İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ LİSANS PROGRAMI

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN ŞENOCAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ LİSANS PROGRAMI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN ŞENOCAK

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

İş sağlığı ve güvenliği alanının bir bilim haline gelmesi ve ciddi olarak ele
alınması başta İngiltere olmak üzere sonrasında diğer ülkelerde de hızlı bir şekilde
gelişim gösteren sanayileşme hareketlerinden sonra olmuştur. Sanayileşme alanındaki
gelişmeler, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısının artmasına yol açmıştır. Tarihi
süreç içerisinde konunun gelişimi hiç de kolay olmayacak şekilde mücadelelerle geçmiş
ve günümüzdeki aşamaya kadar gelmiştir. Özellikle işçi örgütleri gibi sosyal grupların
baskısı ile iş sağlığı ve güvenliği alanında ciddi atılımlar yapılmıştır.
Özellikle 1789 tarihli Fransız ihtilali ve toplumdaki hızlı değişimler, teknolojinin
ilerlemesi ile sanayide kullanılan araçların daha modern hale gelmesi tüm çağdaş
ülkelerde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin artmasına neden olmuştur. Toplumlardaki
eğitim ve bilinç seviyesi arttıkça, ülkelerin konuya bakış açıları daha da değişmektedir.
Özelikle başta Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) olmak üzere, Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) ve Avrupa Birliği gibi supranasyonel (uluslarüstü) kuruluşların konuya
yaklaşımı, aldıkları kararlar ve onayladıkları sözleşmeler, ülkeleri etkilemesi, iş sağlığı
ve
güvenliği
bilincinin
gelişmesine
oldukça
yarar
sağlamıştır.
Günümüzde bilim ve teknolojinin geldiği aşamaya ve buna karşılık tüm
ülkelerde görülen iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısındaki artış bir tezat
oluşturmaktadır. Bunun nedeni de var olan mevzuatın yetersizliği değil, işletmelerin var
olan mevzuatı işyerlerinde uygularken yeterli özeni göstermemeleri ve konuya gereken
önem ve hassasiyeti göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. İşletme sahipleri iş kazası
veya meslek hastalığı ortaya çıktıktan sonra bunun zararlı etkilerini gidermeyi tercih
etmektedirler. Kaza veya hastalık olmadan önleme yoluna gitmeyi tercih eden işletme
sahipleri bunun yararlarını uzun vadede görmektedirler.
İş sağlığı ve güvenliği konusu her yönüyle tartışılmaya ve gelişmeye açık bir
konudur. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki önlemler, yaşam hakkının kutsallığı
çerçevesinde işçiler açısından önemli olduğu kadar, işverenlere getireceği maliyetler ve
ülke ekonomisine vereceği zararlar açısından da son derece önemlidir. Yetişmiş insan
gücü kaybı, üretim ve malzeme kaybı, psikolojilerin bozulması nedeniyle oluşacak
verim kayıpları ve daha birçok kayba yol açan iş kazaları ve meslek hastalıkları
üzerinde önemle durulması gereken bir bilimdir. Kısa vadede görülmeyen bu
olumsuzluklar uzun vadede ülke ekonomilerine ciddi anlamda zararlar verebilmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği alanında dünya ülkeleri bir araya gelerek üst kuruluşlar
meydana getirmekte ve bir takım ortak düzenlemeleri benimseyerek, ülkeler arasındaki
konuyla ilgili eşitsizlikleri ortadan kaldırıcı girişimlerde bulunmaktadırlar. Konuyla
ilgili birçok düzenlemeyi oluşturan üst örgütlerden biri de Avrupa Birliği ve Birliğin
organlarıdır.
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KISALTMALAR

İSG

: İş Sağlığı ve Güvenliği

WHO

: Dünya Sağlık Örgütü

ILO

: Uluslararası Çalışma Örgütü

İSGB

: İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

OSGB : Ortak Sağlık ve Gvenlik Birimi
SGK

: Sosyal Güvenlik Kurumu

TCK

: Türk Ceza Kanunu

ÇSGB

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

KSO

: Kaza Sıklık Oranı

KAO

: Kaza Ağırlık Oranı

KOO

: Kaza olabilirlik Oranı

CM

: Santimetre

HZ

: Hertz

PRA

: Birincil Risk Analizi

HAZOP: Tehlike ve İşletilebilme Analizi
FMEA : Olası Hata Türleri ve Etkiler Analizi
ETA

: Olay Ağacı Analizi

FTA

: Hata Ağacı Analizi

PHA

: Ön Tehlike Analizi
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YAZAR NOTU
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1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI VE ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve İçeriği
1.2.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Amacı

1.3.

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kavramları
1.3.1. İş Kazası Kavramı
1.3.2. Meslek Hastalığı Kavramı

1.4.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

1.5.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi
1.5.1. Genel Olarak
1.5.2. Ülke Ekonomisi Yönünden
1.5.3. Çalışanlar Yönünden

1.5.4. İşverenler Yönünden
7

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı kavramlarını tanımlayınız.
İş Sağlığı ve Güvenliğinin İşverenler açısından önemini anlatınız.
Devlet açısından İSG’nin önemini anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliğinin
Okuyarak ve araştırarak
Genel Kavramlar
amaçlarını kavrayabilmek.
Tehlike, risk, iş kazası ve
İş Sağlığı ve Güvenliği meslek hastalıkları vb. gibi
Okuyarak ve araştırarak
Genel Kavramlar
genel
kavramları
açıklayabilmek
Türkiye’de ve Dünyada
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG’nin
gelişimini Okuyarak ve araştırarak
Genel Kavramlar
açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar

