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İşle ilintili stres, pek çok ülkede ve muhte-
lif çalışma alanlarında en önemli sorunlardan 
biridir. Stres; dolaşım ve sindirim sistemi has-
talıkları, diğer fiziksel problemler, psikosoma-
tik ve psikososyal sorunlar ve düşük verimlilik 
de dahil olmak üzere çok sayıda olumsuz etkiye 
sahiptir. İşyeri stresiyle ilgili çalışma koşulları-
nın ve iş organizasyonunun iyileştirilmesine 
ve stresli çalışma durumlarıyla baş etmeye yö-
nelik pratik önlemlere gitgide daha fazla önem 
verilmektedir. ILO tarafından yakın zamanda 
yapılan araştırmalar, işyeri stresini incelemek 
ve azaltmak için yaygın olarak uygulanabilir 
kontrol noktaları bulunduğunu göstermiş-
tir. Bu bağlamdaki yakın zamanlı uluslararası 
deneyimleri incelemek ve çeşitli durumlarda 
tatbik edilebilecek kolay uygulanabilir kontrol 
noktaları geliştirmek faydalı olacaktır. 

İşyerindeki stresle ilintili sorunları önlemek 
adına işyeri koşullarının ve iş organizasyonunun 
optimize edilmesi özel önem taşır. Bu tür sorunla-
ra karşı, işyerindeki, evdeki ve toplum içerisindeki 
harici yüklerin (stres unsurları) optimizasyonunu, 
çalışanların baş edebilme yeteneğinin artırılması-
nı ve çalışanlar için destek sistemleri takviyesini 
içeren birtakım önlemler bulunmaktadır. 

Bu nedenle, bu kitapçık işyeri stresiyle il-
gili meseleleri gözden geçirmeyi hedeflemek-
tedir; çalışma hayatındaki stres unsurlarını 
tanımlamak ve zararları etkilerini hafifletmek 
adına kolay uygulanabilir kontrol noktaları 
içerir. İşyeri stresinin sebeplerini tespit etmek 
ve bu sebeplerin üzerine gitmeye yönelik etkili 
önlemleri almak için, çalışanların ve işverenle-
rin bu kontrol noktalarını kullanabilmesi ümit 
edilmektedir. 

İşyeri stresinin kontrolüne ilişkin herhangi 
bir programın başarılı olabilmesi için, stres ön-
leme sürecinin risk değerlendirmesi ile bağlan-
tılı olması kritik önem taşır. Bu yayındaki kont-

rol noktaları kuruluşlar için genel anlamda iyi 
uygulamaları yansıtmaktadır fakat kuruluşun 
kendine has özellikleriyle ve özel sorunlarla da 
ilişkilendirilmelidir. Stresin diğer risklerden 
farklı değerlendirilmemesi önemlidir; işveren, 
değişiklikleri başlatması gereken bir risk değer-
lendirmesini üstlenmelidir. İşyeri stresini ön-
leme politikası ayrı bir doküman olmamalı ve 
konu da işletmenin genel iş güvenliği ve sağlığı 
politikasına entegre edilmelidir. 

Söz konusu işyerinin özel koşullarıyla tam 
uyumlu strateji ve yaklaşımların benimsenmesi 
gerekir. Sözgelimi, endüstrileşmiş bir ülkedeki 
büyük bir fabrikanın sorunları, gelişmekte olan 
bir ülkedeki bir imalat tesisininkilerden çok 
farklı olabilir. 

Çalışanların, çalışan temsilcilerinin ve 
sendikaların katılımı ve dahiliyeti de işyeri 
stresinin önlenmesinde zaruridir. Bunların 
katılımı ve işbirliği, işyerindeki stresin 
önlenmesine yönelik her programın tüm 
sürecine dahil edilmelidir. 

İşyeri stresinin önlenmesine yönelik 
kontrol noktalarını derlemek üzere, ILO 
tarafından bir uzman grubu oluşturulmuştu. 
Bu grup, ILO kadrosu üyelerinin yanı sıra 
altı harici stres ve iş geliştirme uzmanından 
oluşmaktaydı. ILO genel merkezlerinde 
yapılan bir haftalık çalışma toplantısından 
ve müteakip email tartışmalarından yola 
çıkılarak, 50 kontrol noktası derlendi. Çalışma 
toplantısına katılan uzmanlar, Jean-Pierre Brun 
(Kanada), Anna-Lisa Elo (Finlandiya), Tage 
S. Kristensen (Danimarka), Kazutaka Kogi 
( Japonya), Leanart Levi (İsveç) and Anjali 
Nag (Hindistan) idi. Toplantıya katılan ILO 
kadro üyeleri Toru Itani, Claude Loiselle ve 
David Gold’du. Dünya Sağlık Örgütü’nden 
Evelyn Kortum da katılım gösterdi. Toplantı 
katılımcılarının katkıları, mevcut kitapçığın 
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taslağını koordine eden  Kazutaka Kogi 
tarafından derlendi. Taslak uzman üyelerce 
incelenip uluslararası ve ulusal işveren ve 
çalışan örgütleriyle bağlantılı dış uzmanlara 
dağıtıldı. ILO, kritik ve faydalı katkıları için 
Birleşik Krallık İşçi Sendikaları Kongresi’nden 
Hugh Robertson’a, Uluslararası İşverenler 
Örgütü’nden Janet Asherson’a ve onların 
çalışma arkadaşlarına özel teşekkürlerini 
sunar. Teknik inceleme ve metin düzenlemesi, 
ILO İş ve Çevre Güvenlik ve Sağlık Programı 
(SafeWork) İş Sağlığı Kümesi Koordinatörü 
ve Kıdemli Uzmanı Shengli Niu tarafından 
yapıldı. 

