nadiren daha uzun sürmektedir. 

KİSH'li çalışanlar için kademeli işe dönüş süreci, ayarlamaların işe yarayıp yaramadığını, stres yaratan 

etmenlerle baş edip edemediklerini, işte ve ailelerinden alınan sosyal desteğin iyileşmelerine, işe 

dönmelerine ve işlerinde kalmalarına yardımcı olup olmadığını kontrol etmede yardımcı olmaktadır. 

Süreç, çalışanların kontrolde olduklarını hissetmelerini sağlayarak korkularını ve streslerini 

azaltmaktadır. 

10. Doğru zamanlama 

 İşe dönüş süreci ve müdahaleler, ne çok erken ne de çok geç olmadan doğru zamanda 

yapılmalıdır; genellikle bu zaman, çalışanın hastalık iznine çıkmasından 6 veya 8 hafta 

sonrasıdır. Bir çalışan işten ne kadar uzun süre uzak kalırsa, işe dönme şansı o kadar düşük 

olur. 

KİSH olan çalışanların medikal tedavisi ve medikal rehabilitasyonundan 6-8 hafta sonra işe 

döndüklerinde sağlığını tehlikeye atmayacak kadar iyileşme kaydedilmiş olacaktır (en azından kısmen). 

 

9 

 

 



                                                           İş Yerinde Psikososyal Riskler Bağlamında Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına Bağlı  
         Hastalık İzni Sonrası İşe Dönüş 

 
 
 

   11. İşe dönüş sürecini standart bir prosedür dahilinde özelleştirin   

 İşe dönüş programı, şirket tarafından kararlaştırılan standart bir prosedürü takip eder (işe dönüş 

politikası), ancak bu standart dahilinde önlemleri bireyin ihtiyaçlarına göre ayarlamak ve kişiye 

özel bir işe dönüş sağlamak gerekmektedir. 

 Birçok şirket, çalışan ile bir tür “yeniden entegrasyon anlaşması” (genellikle resmi bir anlaşma 

olarak) hayata geçirmektedir.  

Şirket düzeyinde standart bir yeniden entegrasyon prosedürü mevcut olmalıdır. Prosedür, çalışanlara 

nasıl yaklaşılacağı ve onlarla ne kadar erken temasa geçileceği ile başlar ve sonrasında bireysel 

durumu değerlendirerek, iş yeri müdahalelerine odaklanan, bireysel önlemleri destekleyen ve teşvik 

eden bir yeniden bütünleştirme planı geliştirmek de dahil olmak üzere iş yerini değerlendirir. İşle ilgili 

KİSH'lere neden olabilecek veya bunları ağırlaştırabilecek faktörler çalışandan çalışana 

değişebileceğinden, işyeri müdahalelerini (psikososyal veya ergonomik veya her ikisi) çalışanın 

ihtiyaçlarına göre uyarlamak çok önemlidir. Bazen kademeli olarak işe dönüşün hızını ayarlamak 

gerekebilir. Son olarak, yeniden entegrasyon sürecinin nasıl izleneceği (değerlendirileceği) 

tanımlanmalıdır. 

Yeniden entegrasyon aynı zamanda, çalışanın neleri yapamayacağına değil, neleri yapabildiklerine ve 

nasıl gelişebileceklerine ve geri kazanabileceklerine odaklanmak anlamına gelir. 

12. Değerlendirme ve performans izlemi 

 Önlemlerin verimli olup olmadığını, çalışanın bununla nasıl başa çıktığını ve uyarlamaların 

gerekli olup olmadığını görmek için düzenli aralıklarla bireysel işe dönüş sürecini gözden 

geçirin. 

 Data düzeyinde değerlendirme yaparak tüm işe dönüş vakalarını rapor edin ve belgeleyin. Onlardan 

ne öğrenilebilirdi, ne işe yaradı, nelerin değiştirilmesi gerekiyordu, hangi riskler KİSH'leri ağırlaştırdı 

veya neden oldu, bunlardan nasıl kaçınılabilirdi? 