İş sağlığı ve güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sosyal Paydaşlar Açısından Önemii
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Giriş
İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en önemli konularından birisidir. Çalışma hayatının
en önemli aktörü olan çalışanların sağlık ve güvenliğinin gözetilme zorunluluğu çalışma
kavramının başlangıcına dayamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı
işletmelerde çalışan işgücünün veriminin arttığı literatürde sıkça ifade edilmektedir. Bu
nedenle, iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin tüm paydaşlar tarafından iyi anlaşılması
gerekmektedir.
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1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve İçeriği
Sanayi Devrimi ile birlikte fabrikaların kuruluşu, teknolojide, ekonomide ve toplumsal
yaşamda ortaya çıkan gelişmeler, çalışma hayatında önemli değişiklikler meydana getirmiştir.
İşçilerin makineye ve fabrika çalışmasına yabancı olması, bilim ve teknolojideki hızlı
gelişmelerin üretim süreçlerini daha karmaşık bir hale getirmesi, her yeni sürecin yeni riskleri
ortaya çıkartması, üretim artışı sağlamak için fazla mesailerin ve vardiyalı çalışmanın
gündeme gelmesi, daha ucuz işgücü olması bakımından kadınların ve çocukların çalışma
hayatına girmesi gibi nedenler sonucunda iş kazalarında büyük artışlar gözlenmiş ve önemli
sağlık sorunları belirmiştir.
Sanayi Devrimi ile başlayan süreçte işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için
yapılan çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kavramının ortaya çıkışını sağlamıştır. Bir başka
deyişle iş sağlığı ve güvenliği kavramı Sanayi Devrimi’nin bir ürünüdür.
Dar anlamda iş sağlığı ve güvenliği; işyerinde işin yapılması sırasında ya da iş ortamı
veya çalışma çevresi koşulları nedeniyle işçilerin karşılaştıkları bütün risklerin ortadan
kaldırılması veya azaltılması için alınması gereken önlemlere yönelik sistemli çalışmalardır.
Geniş anlamda iş sağlığı ve güvenliği ise, işyeri ve işçi ile sınırlı kalmaksızın, bir
işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, alt işveren
işçilerinin, ziyaretçilerin, müşterilerin, işyerindeki herhangi bir kişinin ve hatta halkın)
sağlığına ve güvenliğine etki eden tehlikelerin ve tehlikeleri doğuran etkenlerin ortadan
kaldırılması veya azaltılması çalışmalarıdır.
ILO ve WHO’nun 1995 yılında revize ederek paylaştıkları ortak tanımda iş sağlığı,
“her türlü işte çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının korunması
ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi,
çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları, onların
fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini,
özetle işin çalışana, çalışanın da işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar” şeklinde
tanımlanmıştır.
İş güvenliği ise, güvenli bir çalışma ortamı için gereken teknik kuralları, bir başka
deyişle iş sağlığı ve güvenliği kavramının ağırlıklı ve çok önemli olan teknik yönünü ifade
eder. Bu çerçevede iş güvenliği, işin yapılması sırasında kullanılan araç, gereç ve maddelerin
kullanım ve varlığından doğabilecek, çalışanın yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik teknik
özellikli tehlikelere karşı korunması anlamına gelmektedir.
1.2.İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Amacı
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınmasındaki temel amaç; işyerinde iş
kazalarından korunma, işten kaynaklı sağlık tehlikelerinden korunma ve işin insan unsurunun
gereklerine uygun yapılandırılmasıdır. Özellikle teknolojideki gelişmeler bir taraftan yaşamı
kolaylaştırırken diğer taraftan tehlikeleri de beraberinde getirerek sağlık ve güvenlik
bakımından mesleki risk faktörlerinin sayısını giderek arttırmaktadır.
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Çalışanları Korumak
Çalışanları işyerindeki çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden koruyarak rahat ve
güvenli bir ortamdan çalışmalarını sağlamak iş güvenliğinin birinci amacıdır. Bunun için
işyerlerinde alınması gereken önlemler ana ilgi alanıdır Aydınlatmaya ilişkin önlemler,
ısıtmaya ilişkin önlemler, havalandırmaya ilişkin önlemler, gürültüye ilişkin önlemler,
temizliğe ilişkin önlemler gibi fiziki şartlara ilişkin konular ve sağlık muayeneleri konuları en
başta gelenlerdir.
Üretim Güvenliğini Sağlamak
İş güvenliği sadece iş görenlerin tehlikelere karşı korunması değil, üretim güvenliğini
ve verimliliği de kapsar. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlendiği, iyi çalışma
koşullarının sağlandığı iş yerlerinde üretimle birlikte verimlilikte de artış görülür. Bu konuya
gereken önemi vermeyen işletmelerde işgücü kayıplarının yanı sıra, üretim, malzeme ve
zaman kayıpları ile karşılaşılır. Üretimde meydana gelebilecek yavaşlamalar hatta
duraksamaların İSG ile bir ölçüde önlenebileceği görülmüştür.
İşletme Güvenliğini Sağlamak
Güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından doğabilecek yangın, patlama, vb her çeşit
tehlikeye karşı işletmeyi korumak da yukarıdaki iki hedefle bağlantılı olarak İSGnin amaçları
arasında yer alır.
ILO ve WHO’nun işçi sağlığı tanımında (1950) amaçlar şöyle belirtilmiştir;
 İşgörenlerin fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden tam bir iyilik durumlarının
sağlanması ve en yüksek düzeyde sürdürülmesi,


İşgörenlerin fizyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun işlere yerleştirilmesi,



İşin insana ve insanın işine uyumunun sağlanması,

Bugün bazı gelişmiş ülkeler bir adım ileri giderek “işten hoşnutluk (iş tatmini)” ve
“daha nitelikli yaşam standardı” konularını da amaçlarına dâhil etmişlerdir.
Yeni kimyasalların kullanıma girmesi, üretim süreçlerindeki değişmeler, yeni teknoloji
ile donatılmış tezgâhlar, makinelerin kullanımındaki artış gibi pek çok neden, iş kazaları ve
meslek hastalıklarının her geçen gün daha fazla çalışan için tehdit unsuru oluşturmasına yol
açmaktadır.
Bu nedenle geniş ve çok disiplinli bir alana sahip olmak zorunda olan iş sağlığı ve
güvenliği hukuk, tıp, mühendislik, ergonomi, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi birbiriyle
ilintili birçok alana eğilmek durumundadır. Bu disiplinlerin her birisi koruyucu faaliyetlerin
13

belirli yönlerine odaklanarak karşılıklı etkileşim ve işbirliği içinde çalışma hayatında değişen
koşulları farklı boyutları ile incelemektedir.
1.3.İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kavramları
1.3.1. İş Kazası Kavramı
Kaza, genel anlamda, kasıt söz konusu olmaksızın beklenmedik bir anda meydana
gelen ve çoğu zaman sonucu zararla ifade edilebilen her durum olarak tanımlanmaktadır.
Kaza kavramının bu genel tanımı üzerinde bir görüş birliği bulunmasına karşın iş
kazası kavramının tanımında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Olaya teknik açıdan
yaklaşanlar, iş kazasını; hatalı bir davranış ya da teknik bir arıza nedeniyle beklenmedik bir
anda aniden ortaya çıkan, kişilere ve/veya eşyaya zarar verdiği için işletmedeki faaliyetin
durmasına veya kesintiye uğramasına neden olan, istenmeyen olay olarak tanımlamaktadırlar.
Hukuki açıdan yaklaşanlar ise, çalışanın korunması noktasından yola çıkarak hukuk
sistemindeki düzenlemeler çerçevesinde işle ilişkili olan ve sadece kişilere zarar veren
olayları iş kazası olarak değerlendirmektedirler.
Konuya sosyal politika ve iş güvenliği açısından yaklaşanlar ise iş kazasını “işçinin iş
süresince çalışma koşulları, işin nitelik ve yürütümü ya da kullanılan makine, araç, gereç ve
malzeme nedeniyle uğradığı, işgücünün tamamını ya da bir bölümünü kaybettiği olay olarak
ele almaktadırlar.
Uluslararası kuruluşların ise daha genel üst bir tanımlama yoluna gittiği
görülmektedir. WHO iş kazasını “önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makine,
araç ve gereçlerin zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay” olarak
tanımlarken, ILO “işte ya da işin yürütümü esnasında meydana gelen, ölüm, yaralanma ya da
hastalıkla sonuçlanabilecek kazalar” olarak ele almaktadır.
6331 sayılı Kanun’da ise iş kazası; “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana
gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale
getiren olay” olarak tanımlanmıştır.
5510 sayılı Kanun’da bir kazanın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için şu ana
unsurların mevcudiyetinin arandığı görülmektedir;
Kazanın,


Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

 İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışıyorsa, yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 Sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle
asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
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Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda,

 Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen engelli hale getirecek
bir nitelikte olması durumunda bu kaza, 5510 sayılı Kanun bağlamında iş kazası olarak
değerlendirilecektir.
İş hukuku anlamında iş kazasının yasal dayanağını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417.
maddesi oluşturmaktadır. İlgili hüküm uyarınca işveren, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür. İşverenin
kendisine yüklenen bu görev ve yükümlülükleri diğer bir deyişle iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan kaza iş hukuku anlamında iş kazası olarak
değerlendirilmiştir.