Bu yayın, stres hakkında bir kitapçık olma-
nın çok ötesindedir; içerdiği ilüstrasyonların 
çoğu, iyi güvenlik ve sağlık uygulamalarının 
kontrolü için rehber niteliğindedir ve elbette 
stresin önlenmesinde yararlı olacaktır. Bu ki-
tapçığın yayımlanmasının, Dünya’nın pek çok 
ülkesinde işyeri koşullarının iyileştirilmesi ve 
işyeri stresinin önlenmesini hedefleyen ILO 
faaliyetlerini tamamlaması beklenmektedir. 

Burada listelenmiş kontrol noktalarının 
farklı türdeki çalışma alanlarında -imalat, bi-
lişim teknolojileri, tarım, vb.- uygulanmasına 
ilişkin deneyimler ve geribildirimler, bu ya-
yının daha fazla geliştirilmesinde son derece 
faydalı olacaktır. Bu kılavuzun farklı ülkeler ve 
endüstrilerdeki deneme uygulamaları yoluy-
la ileride geliştirilmesini ve revize edilmesini 
umut etmekteyiz. 

Seiji Machida
Direktör

İş ve Çevre Güvenlik ve 
Sağlık Programı (SafeWork) 
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İşyerindeki stres sorunlarının çözüme 
kavuşturulması, endüstrileşmiş ve endüstri-
leşmekte olan ülkelerde üretken ve sağlıklı bir 
çalışma hayatı sağlamanın zorluklarından bi-
ridir. Bu kitapçık, işyerinde strese sebep olan 
sorunlarla mücadele etmeye yönelik tedbirlere 
olan artan ihtiyacı yansıtmak amacıyla hazır-
lanmıştır. Burada yer alan 50 kontrol noktası, 
kitapçığın incelenmesine ve işyerinde stres 
önlemeyi hayata geçirmek için hazırlanmasına 
katkıda bulunan uzmanların deneyimlerine 
dayanmaktadır. Bu kontrol noktaları tarafın-
dan öne sürülen iyileştirme eylemleri, gerçek 
işyerleri için elverişli ve uygulanabilir oldukları 
ispatlanmış bazı temel ilkeleri esas almaktadır.
Bu ilkeler şunları içerir:

−− Yöneticilerin ve çalışanların aktif katı-
lımıyla, acil çözümlerin geliştirilmesi gerek-
mektedir.

−− Pratik iyileştirmelerin planlanması ve 
uygulanmasında, grup çalışması avantaj sağ-
lar.

−− İyileştirmelerin zaman içerisinde sürdü-
rülebilir olmasını sağlamak için çok yönlü 
eylem gereklidir.

−− Devam eden eylem programlarının ye-
rel olarak ayarlanmış iyileştirmeler yaratması 
gerekir. 

Kontrol noktaları, farklı çalışma durum-
larında kolaylıkla uygulanabilir, basit ve düşük 
maliyetli işyeri iyileştirmelerini temsil eder. 
Kontrol noktaları geniş bölgeleri kapsadığın-
dan, kullanıcılar, yerel durumları dikkate alan 
çok yönlü eylemlere teşvik edilmektedir. 

Pratik kontrol noktaları içeren eylem-
yönlü bir kitapçığın faydası, WISE (Work 
Improvement in Small Enterprises) ve WIND 
(Work Improvement in Neighbourhood 
Development) programlarının kontrol 
listelerinden faydalanan ILO deneyimiyle 
ve ILO tarafından Uluslararası Ergonomi 
Birliği işbirliğiyle 1996’da yayımlanan ve 

2010’da revize edilen Ergonomik Kontrol 
Noktaları adlı çalışmayı kullanan üç kısımlı 
ILO bileşenlerinden -profesyonel mesleki 
kuruluşlar, iş güvenliği ve sağlığı uygulayıcları, 
işyeri ergonomistleri- gelen geribildirimlerle 
kanıtlanmıştır. Mevcut kitapçık da aynı çizgide 
geliştirilmiştir. 

Bu kitapçığı kullanmanın başlıca üç yolu 
bulunmaktadır:

−− kitapçıktaki seçili kontrol noktalarının 
yerel olarak yerine getirilmiş, kullanuşlı kont-
rol listeleri vasıtasıyla işyerinde uygulanması;

−− kullanıma hazır bilgi kağıtlarının oluş-
turulması;

−− acil işyeri değişikliklerinin planlanması ve 
uygulanmasına yönelik eğitim amaçlı atölye ça-
lışmalarının düzenlenmesi

1. Seçili kontrol noktalarının 
işyerinde uygulanması

Kontrol noktaları belirli bir işyerinde uy-
gulanırken, o işyeri için önemli görülen birkaç 
kontrol noktası maddesinin seçilmesi önerilir. 
Kitapçığın uygulamasına başlanırken genellik-
le 20-30 kadar kontrol noktası uygun olacaktır. 
Seçilen kontrol noktası maddelerinin yer aldığı 
sayfaların kopyaları, iş güvenliği ve sağlığı, işye-
ri müdahaleleri ya da işle ilintili risk yönetimi 
konularındaki tanıtım oturumlarında kullanıl-
mak üzere dağıtılabilir. 

Seçilen maddelerden yola çıkılarak kısa bir 
kontrol listesi derlenebilir. Böyle bir kontrol 
listesi, iyileştirmeye yönelik potansiyel eylemle-
re odaklanmalıdır ve kitapçıktan seçilen sayfa-
ların kopyalarıyla birlikte kullanıldığında daha 
etkili olacaktır. Yerel iyileştirme eylemlerine 
uygun çeşitli maddeler eklenerek yerel şekilde 
uyarlanmış bir kontrol listesinin geliştirilmesi 
önerilir. 