 Performans takibi, sonuçları (yeniden entegrasyonun zamanında olması veya sürdürülebilirliği 

gibi ardıl göstergeler) ile başarılı bir işe dönüşü sağlayan müdahaleleri (işyerinde konaklama 

veya sosyal destek gibi öncül göstergeler) değerlendirmek için hayati önem taşır. 

KİSH olan bir çalışan için bunlar şu anlama gelir: 

 KİSH 'li çalışanın güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde iş sürecine yeniden entegre edilip 

edilmediğinin ölçülmesi (sonuç) 

 Müdahalelerin değerlendirilmesi 

 Çalışanın sağlanan sosyal desteği nasıl algıladığını tespit etmek 

 Psikososyal risklerin değerlendirilmesinin ne kadar kapsamlı olduğunun belirlenmesi. 
 

Kaynak: Tablo KİSH'lerle ilgili çeşitli EU-OSHA yayınlarına (EU-OSHA, 2020d, 2021) ve Avusturya'da işe dönüş yöneticisi olarak kendi 
deneyimine dayanarak yazar tarafından derlenmiştir. 

 
Çalışanların  kendileri, örneğin İSG düzenlemelerini takip ederek işle ilgili hastalıkların önlenmesine ve 

işe sorunsuz bir şekilde dönüşe katkıda bulunmalıdır. 

 
 

Tablo 2: Çalışanların KİSH ile işe başarılı bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için ilgili hususlar 
 

1. İSG yönetimi — haklar ve görevler 

 Şirketlerin risk önleme, erken müdahale ve işe dönüş için yüksek kaliteli İSG yönetimi uygulaması 

gerektiği gibi, çalışanlar da İSG kurallarına uyarak, ergonomik talimatları izleyerek ve risk 

değerlendirmelerine aktif olarak katılarak bu sürece katkıda bulunmalıdır. Çalışanların işbirliği 

yapma yükümlülüğü İSG düzenlemelerinde belirtilmiştir. 
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KİSH olan çalışanlar için bu, şirket tarafından sağlanan özel ekipmanı kullanmak veya psikososyal risk 

değerlendirmelerine katılmak anlamına gelir. 
 

2. Sağlık problemlerinin öz yönetimi 

 Çalışanlar, çalışma yeteneklerini sınırlayan ağrıdan muzdarip olduklarında (bu ağrı uzun bir 

hastalık iznine yol açmadan önce) ve ayrıca işe gelmedikleri dönemden sonra işe döndüklerinde, 

ağrının, diğer sorunların ve sınırlamaların kendi kendine yönetilmesi önemlidir. 

Açıkçası, şirket destekleyici olduğunda ve biraz esneklik sağladığında öz yönetim daha kolaydır. Ağrı, 

çalışma kabiliyetini engelleyen ana faktörlerden biridir, strese neden olur veya tam tersi, stres ağrıyı artırır 

ve dolayısıyla KİSH'leri şiddetlendirir. Öz yönetim, gereksiz zorlamalardan kaçınmanın, düzenli egzersiz 

yapmanın (iş yerinde de), ağrı giderici teknikleri kullanmanın ve ayrıca gevşeme becerilerini öğrenmenin 

bir kombinasyonu olabilir. (EU-OSHA, 2021). Öz yönetim kavramının bir kısmı, destek almak için ihtiyaçları 

iletmeyi öğrenmektir. İyi bir öz yönetimi öğrenmek için genellikle dış destek gereklidir. 

3. Güven ve konuşma isteği 

 Çalışanlar, kendileriyle ilgili sağlık sorunları hakkında hem sağlık uzmanlarına hem de bölüm 

yöneticilerine konuşmaları için motive edilmelidir. 

 Teşhisler 'şirket' düzeyinde paylaşılmamalıdır; genellikle sadece işyeri hekimi veya aile hekiminin 

bilgilendirilmesi yeterlidir. Burada EU-OSHA'nın kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (2019c) 

hakkındaki işyeri tartışmaları değerli bir “ısınma egzersizi” dir. 

