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JAPON ATASÖZÜ 

 

Hazırlık varsa endişe olmaz 



JAPONYA 
Nüfusu:128 milyon Yüzölçümü: 377.944 km²   
  
Başkent Tokyo ve bulunduğu alan çevresinde 
bulunan valilikler ve şehirlerle birlikte 30 
milyonunun üzerindeki nüfusuyla dünyanın en 
büyük metropoliten alanınıdır. 
  
 Japonya 6.852 adadan oluşan takımadadır  
 



JAPONYA 

Yüzölçümü: 377,944  km² 

Nüfusu: 128.000.000 

TÜRKİYE 

Yüzölçümü: 783.562 km² 

Nüfusu: 75.000.000 



Japonya coğrafî yapısı bakımından 6.852 adadan oluşan bir takımadadır. 

 Bu adaların en büyükleri olan Honshu, Hokkaido, Kyushu ve Shikoku adaları ülkenin 

%97'sini oluşturur. Adaların çoğu dağlıktır ve bazıları yanardağlardan oluşur.  



Büyük Tokyo Metropolü, fiili başkent Tokyo ve bulunduğu alan çevresinde bulunan 

şehirlerle birlikte 30 milyonunun üzerindeki nüfusuyla dünyanın en büyük 

metropoliten alanınıdır. 



1947 yılında anayasanın kabulünden beri Japonya parlamenter monarşi ile 

yönetilmektedir. Devletin başı Japon imparatoru, hükümetin başı ise başbakandır. 

Seçimle işbaşına gelen bir parlamentosu vardır. 

Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya göre Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 

dünyada ikinci sıradadır. 
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Potansiyel tehlikelerden kaynaklanabilecek 
risklerin minimize edilmesi ya da tamamen 
ortadan kaldırılması için ortamların sürekli 

izlenmesi, uluslararası işbirliği ve ortak 
çalışmalara gidilmesi, denetimlerin artırılması, 

eğitim çalışmalarına önem verilmesi, 
periyodik çevresel ve tıbbi kontrollerin 

yapılması, acil durumlara yönelik tedbirlerin 
alınması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 

azaltılabilmesi için multidisipliner bir 
yaklaşımla tüm bilim dallarından 

faydalanılması önem kazanmaktadır. 



YENİ YÖNETİM MODELLERİ 

 “İnsanların güvenliklerini ve sağlıklarını iyileştirmeye 

teşvik eden önlemler hakkında” Yeni Yönetim Yaklaşımları  

geliştirilmiştir.  

 

HYOGO ÇERÇEVE EYLEM PLANI (Hyogo Framework for 

Action – HFA) için önemli bir altlık oluşturması.  

Bu çerçevede 2005-2015 yıllarının yeni Doğal Afet Risk 

Azaltımı On Yılı olarak ilan edilmesi, 



HYOGO EYLEM PLANI (2005-2015) 

•  Afet risklerinin azaltılmasının sürdürülebilir kalkınma plan ve 

politikalarıyla bütünleştirilmesi, 

 

•  Afetlere karşı bilincin ve duyarlılığın oluşturulması için 

kurumların, mekanizmaların ve kapasitelerin geliştirilmesi, 

 

•  Afet risklerinin azaltılması yaklaşımının benimsenmesi 



HYOGO EYLEM PLANI 

 



SENDAI EYLEM PLANI (2015-2030) 

•  Sürdürülebilir Kapasite artırımı, teknoloji transferi, 

• İnsan odaklı, çoklu sektör, Çoklu tehlikelere karşı erken 

uyarı sistemlerinin tesisi, 

•Hazırlık, müdahale, iyileştirme, rehabilitasyon ve yeniden 

yapılandırma faaliyetleri uluslararası işbirliği  

•Afet riski ve acil durum iletişim mekanizmalarının 

kurulmasında teknolojiden faydalanma, 



Japonya'da 1947 yılında yürürlüğe konan İş 
Standartları Kanunu, 1964 yılında yürürlüğe 

konan Endüstriyel Kazaları Önleme 
Organizasyonları Kanunu, 1972 yılında 

yürürlüğe konan Endüstriyel Güvenlik ve 
Sağlık Kanunu, 1975 yılında yürürlüğe konan İş 

Ortamlarının Ölçümü Kanunu gibi yasal 
mevzuat sayesinde iş kazalarında ciddi 

düşme kaydedilmiştir. 