Bu seçili kontrol noktaları uygulanırken 
veya eğitim amaçlı kullanılırken, çalışma saha-

Bu kitapçığın kullanımı
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larında inceleme gezileri düzenlemek faydalı 
olacaktır. Katılımcıların ziyaret edilen görev 
yerlerine yeniden bakmasına ve iyileştirmeye 
elverişli bölgeleri bulmasına yardımcı olacağı 
için, kısa kontrol listesi bu inceleme ziyaretle-
rine büyük oranda fayda sağlayabilir. Müteakip 
tartışmalarda yararlı olacağından, katılımcılar-
dan mevcut iyi noktaları bulmalarını istemeyi 
de unutmayın.

İşyeri ziyaretlerinin sonuçları küçük grup-
lar halinde tartışılmalı ve sonrasında tüm ka-
tılımcıları ya da grup temsilvcilerini kapsayan 
tartışmalarda incelenmelidir. Seçili kontrol 
noktası maddeleri kullanılarak yapılan grup ça-
lışması, yerel anlamda elverişli iyileştirmelerin 
tanımlanması için zaruridir. 

İşyeri koşullarının çeşitli veçhelerinin gözden 
geçirilmesi önem taşır. Bu nedenle, kitapçığın 
çeşitli bölümlerinden en az birkaç madde seçil-
mesi önerilir. Bunlar, liderlikle ilgili meseleler, iş 
talepleri, iş kontrolü, sosyal destek, fiziksel çevre, 
çalışma süresi düzenlemeleri ve iş-yaşam dengesi 
ve iletişim konularını kapsayabilir. Yerel koşullara 
bağlı olarak, diğer bölümlerden maddeler de ilave 
edilebilir.

2. Kullanıma hazır bilgi 
kağıtlarının oluşturulması

Bilgi kağıtlarının hazırlanması için bu kılavuz 
kullanılarak sınırlı sayıda kontrol noktası oluştu-
rulabilir. Her kontrol noktasının basit ve tek tip 
yapısı, bu amaç için faydalıdır. Kontrol noktala-
rının yer aldığı sayfaları yerel koşulları yansıtan 
açıklamalar ve materyaller ekleyerek revize etmek 
yararlı olacaktır. Kitapçıkta basit ve pratik iyileş-
tirme opsiyonlarının üzerinde durulduğundan, 
bunu yapmak görece kolay olabilir. Sözgelimi, 
bu pratik opsiyonlar doğrultusunda yerel olarak 
gerçekleştirilmiş iyi örneklerden faydalanılarak, 
kullanışlı broşürler hazırlanabilir.

3. Acil işyeri değişiklikleri 
için eğitim amaçlı atölye 
çalışmalarının düzenlenmesi

Bu kitapçığın stresin önlenmesi için ta-
sarlanmış işyeri iyileştirmelerinin yerine ge-

tirilmesine yönelik eğitimde kullanılmasının 
pratik bir yolu, pratik önlemleri uygulamak 
adına yerel halk için kısa eğitim atölyeleri dü-
zenlemektir. 

WISE eğitim faaliyetlerinden ve benzer 
katılımcı programlardan edinilen deneyim, 1-4 
gün arası süren ve yerel uygulamaya dayalı iyi 
ve elverişli bir yaklaşım kullanan eğitim atöl-
yelerinin etkinliğini göstermiştir. Bu kitapçık, 
işyeri stresinin önlenmesine yönelik kısa eği-
tim atölyelerinde yol gösterici materyal olarak 
kullanılabilir. Bu tür eğitim atölyeleri, yukarıda 
açıklandığı gibi, yerel olarak uyarlanmış kont-
rol listeleri ve bilgi kağıtlarının kullanımıyla 
birleştirilebilir. 

Eğitim, bu kitapçığa dayanan bir kontrol 
listesi ve ilgili bilgi kağıtları kullanılarak, iyi-
leştirmeleri yerine getirmeye ilişkin bazı pratik 
ipuçlarıyla kolaylaştırılabilir. Pratik işyeri iyileş-
tirmelerinin bu kitapçıkta teşvik edilen eylem-
yönlü ilkeler uygulanarak gerçekleştirilebilece-
ğini akılda bulundurmakta fayda vardır.
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Bazı yardımcı öneriler

1. İşyeri koşullarına yeni baştan göz atmak 
için bir “eylem kontrol listesi” kullanmayı 
deneyin. Eylem formlarındaki seçili 
kontrol noktası maddelerini içeren bir 
kontrol listesi, mevcut işyeri koşullarının 
sistematik bir biçimde incelenmesine 
yardımcı olabilir. 

2. Yerel işyerlerinde gerçekleştirilmiş 
iyileştirmelere ilişkin iyi örnekler hakkında 
bilgi edinilmesi ve yerel durumla uyumlu 
şekilde iyileştirmeye yönelik fikirler 
geliştirilmesi, hararetle tavsiye edilir. 
Yerel örnekler hem elde edilen faydaları 
hem de bunların uygulanabilirliğini 
göstermektedir. Bu tür örnekler yerel halkı 
acilen harekete geçmeye teşvik edebilir. 
Dahası, zaaflara dikkat çekmekten ziyade 
başarılara bakmak, gerçek iyileştirmeleri 
beraberinde getiren olumlu ve yapıcı 
düşünceyi desteklemeye daima yardımcı 
olur. 

3. Grup tartışması her zaman faydalıdır; 
farklı perspektiflerden eylemlere nasıl 
öncelik tanınacağı ve değerlendirmelerin 
nasıl dengeleneceği hakkında fikir alışverişi 
yapmaya yardımcı olur. 