KİSHleri olan çalışanlar için:  
 

 Sorun ortaya çıkar çıkmaz bölüm yöneticileriyle görüşüp, durumlarını etkileyen psikososyal 

faktörleri belirlemesi ve işe nasıl devam etmek istediklerine dair önerilerde bulunması 

 Bölüm yöneticileri ve meslektaşları ile iletişim halinde kalarak, sosyal desteklerini arttırmalı ve 

meslektaşlarının kendisi ile ilgili durumu anlamalarına destek olmak için sürekli iletişim halinde 

olmalı,  

 Bu imkansızsa, örneğin altta yatan psikososyal risk faktörü amirleri tarafından taciz olduğunda, İK 

departmanı veya Çalışan Konseyi ile iletişime geçmeli, 

 Profesyonel destek istemeli ve durumları hakkında konuşmalıdır. Elbette doğal olarak  tıbbi destek 

önce gelir, ancak bazen özellikle çalışanlar zayıflıklarından utanıyorsa psikolojik koçluk da 

gereklidir,  

4.   İşe dönüşe ve ilgili değişikliklere karşı olumlu tutum 

 

 İşe dönüş hakkında olumlu düşünmek hayati önem taşır. Sağlıklı bir örgüt kültürü, olumlu bir 

atmosfer yaratır ve olumlu düşünmeyi destekler. Ancak yine de çalışanlar, iyi desteklenen ve 

sorunsuz bir işe dönüş sürecinin çalışma yetenekleri üzerinde olumlu bir etkisi olacağının ve yeni 

bir şans sunduğunun farkında olmalıdır. 

 Çalışanlar, şirket destek sağlasa ve ellerinden gelenin en iyisini yapsa bile, müdahalelerin 

planlandığı gibi gitmeyebileceğini ve değiştirilmesi gerekebileceğini bilmelidir. Bu nedenle, neyin 

işe yarayıp neyin yaramadığı konusunda ilgililerden gelen geri bildirimlere açık olmaları ve geri 

döndüklerinde sorunları çözmede proaktif olmaları gerekir. 

 Çalışanlar, çalışmaya devam etmelerini sağlamak için gerekli olabilecek görev veya rollerdeki 

değişiklikleri kabul etmeye hazır ve istekli olmalıdır. 

Bu öneriler  işe dönüş için genel önerilerdir ve özellikle KİSH'lerle (çoğunlukla tedavi edilemeyen, kronik 

olan ve ağrı ve stresle ilişkili olan) işe dönenler için geçerlidir. 

Çalışan ne kadar pozitif düşünce içinde olur  ve değişiklikleri kabul etmeye ne kadar hazır olursa, süreç 

çalışan için o kadar kolay olur. Psikolojik koçluk veya psikoterapi, olumlu düşünce geliştirmeye yardımcı 

olduğundan genellikle rehabilitasyon programlarına dahil edilmektedir.   

                                           

                                                                                                                                                            11   

 
 
 



                                                                           İş Yerinde Psikososyal Riskler Bağlamında Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına Bağlı  
                                                                           Hastalık İzni Sonrası İşe Dönüş 
 
 

                                                        
 
 
 

Kaynak: Tablo KİSH'lerle ilgili çeşitli EU-OSHA yayınlarına (EU-OSHA, 2020d, 2021) ve Avusturya'da işe dönüş yöneticisi olarak kendi 
deneyimine dayanarak yazar tarafından derlenmiştir. 
 

 
Bazı istisnalar dışında tüm şirketler, KİSH'li işçilerin başarılı bir şekilde işe dönmelerine yardımcı olmak 

için Tablo 1'de listelenen kolaylaştırıcıları uygulayabilir. Ancak bu KOBİ'ler için daha zor olabilir. 

Çoğunun şirket içi uzmanları yoktur, ancak KOBİ’ ler işçiler tarafından ulaşılabilecek ve işe dönüş için 

dış destek sağlamaktan sorumlu olacak kişileri atayabilir ve eğitebilir. KOBİ'ler dış kuruluşlardan yardım 

ve tavsiye alabilirler. Birçok ülkede özel danışmanlık hizmetleri mevcut (9) olup, sağlık sigortası şirketleri 

ve hükümet veya toplum temelli programlar KOBİ'lere İSG ve işe dönüş desteği sunmaktadır. 