1.3.2. Meslek Hastalığı Kavramı
Doktrinde meslek hastalığı, belirli bir mesleğin ifası sonucu o mesleğin nitelik ve
yürütüm şartlarından kaynaklanan bir hastalık, işverene bağımlı olarak çalışırken dıştan gelen
bir nedenin etkisiyle ortaya çıkan bedensel veya ruhsal rahatsızlıklar, işyerinde karşılaşılan
etkenler nedeniyle meydana gelen belirli mesleklere özgü hastalıklar gibi değişik
tanımlamalar yapılmıştır.
WHO ve ILO gibi uluslararası kaynaklarda meslek hastalıkları, işyeri ortamında
mevcut olan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adı olarak ifade
edilmektedir.
6331 sayılı Kanun’da “mesleki risklere maruz kalma sonucu ortaya çıkan hastalık” (3.
madde) olarak detaylara girmeden genel bir tanımı yapılan meslek hastalığı İş Kanunu’nda
tanımlanmamıştır. 5510 sayılı Kanun’da ise;


Sigortalının, çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple

 veya işin yürütüm koşulları nedeniyle, geçici veya sürekli bir hastalığa
yakalanması, bedensel veya ruhsal kayba uğraması olarak tanımlanmaktadır.
Meslek hastalığını iş kazasından ayıran en önemli unsur; aniden, bir anda ortaya
çıkmamasıdır. Aksine, kişinin hastalık etkenine genellikle uzun yıllar maruz kalması hastalığın
ilerlemesine neden olmakta ve zaman içinde kendini göstermektedir.
Meslek hastalıkları; işletmedeki üretim sürecine, kullanılan kimyasallara, hammaddeye,
ekipmanlara, çalışma pozisyonuna, sektöre ve diğer pek çok nedene bağlı olarak farklılık
göstermektedir. Dünyada genel olarak kabul görmüş meslek hastalıkları listesi olmamakla birlikte ILO
kurulduğu yıldan beri meslek hastalıkları tanımlaması üzerinde çalışmış ve 2010 yılında son
güncelleme ile 106 adet meslek başlığını tanımlayarak 4 ana başlık altında sınıflandırmıştır. Bunlar;
işin yürütümü esnasında karşılaşılan etkenler nedeniyle (kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenler) olan
meslek hastalıkları, hedef organ sistemlerine göre (solunum sistemi, kas iskelet sistemi, deri, ruhsal ve
davranışsal) meslek hastalıkları, mesleki kanserler ve diğer hastalıklardır.
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Ülkemizde hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen
ayrıldıktan en geç ne kadar süre sonra ortaya çıkması halinde sigortalının mesleğinden
kaynaklandığının kabul edileceği, 11.10.2008 tarihli Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin Meslek Hastalıkları Listesi’nde belirtilmiştir. İlgili
yönetmeliğe göre meslek hastalıkları 5 ana grup altında sınıflandırılmıştır. Bunlar, fiziksel etkenlerle
oluşan meslek hastalıkları, kimyasal maddelerle oluşan meslek hastalıkları, mesleki deri hastalıkları,
mesleki bulaşıcı hastalıklar ve tozlara bağlı olarak oluşan solunum sistemi hastalıklarıdır.