4. Hem kısa hem de uzun vadeli iyileştirme 
planlarının teşvik edilmesi esastır ve her 
zaman faydalıdır. Acil yerel gereksinimleri 
karşılayabilecek fikirler öncelikle kısa 
vadeli olarak uygulamaya konmalıdır. 
Küçük fakat etkili iyileştirmeler 
yapıldıktan sonra, insanlar daha fazla 
zaman ve kaynak gerektirebilecek sonraki 
adımları atmak konusunda kendilerine 
daha çok güvenecektir. 

Elde edilen olumlu sonuçlar ile mevcut iş gü-
venliği ve sağlığı faaliyetleri arasında bağlantı kur-
mak, önemli bir ardıl faaliyettir. Yerel olarak kaza-
nılmış olumlu deneyimleri iyileştirme önerileri ve 
planlarıyla bağlantılandırmak önem taşımaktadır. 
Bunu yapmanın en iyi yolu, bu kitapçıktaki kont-
rol noktalarının farklı yönleri üzerinde beraber 
çalışmaktır. Sözgelimi, grup bağlamında, işyerin-
de elde edilen üç başarı ve iyileştirilmesi gereken 

üç nokta hakkında tartışın ve bir mutabakata 
varın; sonra da her biri için, ortaklaşa üstlenilecek 
öncelikli eylemleri tartışın. 
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İşyerinde stres önleme kon-
trol listesi Kontrol listesinin 
kullanımı

Bu kitapçıkta 50 kontrol noktası bulun-
maktadır. Tüm maddeleri kullanabilir ya da iş-
yeriyle ilgili yalnızca bu maddeleri içeren kendi 
listenizi oluşturabilirsiniz. Genellikle, yaklaşık 
20-30 maddelik bir kontrol listesi uygun ola-
caktır.

1. İşyerinin tanınması

Temin edilen başlıca ürün ve hizmetler, 
çalışma yöntemleri, çalışan sayısı (kadın ve er-
kek), çalışma saatleri (molalar ve fazla mesailer 
dahil) ve çalışmayla ilgili önemli gördüğünüz 
diğer konular hakkında bilgi toplayın. Yerel 
duruma bağlı olarak, çalışma alanına özgü ek 
bilgiler, kontrol listesinin sonundaki Ek’te veri-
len boş alan kullanılarak ilave edilebilir.

2. Kontrol edilecek çalışma 
alanının belirlenmesi

Yönetici, sendika temsilcileri ve diğer kilit 
kişilerle istişareler yaparak, kontrol edilecek 
çalışma alanını belirleyin. İşletmenin küçük 
olması durumunda tüm çalışma alanı kontrol 
edilebilir. İşletme büyük olduğu takdirde ise, 
seçili çalışma alanları ayrı ayrı kontrol edilebi-
lir.

3. İlk inceleme gezisi ya da 
tartışma

Kontrol listesini kullanmaya başlamadan 
önce baştan sona okuyun ve çalışma alanını  
gezerek ve işyeri stresini tartışarak biraz zaman 
geçirin.

4. Kontrol sonuçlarınızın yazımı

Her maddeyi dikkatlice okuyun. “Çalış-
ma önerir misiniz?” ibaresinin altında yer alan 
EVET ya da HAYIR’ı işaretleyin.

−− Eğer önlem uygun bir biçimde alındıysa 
ya da önleme ihtiyaç yoksa, HAYIR’ı işaret-

leyin. 

−− Önlemin faydalı olacağını düşünüyorsa-
nız EVET’i işaretleyin.

−− “Notlar” yazısının altındaki boş alanı, 
önerilierinizi yazmak ya da konumunu belirt-
mek için kullanın. 

5. Önceliklerin seçimi

EVET işaretlediğiniz maddeler arasından, 
en önemli faydayı sağlaması muhtemel görü-
nen birkaç tanesini seçin. Bunları ÖNCELİK-
Lİ olarak işaretleyin.

6. Kontrol sonuçları hakkında grup 
tartışması

İnceleme gezisinde ya da tartışmada yer 
almış diğerleriyle birlikte kontrol sonuçlarını 
tartışın. Kontrol listesinin uygulanmasından 
yola çıkarak, mevcut iyi noktalar ve alınması 
gereken önlemler üzerinde uzlaşın. Önerilen 
önlemlerle ilgili olarak yönetici ve çalışanlarla 
iletişime geçin ve bu önlemlerin yerine getiril-
mesinin takipçisi olun.



xii

Kontrol listesi
İşyerinde liderlik ve adalet

1. İşyerinde stresin önlenmesine yönelik bir 
işyeri politikası ve stratejiler geliştirin ve 
iletin. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

2. Ayrımcılığın yasaklanması ve çalışanlara 
adil muamele gösterilmesi için prosedürler 
oluşturun.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

3. Yöneticiler ve çalışanlar arasında ve 
çalışanların kendi aralarında gayrıresmi 
iletişimi teşvik edin.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

4. Çalışanların sorunlarını özel ve gizli tutun. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

5. İşyeri sorunlarını ortaya çıkar çıkmaz ele 
alın.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

İşyerinde liderlik ve adalet ile ilgili yorumlar:
....................................................................................
....................................................................................