İşe dönüş için pratik örnekler 

Aşağıdaki bölüm, KİSH olan çalışanlar için işe dönüş hakkındaki genel yönergelerin nasıl 

izlenebileceğini iki örnekle göstermektedir. Bu örneklerde adı geçen iki şirket de işe dönüş programları 

sunmaktadır. Psikososyal risk faktörlerini değerlendirmenin önemi daha önce açıklanan pratik örnekte 

vurgulanırken, aşağıdaki vaka çalışmaları işe dönüş sürecinde psikososyal yönlerin önemini 

göstermektedir. 

Vaka 1: Hastanede temizlik görevlisi 

Vaka 1, yazar tarafından toplanan kanıtlara dayanmaktadır ve çalışanların KİSH’lerle yeniden 

entegrasyonuna  tüm psikososyal yönleri dikkate alan bütünsel bir yaklaşımın önemini gösterdiği için 

seçilmiştir. 

 

 

 

 
(9) Avusturya'da Genel Kaza Sigortası Kurumu (AUVA, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt), “AUVAsicher” OSH programı aracılığıyla 

51'den az çalışanı olan şirketleri destekler ve “fit2work” programı aracılığıyla iş ve bireysel danışmanlık ve işe dönüş desteği sunmakta 
olup herkese açıktır. 
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5. Aktif Katılım 

 Her çalışan işe dönüş sürecine aktif olarak katılmalıdır. İyi İSG standartlarına sahip şirketlerde 
katılım kendiliğinden olur, ancak yine de çalışanın katılımı açısından kişisel sorumluluk devam 
etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi öz yönetim aktif olmanın bir parçasıdır. 

KİSH'leri olan çalışanların nasıl aktif olarak katılabileceklerine dair bazı örnekler aşağıdadır: 

 Durum hakkında konuşmak ve neyin yardımcı olabileceği konusunda kendi önerilerini yapmaları 

için bölüm yöneticileriyle erkenden iletişime geçin. (işte uzun bir hastalık izni gerekli hale 

gelmeden önce) 

 Erken destek almak ve neyin yardımcı olabileceğini tartışmak için sağlık uzmanlarıyla (tıbbi, 

psikolojik) zamanında iletişime geçin. Tam olarak neyin işe yaradığını, kısıtların nerede olduğunu 

tanımlayın ve ağrı yönetimi için stratejileri düşünün. 

 Adeletsizlik ve kontrol eksikliği olmasına karşı, girişim sonrası psikososyal faktörleri yeniden 

değerlendirmeye açık olun. 

 İşe geri dönerken, karşılığında bir şey 'vermeye' istekli olun. (örneğin, kronik KİSH'li bir çalışan, 

ekibinin çalışması gereken gece vardiyalarında zorluk çekebilir ve bunun yerine bir hafta sonu 

gündüz vardiyasında çalışmayı teklif edebilir)    

6. Hastalık izni süresince şirketle iletişim halinde kalmak 

Bu daha önce belirtilmişti  ancak yeterince vurgulanmamış olabilir. Çalışanların, anlayış ve desteği teşvik 

etmek için bölüm yöneticileri ve meslektaşları ile iletişim halinde olmaları önemlidir. Sosyal destek, 

başarılı erken müdahale ve işe dönüş için temel faktörlerden biridir.  
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Özgeçmiş: 52 yaşında kadın, 

hastanede temizlik görevlisi 

olarak çalışıyor. Hastanenin 

temizlik işlerinin çoğu hastanenin 

kadrolu personeli tarafından 

yapılırken özel temizlik 

faaliyetleri için taşeron temizlik 

işlerinden hizmet alınıyormuş. 

Temizlik çalışanlarının yarıdan 

fazlası elli yaş üstü ve neredeyse 

üçte ikisi kadınmış. Kadın 

çalışan eski Yugoslavya savaşı 

göçmeni ve 25 yıldır 

Avusturya’da yaşamakta imiş. 

Tam zamanlı, haftada beş gün 

haftasonu dahil vardiya sistemi 

ile (gece vardiyası hariç) 

çalışıyormuş. 

Güvenilir, işine iyi adapte olmuş, bölüm yöneticisi ve meslektaşları tarafından sevilen bir çalışanmış.  