1.4. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri
İş sağlığı ve güvenliği; hukuk, tıp, mühendislik, ekonomi başta olmak üzere farklı
bilim dallarını da kapsayan, çok disiplinli, çeşitliliği olan bir alan olmasına rağmen bu
alandaki çalışmalar için bazı temel ilkeler belirlenmiştir. Bu ilkeler;
 İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlar için bir haktır. Çalışmanın sağlıklı ve
güvenli ortamlarda gerçekleşmesi, yapılan işlerin kişinin kendini gerçekleştirmesi,
geliştirmesi için imkanlar sunması ve insana yakışır iş koşullarının sağlanması ve korunması
için işverenler, çalışanlar ve hükümetler çaba göstermelidir.
 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmalıdır. Bu politikaların geliştirilmesi,
uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında sosyal taraflar ve diğer ilgili taraflarla görüş
alışverişinde bulunulmalıdır. Politikalar hem hükümet hem de işyeri düzeyinde uygulanmalı
ve ilgili tüm taraflar bu konuda bilgilendirilmelidir.
 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik politika ve programların amacı önleme ve
koruma olmalıdır. Bu konudaki çalışmalar işyeri düzeyinde odaklaşmalı, sağlıklı ve güvenli
işyeri ve çalışma ortamları tasarlanmalıdır.
 Enformasyon, etkili program ve politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında
en önemli unsurdur. Özellikle tehlikeler ve tehlikeli maddelerle ilgili bilgilerin toplanması,
yaygınlaştırılması, işyerlerinin denetimi, politikalara ne ölçüde uyulduğunun izlenmesi gibi
faaliyetler bu hususta belirleyici öneme sahiptir.
 İş ile sağlık arasındaki ilişkileri inceleyen iş sağlığı çalışmalarında ana amaç
çalışanları, işin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden korumaktır. Sağlığın geliştirilmesi için
çalışanların fiziksel, zihinsel ve toplumsal sağlığını iyileştirmeye yönelik çaba harcanmalıdır.
 Tüm çalışanları kapsayan iş sağlığı hizmetleri oluşturulmalıdır. Bu amaçla
işyerinde sağlık birimleri kurularak, bütün çalışanların sağlığının korunup geliştirilmesi ve
çalışma koşullarının iyileştirilmesi hizmetlerinden yararlanması sağlanmalıdır.
 İş kazasına maruz kalan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanlar için
tazminat, rehabilitasyon ve tedavi hizmetleri sağlanmalıdır. Mesleki tehlikelerin azaltılması
için girişimlerde bulunulmalıdır.
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 Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasında eğitim ve öğretim
önemli iki unsurdur. Güvenli çalışma yöntemlerinin önemi ve araçları konusunda çalışanlar
ve işverenler bilgilendirilmeli, eğiticiler ise sağlık ve güvenlik bakımından farklı
işkollarındaki özel durumlarla ilgili eğitilmelidirler.
 İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda çalışanların, işverenlerin ve
yetkili birimlerin görevleri, sorumlulukları ve yükümlülükleri vardır. İşverenler işyerlerini
güvenli hale getirmeli ve ilkyardım olanakları sağlamalı, çalışanlar konulmuş kurallara
uymalı, yetkili birimler ise i sağlığı ve güvenliği politikalarını geliştirmeli, periyodik olarak
güncellemeli ve ilgilileri bu konuda bilgilendirmelidirler. Politikaların uygulanmasını
sağlamak amacıyla mevzuatın uygulanmasına yönelik denetim mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
1.5. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi
1.5.1. Genel Olarak
Çalışanların sağlığını korumaya yönelik, özellikle 1970’lerden bu yana, ILO
tarafından sürdürülen yoğun çabalara rağmen iş kazaları ve meslek hastalıkları dünya
genelinde artmaya devam etmektedir. Bu duruma; mevzuatın işleyişi, tarafların güvenlik
kültürü anlayışı, eğitim eksikliği, denetim yetersizliği gibi ulusal faktörlerin yanı sıra
sanayileşmiş ülkelerdeki emek yoğun sanayi üretiminin, emeğin ucuz ve sosyal koruma
düzeyinin düşük olduğu gelişmekte olan ülkelere kaydırılmasının da etkisi olduğu ifade
edilmektedir. Çalışma ve yaşama hakkı üzerinde büyük bir tehdit unsuru oluşturan bu
olumsuzluklara, ilerlemenin kaçınılmaz bedeli olarak hoşgörü göstermek mümkün değildir.
WHO, dünyada 3 milyar çalışanın %80’inden fazlasının temel iş salığı hizmetlerinden
yoksun olduğuna ve bu hizmete olan ihtiyacın giderek arttığına dikkat çekmektedir. Dünya
üzerinde yaşanan eşitsizlikleri önlemek ve korumadan yoksun çalışanlar ile işyerlerini siteme
dahil edici yöntemler geliştirmek için iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına önem verilmesi
gerekmektedir.
1.5.2. Ülke Ekonomisi Yönünden
Sorunun sosyal boyutu dışında, çalışandan ve ailesinden başlayarak işyerine ve ulusal
ekonomiye kadar uzanan büyük bir ekonomik boyutu da bulunmaktadır. iş sağlığı ve
güvenliği maliyetleri işyerlerinin rekabet gücünü olumsuz etkilerken, ülkelerin gayrı safi milli
gelirlerinde önemli bir yer tutarak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin hedefleri de
değiştirebilmektedir. ILO verilerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan yıllık
kaybın, dünya ülkelerinin gayrı safi milli gelirlerinin %4’ü bulduğu, her yıl 1.25 trilyon
Dolar’ın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar nedeniyle kaybedildiği rapor edilmektedir.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça kaybın oranı düşmektedir.
İş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle ödenen tazminatlar, kaybedilen işgünleri,
üretim kaybı, sağlık harcamaları, sosyal güvenlik primlerindeki kayıplar, sosyal yardım
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harcamalarındaki artışlar ulusal ekonomi içinde önemli boyutlara ulaşmaktadır. Bunların yanı
sıra maddi olarak ölçümü son derece güç olan yetişmiş gücü kaybı ise sorunun çok önemli bir
diğer boyutudur. Bu gider kalemlerinin yüksekliği, kaynakların zorunlu olarak bu alandaki
ödemelere ayrılmasını gerektirmektedir. Bu durumun kimi zaman ülkelerin ekonomik ve
sosyal politikasında yer alan tercihlerin değiştirilmesini ve hedeflerin gerçekleştirilmesini
engelleyebilmektedir. Oysa kaynakların bir bölümünün iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına
ayrılmasıyla sağlanacak yarardan, sosyal taraflar kadar ülke ekonomisi de olumlu yönde
etkilenecektir. Bu noktada devletin çalışma ilişkilerini düzenleme ve denetleme görevi
yanında sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını teşvik edici ve destekleyici
önlemleri de alması gerekir.
1.5.3. Çalışanlar Yönünden
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerindeki eksiklikler ise çalışanın yaşamını kaybetmesine,
beden ve ruh sağlığında geçici ya da kalıcı kayıplar yaşamasına veya gelir düzeyinde
azalmaya neden olmaktadır. O döneme kadar üretken olan kişi artık tüketici ve belki de
bakıma muhtaç duruma gelebilecektir. Sosyal güvenlik kapsamında olması durumunda geçici
veya sürekli olarak iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanacak olsa da gelir getirme
yeteneği azalacağı için kazanç kaybına uğrayacaktır. Kimi zaman çalışanın aile üyeleri de bu
gelir kaybından etkilenecek ve yaşamaları için gerekli olan destekten mahrum kalacaklardır.
Kişinin sosyal güvenlik kapsamında olmaması durumunda ise önemli sosyal sorunlar ortaya
çıkacak ve çalışanın katlanacağı ekonomik maliyetin boyutları daha da ağırlaşacaktır. İş kaybı
ile birlikte kişinin yaşadığı statü kaybı, arkadaş çevresindeki azalmalar, aileye yük olma
duygusu gibi ölçülemeyen olası kayıplar ise iş kazasının psikolojik boyutunu göstermektedir.
1.5.4. İşverenler Yönünden
Çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi yönünden kimi zaman geri getirilemeyecek
kayıplara neden olan iş kazalarının önlenebilmesi büyük oranda mümkündür. Güvenli bir
çalışma ortamının sağlanması için yapılacak olan harcamalar (koruyucu donanım, çalışanların
eğitimi, risklerin tespiti ve ortadan kaldırılması çalışmaları vb.) işverenler için kuşkusuz
maliyetleri yükseltmektedir. Ancak alınan önlemlerin, uzun dönemde iş kazalarını azaltırken
işgücü verimliliğini arttırdığı ve ürün maliyetlerini düşürdüğü gözlenmiştir. İş güvenliğine
yönelik çabaların hem nitelikli işgücünü hem de makine, hammadde ve donanımları
koruduğu, bu alan yapılan harcamaların kaza ve hastalıkların yaratacağı kayıplardan daha az
olduğu değişik çalışmalarda vurgulanmaktadır. Benzer şekilde yapılan araştırmalarda iş
kazalarının %81’inin insan hatası, %17’sinin işyeri ortamı ve %2 sinin önlenemeyen
nedenlerden kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu duruma kazaların %50’sinin kolaylıkla
%48’inin ise sistemli çalışmalarla olmak üzere %98’inin önlenebileceği ifade edilmektedir.
Sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmanın taraflar açısından önemi ve iş kazalarının
%98’inin önlenebilir olması, yapılacak etkin çalışmalarla iş kazalarının önemli ölçüde
azaltılabileceğini ve bunun gerekliliğini göstermektedir. Bunu sağlamak için; işyerlerinde
risklerin belirlenmesi, riskleri asgariye indirecek çalışmaların yapılması, toplu koruma
önlemlerine öncelik verilmesi, ergonomik faktörlerin dikkate alınması ve en önemlisi üst
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yönetim tarafından konunun sahiplenilmesi önemlidir. Bu da ancak eğitim ve
bilinçlendirmeyle, işverenlerin ve çalışanların ortak değerleri benimsemeleri ve
sorumluluklarının gereğini yapmalarıyla sağlanabilir. Devletin uygulamada yaşanan sorunları
çözebilmesi amacıyla küçük ölçekli işletmelere yönelik destek projeleri geliştirmesi,
denetimlerin etkinliğini arttırması ve teşvik yöntemleri getirmesi ise ayrı bir önem
taşımaktadır.
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Uygulamalar

İlknur Kılkış, İş Sağlığı ve Güvenliği, Dora Yayıncılık, İstanbul, 2014.
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Uygulama Soruları
1. İş Kazası Ne demektir?
2. Meslek Hastalığı ne demektir?
3. Devlet açısından İSG’nin önemini anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde; İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, amaçları, İSG’de kullanılan genel kavramlar,iş
sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki yer ve önemine dair bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Dar ve geniş anlamda iş sağlığı ve güvenliği ne demektir?
2. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin amaçları nelerdir?
3. 5510 sayılı Kanun’a bir kazanın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için
taşıması gereken unsurları nelerdir?
4. 5510 sayılı Kanun’da meslek hastalığı nasıl tanımlanmıştır?
5. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ülke ekonomisine etkileri nelerdir?
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2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.1.