İş talepleri

6. Çalışanların sayısını ve yeterliliğini dikkate 
alarak toplam iş yükünü ayarlayın. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

7. Çalışanlar üzerindeki aşırı talepleri 
önlemek için iş atamalarını yeniden 
düzenleyin.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

8. İşi dikkatlice planlayın ve karşılanabilir 
teslim tarihleri ya da çalışma temposu 
üzerinde uzlaşın.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

9. Görev ve sorumlulukların açık bir biçimde 
belirlenmesini sağlayın. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

10. İş dikkatini korumak için alternatif 
görevler sunun. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

İş talepleri ile ilgili yorumlar
....................................................................................
....................................................................................
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İş üzerindeki kontrol

11. Çalışanları kendi iş organizasyonları 
hakkındaki karar alma sürecine dahil 
edin. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

12. Çalışanların, işlerini yapma yöntemleri 
üzerindeki özgürlük ve kontrollerini artırın.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

13. İşi, yeni yeteneklerin, becerilerin ve 
bilgilerin geliştirilebileceği şekilde 
organize edin. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

14. Çalışanların, çalışma koşulları ve verimliliğin 
iyileştirilmesine katılımını teşvik edin. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

15. İşyeri sorunlarını ve çözümleri tartışmak 
için düzenli toplantılar organize edin.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

İş üzerindeki kontrol ile ilgili yorumlar:
....................................................................................
....................................................................................

Sosyal destek

16. Çalışanların ve yöneticilerinden 
birbirlerinden destek alabilmesi için yakın 
yönetici-çalışan ilişkileri tesis edin.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

17. Çalışanlar arasında karşılıklı yardımı ve 
bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edin. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

18. Çalışan yardımı sağlamaya yönelik harici 
kaynakları tanımlayın ve kullanın.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

19. Çalışma saatleri içinde ya da dışında 
sosyal etkinlikler düzenleyin.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

20. Gerektiğinde, çalışanlara yardım ve destek 
sağlayın.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

Sosyal destek ile ilgili yorumlar:
....................................................................................
....................................................................................



xiv

Fiziksel çevre

21. Mevcut iş güvenliği ve sağlığı 
yönetim sistemlerine dayanarak, risk 
değerlendirmesi ve kontrolüne ilişkin açık 
prosedürler oluşturun.

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

22. Fiziksel ve zihinsel sağlığa yardımcı olacak 
rahat bir çalışma ortamı sunun.

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................ 

23. Güvenlik ve sağlık tehlikelerini 
kaynağında ortadan kaldırın ya da azaltın.

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

24. Temiz dinlenme yerleri sunun.
Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

25. Acil durum operasyonlarını ve hızlı 
tahliyeyi kolaylaştırmak için acil durum 
planları oluşturun.

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

Fiziksel çevre ile ilgili yorumlar:
....................................................................................
....................................................................................

İş-yaşam dengesi ve çalışma süresi

26. Çalışanları, çalışma saatlerinin tasarım 
sürecine dahil edin. 

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

27. Çalışma çizelgelerini, işletmenin 
ihtiyaçları ve çalışanların özel 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
planlayın. 

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

28. Aşırı uzun çalışma saatlerinden kaçınmak 
adına önlemler ve sınırlar belirleyin.

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

29. Çalışanlara ailevi sorumluluklarını yerine 
getirme olanağı sağlamak için, çalışma 
süresi düzenlemelerini optimize edin. 

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

30. Molaların ve dinlenme sürelerinin 
uzunluğunu ve sıklığını iş yüküne göre 
ayarlayın.

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

İş-yaşam dengesi ve çalışma süresi ile ilgili 
yorumlar:
....................................................................................
....................................................................................
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İşyerinde takdir

31. Çalışanlar ve ekipler tarafından ortaya 
konan iyi çalışmaları açık bir şekilde övün.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

32. Çalışanların yaptıkları işlerin sonuçlarını 
bilmelerine olanak tanıyacak bir sistem 
kurun. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

33. Çalışanların duygu ve düşüncelerini ifade 
edebilecekleri bir sistem uygulayın. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

34. Kadınlara ve erkeklere eşit muamele 
gösterin.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

35. İyi kariyer beklentileri sunun.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

İşyerinde takdir ile ilgili yorumlar:
....................................................................................
....................................................................................

Saldırgan davranıştan korunmak

36. Saldırgan davranışın süratle ve yeterli 
şekilde önlendiği ya da üstesinden 
gelindiği organizasyonel bir çerçeve ve 
stratejiler oluşturun ve uygulayın. 

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

37. Saygın davranış eğitimleri düzenleyin ve 
farkındalığını artırın. 

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

38. İşyerinde şiddet, istismar ve tacizle baş 
etmek için prosedürler ve eylem modelleri 
oluşturun.

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

39. Saldırgan davranışa dahil olan kişilere 
süratli ve kültürel açıdan hassas 
müdahalelerde bulunun. 

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

40. Çalışma alanlarını, çalışanları müşteriler 
ve harici kişilerden gelecek şiddete karşı 
koruyacak şekilde düzenleyin. 

Çalışma önerir misiniz?
�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................
............................................................................

Saldırgan davranıştan korunmak ile ilgili 
yorumlar:
....................................................................................
....................................................................................



xvi

İş güvencesi

41. Çalışmayı, istikrarlı istihdam olanağını 
artıracak şekilde planlayın.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

42. İstihdam koşullarına ve adil ücretlere 
ilişkin açık beyanlar içeren yazılı bir iş 
sözleşmesi temin edin. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

43. İlgili sözleşmeye göre ücretlerin düzenli 
biçimde ödenmesini ve sosyal yardımların 
temin edilmesini sağlayın. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

44. Ebeveyn izni alan çalışanların iş 
güvencesini sağlayın.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

45. İş güvencesini artırın ve çalışanları ve 
temsilcilerini haksız yere işten çıkarmalara 
karşı koruyun. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

İş güvencesi ile ilgili yorumlar:
....................................................................................
....................................................................................

Bilgi ve iletişim

46. Çalışanların görev yerlerine gidip onlarla 
konuşmayı yöneticiler için bir kural 
haline getirin. 