Olgu boşanmış ve yetişkin çocukları varmış. İyi bir emeklilik maaşı almak için 10 yıl daha çalışmak 

istiyormuş. Son yıllarda tekrar tekrar bel ağrısından şikayeti ile kısa süreli hastalık izni, ağrı tedavisi ve 

fizyoterapi almaktaymış. Son hastalık izni döneminden önceki aylarda, ekonomik sebeplerden dolayı 

fazladan vardiyalı çalışmış. Sonra inkomplet lomber disk prolapsusu nedeniyle yaklaşık 2 ay işe 

gidememiş, ilaç tedavisi ile 3 ay fizyoterapi almış ancak ameliyat olmamış. Olgunun çalıştığı hastanede, 

işe geri dönüşü de sağlayan kapsayıcı bir sağlık politikası varmış. 21 günlük hastalık izninden sonra 

her çalışan, işe sorunsuz bir şekilde geri dönmesini sağlamak için hangi desteğe ihtiyaç duyulacağını 

konuşmak için görüşmeye davet edilirmiş. Ayrıca temizlik müdürü, çalışanların işle ilgili sağlık 

sorunlarını tartıştığı ve işyerinde sağlığın nasıl teşvik edileceğine dair fikir alışverişinde bulunduğu farklı 

dillerde sağlık forumları içeren bir sağlığı geliştirme programı oluşturmuş.  Bir "sağlık çarpanı" olarak, 

çalışanlar için bir irtibat kişisi eğitilmiş. Ekip ve bölüm yöneticileri sağlıklı liderlik konusunda eğitilerek, 

bir ergonomi programı başlatılmış (tüm iş görevlerinin ve yaşlı çalışanlara uygunluğunun 

değerlendirilmesi) ve iş başında ergonomi eğitimi yoğunlaştırılmış. 

İşe dönüş süreci. Çalışan, hastalık izninin ilk gününden itibaren güvendiği bölüm amiri ile temas 

halinde imiş. Rehabilitasyon döneminden sonra bölüm yöneticisi ve entegrasyon ekibinin bir üyesi ile 

işe dönüş görüşmesi planlanmış ve birlikte bir yeniden entegrasyon planı hazırlamışlar. 3 ay içinde 

kademeli olarak işe dönmesi ve çalışma saatlerini yavaş yavaş artırması konusunda uzlaşılmış. İşyeri 

hekimi öneriyi kabul etmiş.  Düzenleme sonrasında İSG profesyonelleri tarafından yapılan risk 

değerlendirmesinde çalışanın kullandığı bazı ekipmanlar ve yaptığı bazı işler değiştirilerek merdiven 

çıkma veya kutu taşımasına gerek kalmayacak şekilde düzenlenmiş. Eski çalıştığı bölümde küçük bir 

ekibin içinde çalışması sağlanarak ihtiyaç duyduğunda yardım alması sağlanmış. İş arkadaşlarına 

çalışanın yeniden uyumlandırma süreci hakkında bilgi verilmiş. Bölüm amiri çalışana her iş günü 

sonunda çalışma kapasitesi ile ilgili sorular sormuş. Ek olarak bölüm yöneticisi çalışan için sosyal destek 

çalışanı atamış  ve çalışanın ekonomik ihtiyaçlarını takip etmesi sağlanmış. Tüm bu değişiklikler 

sayesinde çalışanın başarılı bir şekilde işe dönüşü ve işte kalması sağlanmış. 

Bu başarıdaki anahtar noktaları özetlersek: 

 Organizasyonun sağlık politikası, 

 Yeniden entegrasyon programına çalışanın da dahil edilmesi, 

 Bölüm amiri ve iş arkadaşlarının desteği, 

 Kademeli işe dönüş, 

 Profesyonellerden alınan destekler (işyeri hekimi, sosyal destek çalışanı), 

 Çalışanın işine özel risk değerlendirme (genel değil)  ve çalışanın işine özel düzenlemeler yapılması, 

 Çalışanın işi ve ekipmanlarının değiştirilmesi ve sosyal iletişimin sağlanması, 

 İhtiyaç duyduğunda mola verebileceği bir görev yaratılması, 

 Çalışanın bölümünde destekleyici çalışma kültürü. 
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Olgu 2. Orta ölçekli bir işletmedeki resepsiyonist  

Bu olgu, sedanter ve masa başında bilgisayarla çalışma işi yapan ve KİSH olan bir çalışanın psikososyal 

risklerin yönetilmesi ile işe dönüşünün sağlanmasına iyi bir örnek olduğu için seçilmiş ve EU-OSHA 

(2020d) tarafından yayımlanmıştır. 
 