Dünya’da İş Sağlığı ve Güveliğinin Tarihsel Gelişimi
2.1.1. Sanayi Devrimi’nden önceki Dönem
2.1.2. Sanayi Devrimi Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İş sağlığı ve Güvenliği Kavramını ilk kez kim kullanmıştır?
2. Sanayi Devrimi öncesinde İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan gelişmeler
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Dünyada İSG’nin gelişimini
Okuyarak, araştırarak
açıklayabilmek
Tarihsel Gelişimi
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sanayi Devrimi Öncesi
Dönemde İş Sağlığı ve
Tarihsel Gelişimi
Okuyarak, araştırarak
Güvenliği hakkında yaşanan
gelişmeleri anlayabilmek.
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sanayi Devrimi Sonrası
Dönemde İş Sağlığı ve
Tarihsel Gelişimi
Okuyarak, araştırarak
Güvenliği hakkında yaşanan
gelişmeleri anlayabilmek.

27

Anahtar Kavramlar



İş sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi
 Sanayi Devrimi

28

Giriş
Günümüzde çalışma hayatında en önemli konulardan biirsi olan iş sağlığı ve güvenliğinin,
tarihsel süreçte gelişim seyri ele alınacaktır. Bu kapsamda sanayi devrimi öncesi ve sonrası
dönem olarak iki bölümde incelenecektir.
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2.1.

Dünya’da İş Sağlığı ve Güveliğinin Tarihsel Gelişimi

2.1.1. Sanayi Devrimi’nden önceki Dönem
İlk Çağ insanlarında sosyal yardımlaşma, sosyal güvenlik algısını oluşturmuştur.
İlkçağ inanışları, ekonomik faaliyetler ve sosyal ilişkiler, sosyal güvenliğin temelini
oluşturmuştur. Aile içi ve sosyal dayanışma şeklinde başlayan gelişim, ilkçağlarda Yunan ve
Romalılarda bazı teşkilatların kurulmasına öncülük ederken, devletin de konuyla ilgili
önlemler almasına sebep olmuştur.
Eski Mısır’da piramitlerin inşası esnasında ortaya çıkan hastalıklar ve can kayıplarının
önüne geçebilmek için oluşturulan tıbbi servisler; M.Ö. 2000’lerde Babil İmparatorluğu’nda
yürürlüğe konulan Hammurabi Kanunları’nda iş sağlığı ve güvenliği hususunda işvereni
sorumluluk altına sokan düzenlemeler; Antik Yunan’da Heredot’un sağlıklı beslenmenin
verimli çalışmayı sağlayacağı yönündeki tespitleri ve Hipokrat’ın yazdığı düşünülen “Corpus
Hippocratium” adlı eserde meslek hastalıklarına değinilmiş olması, iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin bilincin oluşması yönündeki ilk adımlar olarak değerlendirilmektedir.
Ortaçağ’da iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalar, bilimle paralel olarak
durmuş, ancak Rönesans ile birlikte özellikle meslek hastalıkları ile ilgili çalışmalar yeniden
başlamıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine esaslı çalışmalar 16.yy Agricola (1494-1555)
ve Paracelus’a (1493-1541) aittir.
Bu dönemin diğer bir ünlü ismi de iş sağlığının öncüsü olarak bilinen Ramazzini
(1633-1714) dir. Ramazzini kendisine gelen hastalara ne iş yaptıklarını sorarak, hastalık ile iş
arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasında ilk adımları atmıştır. Meslek hastalıkları üzerine
yazılmış ilk eser olan “De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında her sınıftan çalışanın
sağlık sorunları ile ilgilenmiş, iş sağlını koruyucu birtakım yöntemlerden bahsederek,
çalışanların işteki pozisyonunun, iş-işçi uyumunun iş verimi üzerindeki etkisini ortaya
çıkarmıştır. Görüldüğü gibi Ramazzini daha17.yy ergonomi ilkelerini açıklamış
bulunmaktadır. Ramazzini, çok sayıdaki meslek grupları için hastalıklar tanımlamış ve sağlık
önlemlerini açıklayan yayınlar ortaya koymuştur. Bu eserlerinden dolayı iş tıbbının öncüsü
olarak kabul edilmektedir.

2.1.2. Sanayi Devrimi Dönemi
İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel çalışmalardaki ilk gelişmeler İtalya’da ortaya
çıkmakla birlikte konunun hızlanarak gelişimi İngiltere’de devam etmiştir. Bunun nedeni,
Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de ortaya çıkmış olması ve makinelerin sebep olduğu fiziksel,
kimyasal ve biyolojik tehlikelerin insan yaşamını tehdit etmesi, buna karşılık alınan ücretlerin
çok düşük ve çalışma şartlarının çok ağır olmasıdır.
Londra’da endüstrileşmenin ilk yıllarında hazırladığı raporda insanların
hastalanmalarının önüne geçilmesi bakımından çevre ve barınma koşullarının önemine
değinen Chadwick çevre sağlığının kurucusu olarak kabul edilmiştir.
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İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yasalar ilk defa İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik
Devletleri gibi ülkelerde yürürlüğe girmiştir. İngiltere’de 1802 yılında Fabrikalar Kanunu
yürürlüğe konmuş, 1833’de de son biçimini almıştır. 19.yy başlarında özellikle tekstil
sanayinde çalışanların hiçbir koruyucu önlem almadan çalışmalarını sürdürmeleri, zamanla
devletin bu acıklı duruma müdahale etmesini gerektirmiştir. Bu harekete öncülük yapanlardan
biri de Robert Owen adlı bir tekstil fabrikatörüdür. Owen, çocuk işçilerin çalışma şartlarını
kendi fabrikasında düzenleyerek iş güvenliğini ilk defa işyerine sokmuştur. Bu hareketin
sonucunda da Fabrikalar Kanunu yürürlüğe konmuştur. Çalışma süresi 10 saate indirilmiş, 9
yaşın altındaki çocukların çalışması, 18 yaşın altındaki çocukların ise gece çalışması
yasaklanmıştır. 1842 yılında ise kadın ve çocukların maden ocaklarında çalışması
yasaklanırken 1844 yılında fabrikalarda işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.
Fabrika Yasası, ilerleyen tarihlerde diğer ülkelerde de kabul edilmiştir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin diğer yasalar; 1839 yılında Almanya’da, 1840
yılında İsviçre’de,1841 yılında Fransa’da, 1877 yılında A.B.D ‘de çıkartılmıştır. Amerika’da
iş sağlığı ve güvenliği alanında ilk düzenleme Massachusetts eyaletinde yapılmıştır. 1836
yılında yapılan düzenlemelerle çocuk işçiler gözetilirken, 1867 yılında çalışma hayatında
denetim sistemi ve istatistiki veri toplama sistemi yürürlüğe konulmuştur.
Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik
çalışmaların gelişimi 1917 yılındaki Ekim Devrimi’nden sonra hızlanmıştır.
Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra teknolojik gelişmelerin yarattığı
tehlikelerin savaş kayıplarından daha fazla olduğu görülmüş ve konuya daha fazla önem
verilmeye başlanmıştır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine uluslararası çalışmalar, 1919 yılında Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün Cenevre’de kurulması ile başlamıştır.
Bu teşkilat, çalışma hayatının sosyal, ekonomik, yasal, işletme ve sağlıkla ilgili
boyutları ile ilgilenmekte, kendisine üye ülkelerin katkısıyla ve tavsiye kararları ile iş hayatını
düzenlemeye yönelik çalışmalarını uluslararası düzeyde sürdürmektedir.
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Uygulamalar