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

47. Amirlerin çalışanlarla her tür sorun 
hakkında rahat ve sık iletişim kurmasını 
sağlayın.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

48. Uygun araçları kullanarak, çalışanları 
önemli kararlar hakkında düzenli şekilde 
bilgilendirin.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

49. Üst yönetimi çalışanların görüşleri 
hakkında bilgilendirin.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

50. Çalışanlara gelecek planları ve değişimleri 
hakkında bilgi verin.

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

Bilgi ve iletişim ile ilgili yorumlar:
....................................................................................
....................................................................................
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Ek: İlave kontrol noktaları

51. .............................................................................
............................................................................

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

52.  ............................................................................
.............................................................................

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

53. .............................................................................
............................................................................

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

54. .............................................................................
............................................................................

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

55. .............................................................................
............................................................................

Çalışma önerir misiniz?

�HAYIR    �EVET    �ÖNCELİKLİ

Notlar................................................................

............................................................................

İlave kontrol noktaları ile ilgili yorumlar:
....................................................................................
....................................................................................



xviii



İş Kontrol Noktalarında Stresin Önlenmesi

1

İşyerinde Liderlik ve 
Adalet 

İşyerinde liderlik ve adalet, işyerinde 
stresin önlenmesini irdelemek adına önemli 
önkoşullardır. Düzgün çalışmayı sağlamak 
ve çalışma koşullarını ve organizasyonunu 
geliştirmek için açık bir politikaya ve stratejilere 
dayanan önleyici tedbirlerin alınması, genel 
itibariyle önemlidir. Stresle ilintili müdahalelerle 
baş edebilmek için somut prosedürler 
oluşturmak ve işyerindeki problemleri hızla 
çözmek için bir işyeri iklimi yaratmak zaruridir. 
Hem liderlik hem de yöneticilerle çalışanların 
ortak çabası kaçınılmazdır. Aşağıdakiler, 
işyerinde harekete geçmenin etkili yollarıdır:

−− düzgün çalışma için politika ve stratejilerin 
iletilmesi;

−− ayrımcılığı yasaklayan prosedürlerin tesis 
edilmesi;

−− resmi olmayan iletişimin yöneticilerle çalı-
şanlar arasında teşvik edilmesi;

−− mahremiyetin korunması; ve
−− işyerindeki sorunların derhal çözülmeye 

çalışılması.

Adanmış liderlik ve adaletle, işyerinde stresi 
önlemenin olumlu bir tutumla ele alınabildiği 
bir işyeri kültürü geliştirilebilir. 



2

KONTROL NOKTASI 1

İşyerinde stresi önlemek için işyeri politikası 
ve stratejileri geliştirin ve bunları iletin.

NİÇİN

−• İşyerinde stres, çalışma koşullarıyla ve 
işin organize edilme şekliyle yakından 
ilgilidir. Bu nedenle, işyerinde stresin ön-
lenmesi, düzgün çalışmayı sağlayan açık 
bir politika ve strateji izlenmesini esas 
almalıdır. Çalışma koşullarının ve iş or-
ganizasyonunun sürekli geliştirilmesi için 
ortak bir çaba gerektiği, tüm çalışanlara 
ve amirlere açıkça belirtilmelidir. Başlan-
gıç noktası olarak, yönetim ve çalışanlar 
arasında yakın bir işbirliği gerekmektedir. 

−• Stresin önlenmesi, işyeri iş güvenliği ve 
sağlık yönetimi sistemlerinin bir parçası 
olmalıdır. Önleyici tedbirlerin planlan-
ması ve uygulanması, işyerindeki risklerin 
değerlendirilmesine ve tatbiki mümkün 
iyileştirmeler için önceliklerin belirlen-
mesine dayanmalıdır. 

−• Yöneticileri, amirleri, çalışanları ve örgüt-
lerini etkin bir şekilde içeren katılımcı bir 
yaklaşım, işyerinde stresi azaltmanın en 
etkili yolu olarak bilinmektedir. İşyerin-
deki stres, psikososyal faktörler, çalışma 
çizelgeleri, çalışma yöntemleri, çalışma 
ortamı ve iş-yaşam dengesi dahil olmak 
üzere birçok faktörle bağlantılıdır. Çok 
yönlü müdahaleler gerektiren bu çok 
sayıdaki faktör, katılımcı bir yaklaşımla 
en iyi şekilde irdelenmektedir. İşyerinde 
stresin önlenmesindeki vurgu böylelikle, 
işin stresle ilintili pek çok yönü için atılan 
katılımcı adımlar üzerine çekilmiştir. 

NASIL

1. İşyerinde düzgün çalışmanın sağlanması 
için, çalışanlarla ve örgütleriyle işbirliği 
içinde açık bir işyeri politikası oluşturun. 
Politika beyanı, çalışanların güvenliği, 
sağlığı ve rahatlığı konularında yönetimin 
açık taahhüdünü belirtmelidir. Politika 
beyanı tüm çalışanlara iletilmelidir. 

2. Stres önlemeyi işyeri politikasına dahil edin ve 
politikayı hayata geçirmek için, uygulanabilir 

tedbirlere yönelik ortak (yani yöneticileri, 
amirleri ve çalışanları içeren katılımcı bir 
yaklaşımı esas alan) stratejileri benimseyin. 
Stratejiler, işyerinin iş güvenliği ve sağlık 
yönetimi sistemleri kapsamında yürütülen 
risk yönetimi faaliyetleri doğrultusunda 
oluşturulmalıdır. 

3. İşyerinde stres önleme dahil, çalışanların 
güvenliği, sağlığı ve rahatlığı için 
belirlenmiş stratejilere göre, kabul edilen 
katılımcı yaklaşımın kolaylaştırılması ve 
desteklenmesinden sorumlu kilit keşileri 
tayin edin.