HEDEFLER 
 

12th Occupational Safety and Health Programme 
 

Periyot: 1  Nisan, 2013 – 31 Mart, 2018 
 

•İşyerlerindeki ölümlü iş kazalarını 2018’e kadar 
%15 azaltmak 
 
•İşyerlerindeki yaralanmalı iş kazalarını (3 gün ve 
daha fazla işgücü kaybı) 2018’e kadar %15 azaltmak 



everyone is able to work in safe and healthy 

environments.  

 

JAPONYA İSG POLİTİKASI 

Tedbirleri önceliklendirme 

 











Merkezi Hükümet, Sağlık, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş yönetimi 

ile ilgili kamu kurumları ve STK lar 
sayesinde yürütülen etkin çalışmalar, 

kamusal alanda ve işyerlerinde iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına 
yönelik önemli adımların atılmasına 

neden olmuştur.  





            Association of  International Cooperation and Training                                                                                                                                                                                                                    

Sokak Yangın Söndürücüleri 
 (Yerleşim alanlarında yaklaşık 60 – 200m de 
bir yerleştirildi. 

Kaynak:Yoshikazu Nakahama  
 
  



Japon Industrial Safety and Health Association 
 

Bakanlığa Bağlı- Özel Sektörle ilgili Kurum 
 

Özel Sektörün taleplerini topluyor 
Bakanlığa sunum yaparak fikir veriyor 

Bakanlık da uygun mevzuatı geliştiriyor 



 

JAWE  
(Japan Association of Working Environment Measurement) 
 



İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMA 
 

Büyük ölçekli firmalar (300>) İGU istihdam 
etmek zorunda 

 
Orta (300<) ve Küçük (50<) ölçekli firmalar 

idealde istihdam etmek zorunda yoksa 
kendi çalışanlarını eğitmek zorundadır 



Kaynak: JAWE 



Kaynak: JAWE 



İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMA 
 

1000> çalışanı bulunan firmalar doktor ve hemşire 
istihdam etmek zorundadır 

 
300-999 çalışanı olan işletmelerde tam zamanlı 
hemşire bulundurmak zorunda, doktor hizmeti 

OHS provider (OSGB) den sağlanmaktadır 
 

300 den az çalışanı olan işletmeler finansal 
yetersizlik nedeniyle bu hizmeti OSGB den 

almaktadır. 



DENETLEME 
 

300> işletmelerde Sağlık, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının alt dairesi 

denetlemeleri gerçekleştiriyor 
 

Orta ve küçük ölçekli işletmeleri ise 
Valiliklerin bünyesinde bulunan (lokal) 

sağlık daireleri tarafından 
gerçekleştiriliyor 



İSG Sisteminin Yürütülmesi 
Merkezi Hükümet 
●MHLW (Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) 
 
<Yerel Sistem> 
●Bölgesel İş Standartı Büroları (47) 
● İş Standartı Denetleme Ofisleri (343) 
 
<Yönetim& İstihdam> 
 ○ Japan Business Federation (Nippon Keidanren) 
 ○ Japan Trade Unions’ Confederation (Rengo) 













SİMÜLASYONLAR 





Kaynak: Yusuf TOPALOĞLU 



Kaynak: Yusuf TOPALOĞLU 



Kaynak: Yusuf TOPALOĞLU 
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ACİL DURUM ROBOTLARI - FRIGO 



JAPON ATASÖZLERİ 

 

•Sığ nehri bile derin geç 

•Karınca deliği yüzünden bent bile yıkılır 

•Felaket üç sene sonra işe yarar 

•Cesaretin büyük kısmı temkindir 

•Hazırlık varsa endişe olmaz 

 

 



SONUÇ 
 

TİKA ve JICA koordinasyonu ile Bakanlıklar, 
Üniversiteler, Kamu ve Özel Sektöre yönelik teknik 
işbirliği programları düzenlenmeli (Teknoloji 
transferi) 
 
Her iki ülke arasında yapılacak protokollerle 
karşılıklı uzman gönderilmesi sağlanmalı 

 
Sağlık ve iş güvenliği uygulamalarının koordineli 
olarak yürütülmesi ile Japon İSG Odaklı GÜVENLİK 
KÜLTÜRÜ nün oluşturulması sağlanmalıdır 