 
 

Arka plan: Altmış yaşlarında  orta ölçekli bir işletmede resepsiyonist olarak çalışan kadın olgunun işi 

genel olarak bilgisayar tabanlı olduğu için ağırlıkla oturuyor. Telefon santralini, resepsiyonu, e-posta 

hesapları ile posta ve kurye teslimatlarını düzenliyor. Resepsiyonist olarak çalışmaya başlamadan önce 

osteoartritten (etkilenen eklemlerde ağrı ve sertlik) muzdarip imiş ve hastalığı şirkette çalışmaya 

başlarken de biliniyormuş. Hastalığı kötüleşince çalışana özel kolçaklı ve sırt destekli bir sandalye 

verilmiş (erken müdahale düzenlemeleri). Çalışan evde geçirdiği bir kazada iki omurunu kırmış, ayak 

bileği bağlarını yırtmış ve dizini yaralamış. 6 ay boyunca hastalık iznindeymiş, ilaç ve diğer tedavileri 

kullanıyormuş. Bölüm müdürü, İK müdürü ve meslektaşları, hastalık izni sırasında resepsiyonistle 

iletişim halinde kalmışlar ve işe geri dönme kararını desteklemişler.  

Ekran ekipmanları ve ekranlı araçlar risk değerlendirmeleri de dahil olmak üzere düzenli olarak risk 

değerlendirmeleri yapan şirkette, fare  ve dokunmatik fare (touchpad) gibi farklı tasarımlara sahip otur-

kalk (sit-stand) iş istasyonları ve ekipmanları ile kademeli işe dönüş programını içeren bir işe dönüş 

politikası varmış.  

Çalışanın işe dönüşü kademeli oldu ve 3 ay sürdü. İşe döndüğünde hala koltuk değneği kullanıyor ve 

fizyoterapi görüyordu. Ergonomi ekibi, iş istasyonunu çalışan ile birlikte değerlendirdi. Birkaç alet ve 

ekipman onun ihtiyaçlarına göre uyarlandı: daha iyi bir kulaklık, yeni bir ayaklık, özel bir sandalye ile sık 

ve kısa molalarda kalkıp hareket edebilmesi için etrafında boşluk bırakıldı. 

Bölüm müdürü oldukça destekleyiciydi. Posta teslimatları ve depolama gibi elle taşıma görevleri diğer 

meslektaşlar tarafından üstlenildi. Çalışan, iş görevlerindeki ve çalışma ortamındaki bu küçük 

değişiklikler sayesinde, resepsiyonist olarak orijinal işine başarılı bir şekilde yeniden entegre oldu. 

Özetlemek gerekirse, bu başarıdaki kritik faktörler şunlardı: 

 İşe dönüş politikası, 

 Takdir edici bir organizasyon kültürü, 

 Çalışanı sürece dahil eden bir yaklaşım, 
 
 

(10) DSE — ekran ekipmanları 
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 İK departmanı ve bölüm yöneticisinin yanı sıra meslektaşlarının desteği, 

 Çalışma saatlerinde kademeli bir artış, 

 İşe dönüş sürecine özel bir risk değerlendirmesi, 

 Kullanılan ekipman ve aletlerin düzenlenmesi, 

 Mola verme imkânının sağlanması, 

 Sunulan desteği organize etmek ve uygun olmayan görevlerin devredilmesi. 

Çalışanın da belirttiği gibi ona en çok yardımcı olan, bu süreçte deneyimlediği anlayış ve destekti. 

 
 

Sonuçlar 

KİSH'ler, çalışan nüfusu önemli ölçüde etkileyen sağlık sorunlarıdır. İnsanlar daha uzun yaşayıp 

çalıştıkça, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının yaygınlığı ve etkisinin daha da artacağı tahmin 

edilmektedir. Aynı zamanda, işin doğasının değişmesi (örneğin tele-çalışma) ile yeni riskler ortaya 

çıkmasıyla kişinin kendi işi üzerinde kontrol sahibi olması, iyi bir sosyal destek gibi psikososyal 

faktörlerin önemi de giderek artıyor. 