4. Güvenlik, sağlık ve stres önlemeyi 
geliştirmek adına, her yıl ya da önceden 
belirlenmiş başka periyodlar için somut 
hedefler belirleyin. Katılımcı adımlar 
yoluyla bu kısa vadeli hedeflere ulaşmak 
için, uygulanabilir geliştirme eylemlerini 
planlayın ve gerçekleştirin.

5. Stratejiler, atılan gerekli adımların 
değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesini ve 
geliştirme faaliyetlerinin devamı için izleme 
aktivitelerini içermelidir. 

DİĞER BAZI İPUÇLARI

−− Stres önlemeyle ilgili olarak, işyerindeki 
veya diğer benzer işyerlerindeki iyi uygu-
lama örneklerini bir araya getirin. Stres 
azaltmaya ve işyeri kültürünün geliştiril-
mesine öncülük eden etkin önlemlerin 
örneklerini yaygınlaştırın.

−− İşyerinde güvenlik, sağlık ve stres önleme 
konularında atılan adımların bir özeti-
ni, toplantılar, bildirimler, bültenler ve 
e-postalar aracılığıyla tüm çalışanlara ve 
amirlere iletin. 

−− Stres önleyici tedbirlerin etkinliğini ve faali-
yetleri geliştirmenin yollarını, toplantılarda 
ve yönetim-çalışan istişarelerinde tartışın.

HATIRLANMASI GEREKEN 
NOKTALAR

İşyerinde düzgün çalışma ve stres önle-
menin sağlanması için, katılımcı bir yaklaşı-
mı temel alan işyeri politikası ve stratejileri-
ni tüm çalışanlara ve amirlere iletin.



İş Kontrol Noktalarında Stresin Önlenmesi

3

1a: İşyerinde stresin önlenmesi konusunda yönetimin açık taahhüdürünü beyan 
eden net bir işyeri politikası oluşturun. Bu politika beyanının tüm çalışanlara iletilmesi 
gerekir. 

1b: Her yıl, amirleri ve çalışanları kapsayan katılımcı adımlarla, işyerinde güvenliği, 
sağlığı ve stres önlemeyi geliştirmek adına somut hedefler belirleyin.
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KONTROL NOKTASI 2

Ayrımcılığı yasaklamak ve çalışanlara adil dav-
ranmak için prosedürler oluşturun.

NİÇİN

−• İşyerinde birlikte çalışanlar, farklı özgeç-
mişlere ve yeteneklere sahip olabilir. Tüm 
çalışanlara adil ve saygılı davranmak önem-
lidir. Cinsiyetlerine, ırklarına, dinlerine 
veya inançlarına bakılmaksızın tüm çalı-
şanların eşit muamele gördüğüne dair açık 
bir işyeri politikası bulunmalıdır. Ayrım-
cılığı ortadan kaldırarak, sağlıklı bir işyeri 
kültürü oluşturulabilir. Ayrımcı olmayan 
böyle bir açık politika, işyerinde stres önle-
me adına iyi bir temel sağlayacaktır.

−• Ayrımcı tedbirler ve haksız muamele, iş-
yerinde büyük bir strese neden olur. Ay-
rımcılıktan kaçınmak için, iş atamaları, 
kariyer gelişimi, iş yükü ve iş organizasyo-
nu adil bir şekilde düzenlenmelidir. Hem 
kadınlar hem de erkekler için eşit fırsatla-
rın olması şarttır. İstikrarlı ve ortak çaba, 
bu hedefe ulaşmada vazgeçilmezdir. 

−• Ayrımcılığa karşı açık prosedürler ve şika-
yetlerle baş etmeye yönelik uygun tedbir-
ler ve eylemler, stresli koşulları düzeltecek 
hattâ ortadan kaldıracak ve işyerinde stresi 
önleyecektir. Bazı işyeri çatışmalarının kimi 
yöneticilerin, amirlerin veya çalışanların ay-
rımcı eylemleri nedeniyle ortaya çıktığı not 
edilmelidir. Böyle prosedürler, ayrımcılık 
karşıtı işyeri politikasında belirtilmelidir. 

NASIL

1. İşyerinde ayrımcılığı yasaklamak için işyeri 
prosedürleri oluşturun. Bu prosedürler, 
işyerinde eşitlik ve adil muameleyi 
amaçlamalıdır. Bunlar, işlerin, görevlerin, 
terfilerin, sosyal yardımların ve istihdama 
dair diğer koşulların tahsisinde adaletin 
korunmasını sağlamalıdır. Özellikle, yaş, 
ırk, cinsiyet, maluliyet, ulusal köken ya da 
din temelinde istihdamla ilintili ayrımlar 
yasaklanmalıdır. Eşitlik politikasını 
ihlal eden eylemler, ciddi bir duruma 
yol açmadan önce fark edildikleri ve 

durdurulduldukları anda rapor edilmelidir. 

2. Tüm yöneticilere, amirlere ve çalışanlara, 
işyerinde eşitlik politikasını ve ayrımcı tedbir 
ve eylemleri yasaklayan prosedürleri iletin. 

3. Ayrımcı eylemlerle uğraşılan durumlarda 
sürecin gizliliğini korumak için olan 
prosedürler de kapsama dahil edilmelidir. 
Bu, işyerinde ayrımcılığa yönelik 
tedbirlerin düzeltilmesini engellememeli 
ya da geciktirmemelidir. 

4. Eşit olmayan ya da haksız muameleye 
maruz kaldıklarında çalışanların rapor 
verebilecekleri bir personel atayın. Her 
olayın derhal ve adil bir şekilde ele 
alındığından emin olun. 

