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 Özerk Bir Oluşum (Yasal Dayanağı var)  

 4,5 Milyon Çalışan Sigortalı 

 

 

 



 Çalışanlar mavi/beyaz yaka 

 Öğrenciler (Ana okuldan 
Üniversite biten kadar) 

 Serbest Meslek Sahipleri 

 

Total: 4,5 Milyon kişi 



Prevention – Regional and Local Offices 

Hospital for post traumatic 
treatment 
 

Hospital/Rehabilitation Centre  
for occupational diseases 
 
 

Rehabiltation Centres 
Regional Offices 
 

Local Officees 
 

Headquarter 



Nacc = 166.992 

Ndis  =     1.579 

Insured Groups Accidents - Diseases 
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Statistical Overview:  Work 
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Ncomp =     353.662 

Nempl  =  3.405.276 

Nacc    =      98.955 

Prevention by AUVAsicher 

(ASchG) 
Prevention by PD 

(ASVG) 



Statistical Overview: Schools 
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Directives of the 
European Union 

e.g. Machinery Directive 
89/392/EEC, 
2006/42/EC 

Directives of the 
European Union 

Protection of Workers 
89/391/EEC (Framework 

D.) 

Producer, Importer Employe
r 

National Transposition 
e.g. via Industrial Code 

MSV 2010 

National Transposition 
Workers H&S Protection 

Act 
ASchG (and decrees) 

reference 



- Şirketlerin müşteri odaklı danışmanlık  

 Yeni atölyeler Planlama  

 Makine ve ekipman alımı  

 İşyerlerinin uyarlanması  

 İşyerlerinde Ölçümler (kimyasallar, radyasyon, 
gürültü, ...)  

 Seçimi ve KKD kullanımı  

 Güvenlik ve sağlık değerlendirmesi Destekleyici?  

- Küçük işletmeler için güvenlik ve iş sağlığı bakımı 
(AUVAsicher) 



- Ihtiyaçlarına göre İSG kampanyaları Üretmek ve 
Yönetmek . Örnek olarak (Kayma ve 
düşme,genç işçiler, Dışalanda çalışan işçiler 
için UV koruması vb) 

- Bakanlıklar ve yetkililer ile işbirliği  

- Standardizasyon İşbirliği  

- Farklı öncelikleri ile akredite laboratuvarlarda 
test (STP, OSB'lerin) 



 AUVAfit - işyerlerinin kalitesini artırmak için 
bir program  

 Gelecek için Fit - işlenebilirliğin korumak için 
bir program emeklilik sigortası ile işbirliği 
içinde?  

 Fit2Work -? Bir program sakatlık emeklilik 
azaltmak için emeklilik sigortası, bakanlığı ile 
işbirliği içinde sosyal affiars, federal sosyal ofis, 
... 



 İş yeri eğitimleri 

 Uzman eğitimleri 

 İşçi Temsilcisi eğitimleri 

 Öğrencilere Yönelik Eğitim Faaliyetleri 

 Farkındalık eğitimleri (Tüm Kamuya yönelik 
eğitim faaliyetleri ) 



İş başı eğitimleri  

- Büyük işletmelerde kendisi iş güvenliği 
uzmanı ve doktor bulunduruyor bu eğitimleri 
kendileri yapıyor. (Büyükler için bir 
standardizasyon yok örneği Opel firması 15 
gün iş başı eğitimi yapıyor) 

- Kobilerde ise AUVA tarafından veriliyor. 
Çalışan  sayısı ve iş yeri risk durumuna göre  
süreler değişebiliyor.( az tehlikeli 1,2 saat/yıl - 
tehlikeli 1,5 saat/yıl - çok tehlikeli 2 saat/yıl) 



 



 



 



 



 Uzman eğitimleri 

- Uzman yetiştirme eğitimi  

Birçok farklı kurum verebiliyor. Teknik bölüm 
mezunları ve diğer bölümlerden de sınav sonucu 
başarılı olanlar eğitime alınıyor. Eğitim 7 hafta ve 
pratik yapılıyor. Eğitim sonunda tez savunması 
şeklinde sınav yapılıyor. 2 defa sınav hakkı var. 
Başarılı olan görev durumuna göre başlıyor.  

- Uzman geliştirme eğitimleri: En az yılda bir hafta 
yeni gelişmelerle ile ilgili eğitimler yapılıyor.  

 



 İşçi Temsilcisi Eğitimleri 

- Eğitimler 3 gün sürüyor minimum 8 kişi 
maksimum 35- 40 kişi 18-20 kişilik sınıflarda 
teorik ve pratik eğitime tabi tutuluyor. Eğitim 
sonunda sınavda başarılı olanlar Bakanlığa 
bildiriliyor. Yılda 4- 5 eğitim düzenleniyor. 
Eğitimler başvuru sırasına göre yapılıyor. Bu 
eğitimi daha çok firmalar talep ediyor. İşçi 
temsilcisinin işi durdurma yetkisi var 



 Öğrencilere Yönelik Eğitim Faaliyetleri 

Ana okuldan itibaren tüm okullarda güvenlik 
kültürü ve doğru davranış biçimleri 
konusunda eğitimler ve sosyal aktiviteler 
düzenleniyor. 