Çalışanların kas-iskelet sağlığını çalışma hayatları boyunca korumak ve böylece daha sağlıklı 

yaşamalarını, daha az hastalık izni almalarını sağlamak, iş yeteneklerini korumak ve işlerinde daha 

uzun kalmaları hem bireyler hem de kuruluşlar için önemlidir. Daha iyi sağlık ve yaşam kalitesi çalışma 

yaşamından sonra da devam edecektir. Kas iskelet sistemi sağlığının desteklenmesi, bakımı ve yeniden 

kazanılması bir kazan-kazan durumudur. 

Bunu başarmak için yüksek İSG standartları çok önemlidir. Kuruluşlar, düzenli değerlendirmelere dayalı 

olarak sağlığın teşviki, önlenmesi ve işe geri dönüşün yanı sıra işyeri, çalışma ortamı ve ekipmanın 

uyarlanmasını içeren kapsayıcı bir sağlık politikası ve tutarlı bir İSG stratejisi geliştirmelidir. 

İSG’deki genel önleme ilkesinin KİSH sürecindeki psikososyal risk faktörlerinin önlenmesi için de geçerli 

olduğunun altı çizilmelidir.  Riskler tanımlanmalı ve olabildiğince kaynağında mücadele edilerek 

risklerden kaçınılmalı, işin çalışan gereksinimlerine uyarlanması sağlanmalıdır. Mümkün olduğu kadar 

toplu önlemler tercih edilerek eğitimler ve iş talimatları uygulamaya alınmalıdır. 

Anahtar mesajlardan biri, KİSH'ler ile sadece fiziksel risk faktörlerinin değil, aynı zamanda örgütsel ve 

psikososyal risk faktörlerinin  de ilişkili olduğudur. Psikososyal riskleri iyileştirmeye ve azaltmaya yönelik 

müdahaleler KİSH'lerden kurtulma ve sürdürülebilir bir işe dönüş üzerinde önemli ölçüde etkili 

olabilmektedir. 

Bu husus, risk değerlendirmesinin tüm riskleri göz önünde bulunduran bütünsel bir yaklaşımla yapılması 

gerektiğini göstermektedir. 

KİSH’ler ortaya çıktığında erken dönemde yapılacak iyileştirme, çalışana bireysel destek ve iş 

düzenlemesinin yapılmasıdır. Sonraki aşama iş organizasyonunda, iş istasyonlarında, çalışma 

saatlerinde, iş ekipmanlarında uyumlaştırmayı kapsayan ve kademeli ya da tümüyle işe dönüşü 

sağlayabilecek bir işe dönüş programının oluşturulmasıdır. KİSH olan bir çalışanın işe dönmesi, 

hastalığının iyileştiği ya da işe tümüyle uygun bir şekilde dönebileceği anlamına gelmez. Çalışma 

kapasitesi, işin gereklilikleri ile çalışanın KİSH’den kaynaklanan kısıtlılıklarının göz önünde 

bulundurulması ve çalışanın işe uygunluğu anlamına gelmektedir. İşyerinde yapılacak girişimler, ihtiyaç 

halinde diğer önlemlerle (rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik koçluk vb.) bütünleşik nitelikte olmalıdır. 

İşe dönüş süreci multidisipliner bir yaklaşımla desteklenmelidir. 

Yukarıda verilen örnekler, KİSH olan çalışanlar ile iş yükü ve işin gereklilikleri arasındaki dengenin 

kurulmasında psikososyal risklerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Yazar kuvvetle inanmaktadır ki, özellikle psikososyal risk faktörleri eşlik ettiğinde KİSH’ler iş nedeniyle 

ortaya çıkmakta ya da şiddetlenmekte olup, işverenlerin ve organizasyonların sağlıklı işyeri kültürünü 

ve iyi çalışma koşullarını teşvik etmesi, İSG düzenlemelerini risk önleme ve işe dönüş faaliyetlerine 

entegre etmesi gereklidir. 
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