Teoman Akpınar, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2013.
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Uygulama Soruları

1. Sanayi Devrimi öncesi dönemde iş sağlığı ve güvenliği alanında
basılan ilk kitap kim tarafından yazılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel süreç içerisindeki gelişim
seyri ele alınmıştır. Bu kapsamda, bu konunun önemine tarihsel süreçte bir kez
daha vurgu yapılmıştır. Sanayi Devrimi öncesi ve sonrasında iş sağlığı ve
güvenliği alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. İlkçağlarda sosyal güvenlik algısının oluşmasında etkili olan unsurlar nelerdir?
2. İş sağlığı ve güvenliği alanının, ilk ortaya çıktığı İtalya’da değil de, İngiltere’de büyük
gelişme kaydetmesinin sebepleri nelerdir?
3. İş sağlığı ve güvenliği alanında İngiltere’de gerçekleşen başlıca değişiklikler nelerdir?
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3. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ
TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1.

Genel Olarak

3.1.

Cumhuriyet Öncesi Dönem
3.1.1.1.Tanzimat Öncesi Dönem
3.1.1.2.Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi

3.2.

Cumhuriyet Dönemi
3.2.1.1.2003 Öncesi Dönem
3.2.1.2.2003 Sonrası Dönem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan ilk hukuksal gelişme
hakkında bilgi veriniz.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının tarihsel gelişim süreci
hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

öncesi
Türkiye’de İş Sağlığı Ve Cumhuriyet
uygulanan
iş
Güvenliği
Mevzuatının dönemde
Okuyarak, araştırarak
sağlığı
ve
güvenliği
Tarihsel Gelişimi
hakkında yasal gelişmeler
sonrası
Türkiye’de İş Sağlığı Ve Cumhuriyet
uygulanan
iş
Güvenliği
Mevzuatının dönemde
Okuyarak, araştırarak
sağlığı
ve
güvenliği
Tarihsel Gelişimi
hakkında yasal gelişmeler
sonrası
dönemde
Türkiye’de İş Sağlığı Ve 2000
Güvenliği
Mevzuatının yaşanan iş sağlığı ve
Okuyarak, araştırarak
güvenliği hakkında yasal
Tarihsel Gelişimi
gelişmeler
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Anahtar Kavramlar

Mecelle
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
4857 Ssayılı İş Kanunu
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Giriş
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan hukusal gelişmeler bu bölümde
incelenecektir. Bu kapsamda, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet Sonrası yaşanan gelişmeler
olarak iki ana başlık altında konu ele alınacaktır. Son olarak, 2000 yılı sonrasında yaşanan
gelişmeler incelenerek, İSG alanında uygulanan yasal mevzuat değerlendirime fırsatı
buluncaktır.
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3.3.

Genel Olarak

İş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışma
yaşamındaki gelişmelere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Gerçek anlamda sanayileşme
hareketinin ancak Cumhuriyet dönemi ile başlaması iş sağlığı ve güvenliğine yönelik
mevzuatın gelişimini de geciktirmiştir. Buna rağmen Cumhuriyet öncesi dönemde çalışma
hayatına yönelik düzenlemelerde sınırlı da olsa, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin
hükümler yer almıştır.
3.4.

Cumhuriyet Öncesi Dönem

3.4.1. Tanzimat Öncesi Dönem
Cumhuriyet öncesi dönemde ekonomik yaşantıya yön veren esnaf kuruluşları
şeklindeki örgütlenmeler olmuştur. Çalışma hayatında esnaf birlikleri adıyla başlayan
örgütlenmelerin yerini zamanla loncalar almıştır. Çalışan sayısının azlığı, basit üretim
teknolojisinin kullanılması ve buna bağlı olarak iş risklerinin fazla olmaması sebebiyle
yaşanan iş kazaları da küçük çaplı olmuştur. Özellikle işin kendisinden kaynaklanan riskler
taşıyabileceği düşüncesinin olmayışı, yaşanan az sayıdaki iş kazasının toplumun dikkatini
çekmemesi, çalışanın kaza yapma oranının ustanın işi öğretme becerisine dayandırılması o
dönemde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin gelişmemiş olduğunun göstergeleridir.
3.4.2. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi
Tanzimat sonrası dönemde belirli alanlarda başlayan sanayileşme hareketleri bir takım
yasal düzenlemelerin de yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ancak dikkati çeken bir işçi kitlesinin
mevcut olmayışı nedeniyle çalışanların korunmasına yönelik sosyal içerikli kanunlar
sınırlıdır. Çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenlemesi bakımından yeterli olmamakla birlikte
pozitif hukukun kurulması yönünden 1860 tarihli Mecelle bu alanda ilk adımdır.
Söz konusu dönemde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasından ziyade çalışanların
korunması ve büyük ölçüde üretimin devamlılığını sağlamaya yönelik hükümler içeren ilk
düzenlemeler daha çok bölgesel niteliktedir. Bunun nedeni maden kömürü sektörü dışında
önemli sayılabilecek bir sanayi sektörünün bulunmayışı ve çok eskiden beri var olan
madenciliğin tehlikeli bir iş türü olarak bilinmesidir. Genel itibarıyla Ereğli bölgesinde
madencilik alanında çalışanlarla sınırlı kalan bu düzenlemeler dönemin ilk çalışmaları olması
bakımından önemlidir. bu dönemde çıkarılan 100 maddelik Dilaver Paşa Nizamnamesi’nin
(1867) daha çok üretimin arttırılmasına yönelik hükümler içermesine rağmen işçi sağlığını
koruma ve çalışma koşullarını düzenleme konusunda ilk yazılı belge olduğuna dikkat
çekilmektedir. Maadin Nizamnamesi (1869) ise madenlerde doktor bulundurma yükümlülüğü,
kazaların önlenmesi konusunda mühendislere gerekli önlemleri alma hakkı, iş kazasına maruz
kalan işçilere tazminat ödenmesi gibi iş güvenliği ile ilgili koruyucu hükümlere daha fazla yer
veren bir düzenleme olması açısından önemlidir.
3.5.