 Farkındalık eğitimleri (Tüm Kamuya yönelik 
eğitim faaliyetleri ) 

Çeşitli kampanyalar düzenleyerek afiş, tiyatro, 
reklam filmi, seminerler aracılığı ile farkındalık 
oluşturulmaya çalışılıyor. 





 İşe giriş muayene yok 

 Periyodik muayene için süre sabit değil 

- Çalışan kararı ile 

- İşçi temsilcisi kararı ile 

- İş yeri hekimi kararı ile  

- Sendika vb kuruluşların kararı ile 



 Denetimler  

- Belediyeler Tarafından 

- Sosyal İşler Bakanlığı Tarafından 

- Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşları 
Tarafından 

- Sigorta Firması Tarafından   



 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı  



 AUVA Denetimleri (İş Güvenliği Uzmanı) 



 AUVA Denetimleri (Doktor) 



 Belediyeler kendi özerklikleri kapsamında 
süreye bakılmaksızın denetim yapabiliyor. 
Yaptırım gücü en fazla olan kurumlar 

 Sivil Toplum Kuruluşları da diğer kurumlarla 
ortaklaşa denetim yapabiliyor. Avusturya’da 
bu kuruluşlar çok güçlü. Bu kuruluşlar 
Sendikalar ve Meslek odaları ve Derneklerdir.  



 Risk Değerlendirmesi 

 Ortam ölçümleri 

 Standardizasyon Çalışmaları 

 Doğrulama Çalışmaları 

 Rehabilitasyon Hizmetleri 

 Kişisel Koruyucular ile İlgili Çalışmalar. 



 Büyük Firmalar kendi bünyesindeki Uzman, ustabaşı, üretim 
mühendisi, diğer destek elemanları ve çalışan temsilcisi tarafından 
üretime başlamadan önce üretimde de işin işleyişine göre belirli 
zamanlarda yapılıyor. Örneğin Opel firması her sabah saat 9da iş 
güvenliği toplantısı yapıyor ve mevcut riskler değerlendiriliyor. 

 KOBİlerde bu işlem iş yeri açılmadan önce AUVA tarafından 
yapılıyor. Daha sonra bu iş yerinde belirlenen risklere göre 
alınması gereken önlemler iş yerine yazılı olarak veriliyor. Daha 
sonra denetim yapılarak bu standartlara uyulup uyulmadığı 
kontrol ediliyor. 

Her iki durumda da değişmeyen kural, bir iş kazası 
olduğunda,makine ekipman veya üretim yöntemi değiştiğinde, 
Çalışanların önemli bir kısmı değiştiğinde mutlaka risk 
değerlendirmesi yenileniyor. Yani mevcut şartların herhangi 
birinde değişiklik olması halinde risk değerlendirmesi gözden 
geçiriliyor.  



 İş yerleri risk değerlendirmesi yapılırken ve 
daha sonra yapılan denetimlerde gerek 
görülmesi halinde ücret alınmaksızın ölçümler 
yapılıyor.  

 Bu ölçümler; gürültü, ışık,sıcaklık, manyetik 
alan etkisi, UV ışınları, Kimyasalların etkileri, 
vb. 

 İş veren veya işçi temsilcisi talep etmesi 
halinde de bu işlemler ücretsiz yapılıyor. 



 Üretilen ürünlerde kontrol ve CE standartları 
gereği burada kontrol edilerek 
sertifikalandırılıyor. Bu işlem ilk üretimde 
ücretsiz daha sonraki taleplerde ücrete tabi   
tutuluyor.  

 Üretim hatları da standartlar yönünden 
denetlenerek uygunluk onayı veya iyileştirme 
çalışmaları yürütülüyor.  



 Piyasadaki ürünlerde rastgele seçilerek üretime 
ve kullanıma uygunluk açısından denetleniyor.  

 Yine piyasaya yurt dışından getirilen ürünlerde 
burada doğrulama amacı ile analize tabi 
tutuluyor.  



 Bu işlem iki farklı yönden yapılıyor. 

1- Üretim alanı, üretilen ürün ve kullanılan 
makine ve ekipmanların rehabilite edilmesi. 
Daha az zararlı hale getirilmesi.  

2- Çalışanların iş kazası geçirmesi sonucu yeniden 
topluma kazandırmak için yapılan, işçiye ve 
çevresine yönelik çalışmalar. (Burada geçici 
rahatsızlık geçiren veya veya sürekli engelli 
duruma gelen çalışanın yaşam alanını çalışana 
göre düzenlenmesini örnek verebiliriz) 



 Piyasada üretilen ve kullanılan malzemeler 
kullanım alanı ve taşıdığı risk durumuna göre 
belirli periyotlarda kontrolden geçiriliyor ve 
belgelendiriliyor.  



Teşekkür ediyorum 
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