5. İş görevlerinin adil dağılımına özellikle 
dikkat edin. Adil dağılımın öneminin 
tüm yöneticilere, amirlere ve çalışanlara 
aktarılması ve uyumlu bir şekilde takip 
edilmesi gerekir.

DİĞER BAZI İPUÇLARI

−− İşyeri kültürünün bir parçası olarak, tüm 
çalışanlara eşit davranın. İşyerinde eşitlik 
ve herkese adil muamele konusunda tu-
tarlı olmak esastır. 

−− Özellikle de haksız muamele ya da ayrım-
cılık yönetim tarafında ortaya çıktığı za-
man, hataları hızlı bir şekilde kabullenin. 

−− Çalışanlardan gelen adil muamele öneri-
leri ve ayrımcılık şikayetleri ciddiye alın-
malı ve bunlarla derhal ilgilenilmelidir. 
Bu, tüm yönetici ve çalışanların işbirli-
ğiyle işyeri eşitliğinin geliştirilmesine yar-
dımcı olur. 

HATIRLANMASI GEREKEN 
NOKTALAR

Yaş, ırk, cinsiyet, maluliyet, ulusal 
köken ya da din temelinde ayrımcılığı 
yasaklamaya yönelik açık prosedürlerin 
oluşturulmasıyla, düzgün çalışmayı des-
tekleyen bir işyeri kültürü etkin bir şekil-
de oluşturulabilir. 



İş Kontrol Noktalarında Stresin Önlenmesi

5

2a: İşyeri eşitliği politikasını ve her tür ayrımcı eylemi yasaklayan prosedürleri tüm 
yöneticilere, amirlere ve çalışanlara iletin.

2b: Çalışanlar eşitsiz ya da adaletsiz muamele gördüğünde bunu rapor 
edebilecekleri bir personel üyesi atayın. Her vaka süratle ve adaletli bir biçimde 
ele alınmalıdır. 
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KONTROL NOKTASI 3

Yöneticilerle çalışanlar arasında ve çalı-
şanların kendi aralarında gayrıresmi iletişimi 
teşvik edin.

NİÇİN

−• Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki işbir-
liği, örneğin kişisel görüşmeler ve ortak 
faaliyetler yoluyla, sık ve gayrıresmi ileti-
şimle desteklenir. Gayrıresmi toplantılar, 
partiler, spor etkinlikleri, geziler ve diğer 
ortak faaliyetler, kişisel ilişkileri ve işbirli-
ğini geliştirmenin yanı sıra işyerinde stres 
önleme ile ilgili gayrıresmi iletişimi de ko-
laylaştırmakla bağlantılı fırsatlardır. 

−• Gayrıresmi iletişim, ortak çalışma hayatı 
konularında tartışmalar yoluyla karşılıklı 
anlayışı geliştirir. Bu, yöneticilerin çalı-
şanlarla ya da çalışanların kendi araların-
da ortaklıklar geliştirmelerine yardımcı 
olur. 

−• Aynı şekilde, gayrıresmi aktivitelerin ortak 
planlanması ve uygulanması da samimi ileti-
şimi ve arkadaşlığı teşvik eder. Ortak dene-
yim, etkin bir işbirliğini ve iş stresiyle ilintili 
önlemlerin uygulamaya konmasını büyük 
olasılıkla beraberinde getirecektir. 

NASIL

1. Yöneticiler ve çalışanlar arasında gayrıresmi 
görüşmeleri teşvik edin. Yöneticiler 
ve .çalışanlar hem mesai saatlerinde 
hem de mesai saatleri dışında farklı 
vesilelerle özgürce iletişim kurabilmelidir. 
Yöneticiler, tartışmaya açık olduklarını ve 
çalışanlarla iyi ilişkiler kurmak istediklerini 
net bir şekilde belli etmelidir. 

2. Çalışanlar arasında gayrıresmi ilişkiler 
geliştirilmesini de teşvik edin. Gayrıresmi 
görüşmeler ve sohbetler, uygun fırsatlarda 
gerçekleşirilebilir. Çalışanlar doğal olarak 
mesai saatleri içinde ve dışında birbirleriyle 
yakın temas halindedir ve bu gayrıresmi 
ilişkiler, çeşitli toplantılara ve eğitim 
faaliyetlerine ortak katılım yoluyla daha 
fazla geliştirilebilir. 

3. Yöneticiler ve çalışanları ya da çalışan 
gruplarını kapsayan partiler, spor 
etkinlikleri, geziler, yarışmalar ve diğer 
faaliyetler gibi gayrıresmi toplanmaların 
ve etkinliklerin organize edilmesine 
destek olun. Koşullar uygun olduğunda 
bunların bazıları mesai saatlerinde de 
düzenlenebilir. 

4. Gayrıresmi toplanmalar ve etkinlikler 
hakkında çeşitli yollarla bilgi yayın. 
Gayrıresmi iletişimin işyeri politikasının 
bir parçası olarak teşvik edildiğinin açıkça 
belirtilmesi fayda sağlayacaktır. 

DİĞER BAZI İPUÇLARI

−− Koşullar uygun olduğunda, gayrıresmi 
toplanmalar ya da etkinlikler organize et-
mek için açıkça inisiyatif alın. 

−− Yöneticiler ve çalışanlar arasında, örneğin 
resmi toplantılardan sonra ya da iş faali-
yetlerinin arasında, gayrıresmi sohbetler 
için fırsatlar yaratın. 

HATIRLANMASI GEREKEN 
NOKTALAR

Mesai saatleri içinde ve dışında, 
çeşitli fırsatlardan ve etkinliklerden 
istifade ederek yöneticiler ve çalışanlar 
arasında ve çalışanların kendi aralarında 
gayrıresmi iletişimi teşvik edin.