Cumhuriyet Dönemi
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3.5.1. 2003 Öncesi Dönem
Cumhuriyet ile birlikte işçilerin haklarının korunması ve iş sağlığı ve güvenliği
alanında ciddi düzenlemeler yapılmıştır. İlk dönem 151 sayılı Maden işçisinin hukukuna dair
Kanun’dur (1921). Bu Kanun, çıkarıldığı dönem bakımından sosyal politika açısından önemli
bir anlamı haizdir ve getirdiği düzenlemeler bakımından Ereğli kömür madenlerinde çalışan
ve çalıştıranlarla sınırlı olmak üzere ilk iş kanunu olarak nitelendirilmektedir.
Cumhuriyet’in ilanından sonra çıkartılan 1924 Anayasası temel hak ve özgürlüklerden
kişinin hak ve özgürlükleri üzerin şekillenmiştir. Sosyal devlet anlayışı ile ilgili gelişmelerden
uzak olduğu için sosyal hak ve özgürlüklerden bahsedilmemiş, iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin hükümler yer almamıştır.
Bu dönemde iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili ilk ve en önemli düzenlemeler
olarak kabul edilen Borçlar Kanunu (1926) ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930) yürürlüğe
girmiştir. İşverene, işçilerin sağlığını korumak amacıyla tüm önlemleri alma yükümlülüğü
getiren Borçlar Kanunu bir anlamda işverenlerin iş kazasından ve meslek hastalıklarından
doğan hukuki sorumluluklarını düzenlemiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilk çekirdeği 1930’lu yıllarda oluşmuşsa da
Çalışma Bakanlığı 1945 yılında kurulmuştur. İş salığı ve güvenliği sağlanması görevi
Bakanlık bünyesinde kurulmuş olan İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı’na verilmiştir.
Türkiye’de Anayasal düzeyde iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili hükümlere yer
verilmesi ve sosyal devlet ilkesi kavramının kullanılması ilk kez 1961 Anayasası ile
gerçekleşmiştir. Bu bağlamda “Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler” başlığı altında; herkesin
çalışma özgürlüğüne sahip olduğu, kimsenin yaşına, gücüne, cinsiyetine uygun olmayan
işlerde çalıştırılamayacağı, bazı grupların çalışma koşulları bakımından özel olarak
korunacağı, sağlığın korunması bakımından dinlenme hakkının tanınacağı, sosyal güvenlik
haklarının korunması ve insanlık onuruna yaraşır bir yaşam seviyesinin sağlanması için
gerekli önlemlerin devlet tarafından alınacağı belirtilmiştir.
İlk İş Kanunu’nun günün gereksinimlerini karşılayamaması, uluslararası kuruluşların
düzenlemeleri ve yeni Anayasa’nın gerekleri sonucunda 931 sayılı İş Kanunu (1967)
çıkarılmış, ancak usul yönünden iptal edilmesi üzerine 1475 sayılı İş Kanunu (1971)
yürürlüğe konulmuştur. İŞ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerin büyük bir
bölümü bu dönemde çıkarılmıştır. Bununla birlikte, bu dönemde çıkartılan tüzük ve
yönetmelikler, mevcut hükümler de göz önünde bulundurulduğunda, dağınık bir yapının
ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.
Zaman içinde AB yönergelerinde ve ILO sözleşmelerinde proaktif yaklaşımın
benimsenmesine yönelik anlayış değişikliği, Türk mevzuatında da bir takım değişikliklerin
yapılmasını zorunlu kılmıştır.
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3.5.2. 2003 Sonrası Dönem
1982 Anayasası’nda 17 defa değişiklik yapılmasına rağmen iş sağlığı ve güvenliği ile
ilişkili hükümlerde bir önceki döneme göre önemli bir değişiklik yapılmamıştır. Devletin;
çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları korumak ve
sosyal güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri alma sorumluluğu aynen korunmuştur.
Kimi yazarlarca söz konusu dönem, mevcut mevzuatın eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığı
bir dönem olarak adlandırılmıştır.
Uluslararası mevzuatın etkisi, değişen çalışma biçimleri, teknolojide ve üretim
sistemlerindeki gelişmeler gibi pek çok neden, 32 yıldır uygulanmakta olan İş Kanunu’nun
değişmesi ihtiyacını doğurmuştur. Özellikle AB normları başta olmak üzere ILO sözleşmeleri
esas alınarak hazırlanan 4857 sayılı İş Kanunu’nun (2003) yürürlüğe girmesi ile iş sağlığı ve
güvenliği hükümlerinde de geçmişe göre kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin mevzuatta 5763 sayılı Kanun (2008) ve 6009 sayılı Kanun (2010) ile önemli
değişiklikler yapılmıştır. Bu alandaki hizmetlerin etkinliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamak için
geçmişteki işyeri sağlık birimi yapılanmaları işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) olarak
yeniden tanımlanmış, ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) yapılanmasıyla da işyeri
dışından hizmet alınmasına imkan tanınmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun hazırlık sürecinde AB normlarının ön planda tutulması
umut verici olmakla birlikte iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çıkarılan 30’u aşkın
yönetmeliğin tamamına yakınının doğrudan tercüme edilmiş olması, uygulayıcıların zaman
zaman güçlükler yaşamasına neden olmuştur. Mevcut mevzuatın oldukça kapsamlı ancak bir
o kadar dağınık yapısı ve Danıştay’ın bazı yönetmelikler için verdiği iptal kararları ise
mevzuatta karmaşık bir yapı oluşturmuştur. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin geliştirilmesi
çabalarına karşın mevzuatın uygulamaya yansıtılamaması nedeniyle iş kazaları ve meslek
hastalıkları sayısında da beklenen düşmenin sağlanamadığı görülmüştür. Bunun üzerine
öğretide de ileri sürüldüğü ve pek çok yabancı ülkede olduğu gibi bağımsız bir İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu çıkartılması gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır. Nitekim 20062008 ve 2009-2013 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgelerinde de bağımsız
bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu2nun çıkartılması hedef olarak belirlenmiştir.
Bu gelişmelerin sonucunda tüm faaliyet alanlarını ve çalışanları kapsayan, yeni bir
anlayışı benimseyen ve genel olarak işveren yükümlülükleri üzerine şekillenen 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012) yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı Kanun’un yürürlüğe
girmesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümleri yürürlükten
kalkmıştır.
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Uygulamalar

Ali Naci Yıldız ve Nazmi Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacattepe Üniversitesi
Yayınları, Eskişehir, 2011
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Uygulama Soruları

1- Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu neden çıkarılmıştır?
2- Mecelle’de işçilerin sağlığı ve güvenliğini gözeten hangi hükümler yer
almıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan yasal gelişmeler tarihsel
süreç içinde, neden-sonuç ilişkisi incelenerek değerlendirilme fırsatı
bulunmuştur. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin ilk kez ne zaman yasal
olarak zounluluk haline getirildiği hakkında bilgiler verilmiştir. Sanayileşme
süreci ile birlikte, Türkiye’de İSG hususunda kazanılan haklar öğretilmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
nelerdir?
2.

Tanzimattan önceki dönemde iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan gelişmeler
Tanzimat döneminde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin gelişimi nasıl olmuştur?

3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinde esaslı gelişiminin cumhuriyet döneminde
gerçekleşmesinin nedenleri nelerdir?
4.
nelerdir?

Cumhuriyet döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan başlıca gelişmeler

5. Cumhuriyet döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanının 2003 yılı baz alınarak
dönemleştirilmesinin nedeni nedir?
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4. 6331 SAYILI KANUN’UN KAPSAMI VE TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.4.Kanun’un Çıkışını Hazırlayan Nedenler
4.5.Kanun’un Genel Özellikleri
4.6. Kanun’un Amacı, Kapsamı ve İstisnaları, Yürürlüğü
4.6.1.1.Kanun’un Amacı
4.6.1.2.Kanun’un Kapsamı ve İstisnaları
4.6.1.3.Kanun’un yürürlüğü
4.7. Temel Kavramlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 6331 sayılı kanuna neden ihtiyaç duyulmuştur?
2. 6331 sayılı kanunun amac ve kapsamı nedir?
3. 6331 sayılı kanunun faaliyet alanı nedir? Kimleri
kapsamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

6331
Sayılı
Kanun’un Kanunun neden ihtiyaç
Kapsamı
Ve
Temel duyulduğunun idra edilmesi, Okuyarak, araştırarak
Kavramlar
6331
Sayılı
Kanun’un Kanunun amacı hakkında
Kapsamı
Ve
Temel bilgiler edinilmesi,
Okuyarak, araştırarak
Kavramlar
6331
Sayılı
Kanun’un Kanunun uygulama alanı
Kapsamı
Ve
Temel hakkınnda
bilgiler Okuyarak, Araştırarak
Kavramlar
edinilmesi
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Anahtar Kavramlar



6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 İş yeri Hekimi
 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
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Giriş
Türkiye’de 2011 yılında yürürlüğe giren ilk müstakil yasa olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunun neden ihtiyaç duyuduğu incelenecektir. Yasa kapsamında gelen
yenilikler, yasanın kapsamı ve yasa ile ilgili temel tanımlamalar bu bölümde yapılacaktır.
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4.4.Kanun’un Çıkışını Hazırlayan Nedenler
Türkiye’de uzun yıllar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallar, geniş bir alanda ve
birçok kanunda çeşitli hükümlerle düzenlenmiştir. Avrupa’da pek çok ülke iş sağlığı ve
güvenliği alnında özel kanunlar çıkartılırken Türkiye’de genel kanunlardaki düzenlemelerle
yetinilmiştir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ndaki hükümlerle başlayan 80 yılı aşkın bir
mevzuat geçmişine rağmen uygulamada beklenen iyileştirmeler sağlanamamıştır.
4857 İş Kanunu iş sağlığı ve güvenliği konusunda son derece önemli ve geçmişe göre
çok daha ileri düzenlemeler getirmiştir. Kanun’un 13 maddesi doğruda olmak üzere 30’a
yakın maddesi bu alanla ilgilidir. Çalışanların sağlığı ve güvenliği temel ilke olarak kabul
edilmiş, sağlık ve güvenlik önlemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla risk
değerlendirilmesinin yapılması öngörülmüş, çalışanların işyerindeki risklerle ilgili
bilgilendirilmeleri, eğitilmeleri ve görüşlerinin alınmasına yer verilmiştir.
Uygulama esaslarını gösteren yönetmeliklerin tamamına yakını da ilgili AB
yönergelerinin birebir tercümesi olmuştur. AB yönergelerinin tercüme edilerek yönetmelik
olarak yayınlanmasının ana kaynağı Ulusal Programlardır. 2000yılından itibaren AB ilerleme
raporlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespit ve eleştirilerin başlaması, bunun üzerine
Türkiye’nin AB’ye uyum taahhütleri ve nihayet bunların uygulama planlarını içeren Ulusal
Programlar yapılmıştır.
Kanunlaştırma sürecinde, hükümetin genel ve kapsayıcı bir kanun yapmak yerine
konuyu yönetmeliklerle düzenlemeye çalışması, Danıştay’ın engeline takılmış; bu sebeple de
kanunlaştırma sürecinde aksamalar meydana gelmiştir. Bu aksamaların neticesinde, konunun
temel bir kanunla düzenlenmesi gerekliliği sonuç olarak anlaşılmış, bu doğrultuda da 2006
yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı sosyal tarafların görüşüne sunulmuş,
Ocak 2007’de de yayımlanmıştır. Taslağın genel gerekçesinde, yaşanan hukuki sorunlara hiç
değinilmemiş, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının sınırlı olduğu ve genişletilmesi
gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Taslak, tüm çalışanları kapsamına almış, işverenlere birçok
yükümlülük getirmiş, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin görevlendirilmesi, iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerinin işyeri dışından sağlanması gibi o dönem için yeni olan pek çok
hükme yer vermiştir. Ancak öğretiden, taslağa yönelik ciddi eleştiriler gelmesi karşısında bu
radikal değişiklikten vazgeçilmiştir.
Uzun bir süre idare ile yargı arasında yaşanan hukuki sürtüşme sonucunda idarenin iş
sağlığı ve güvenliği konularını yalnızca kendi tasarrufu ile çıkaracağı yönetmeliklerle
düzenleyemeyeceği anlaşılmıştır. Yaşanan bu sürtüşmeler sonucunda ortaya çıkan iptal
kararları, çalışma hayatında kimi zaman uygulama boşlukları yaratmış ve ilgili alanlarda
önemli güçlükler yaşanmıştır. Diğer taraftan %70’inin KOBİ’lerde yaşandığı iş kazaları
sayısındaki artış, mevzuatın uygulanmasına yönelik denetimlerin yetersizliği, tüm çalışanların
sağlık ve güvenlik ihtiyacı, sosyal tarafların mevcut durumdan rahatsızlığı ve yaşanan kaotik
ortam vb. pek çok neden hükümeti bir kez daha İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı
hazırlamaya yöneltmiştir. Bundan önceki altı yıl içerisinde altı tane İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmışsa da hiçbir taslak üzerinde tam anlamıyla anlaşma
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sağlanamamıştır. En son taslak Kasım 2011 tarihinde Bakanlıkça hazırlanmış, sosyal taraf
temsilcilerinden oluşan bir teknik komite tarafından incelenmiş ve tarafların görüşleri
doğrultusunda yapılan küçük değişikliklerle Nisan 2012 tarihinde Meclis’e sunulmuştur.
AB ve ILO normları esas alınarak hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış, bazı hükümleri kademeli
olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Böylece Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanı ilk defa özel
bir kanunla düzenlenmiştir.
4.5. Kanun’un Genel Özellikleri
Kanun 5 bölümden ve 8’i geçici madde olmak üzere toplam 39 maddeden
oluşmaktadır. Birinci bölümde kanunun amacı, kapsamı ve mevzuatta daha önceden var olan
ya da mevzuata yeni katılan kavramların tanımları yer almaktadır. İkinci bölümde işveren ile
çalışanların görev, yetki ve yükümlülükleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Üçüncü bölümde
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin örgütlenmesi ve koordinasyonu ile ilgili düzenlemelere
yer verilmiştir. Dördüncü bölümde çalışma hayatının denetimi ve buna bağlı olarak idari
yaptırımlar belirlenmiştir. Beşinci ve son bölümde ise bu alanda çıkarılacak yönetmelikler,
değiştirilen hükümler, kademeli olarak yürürlüğe girecek maddelere ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır.
Kanun’un genel gerekçesinde iş sağlığı ve güvenliği konusunun, sadece işyeri ve
çalışan düzeyinde değil, toplumun genelini doğrudan ilgilendiren bir önceliğe sahip olduğu
ifade edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanının özel bir kanunla düzenlenmesinin birçok
zorunluluktan kaynaklandığına değinilerek özellikle üç noktaya vurgu yapılmaktadır. Bunlar:
 Türkiye için bağlayıcılığı olan uluslararası ve ulusal mevzuatlarda; herkesin adil
ve uygun iş koşullarında çalışma hakkının bulunduğu, bu koşulların özellikle sağlık ve
güvenlik gereklerini karşılıyor olması ve herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan tüm çalışanlar
için hizmetlerin sürekli geliştirilmesinin üstlenilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
 Yıllardır uluslararası ve ulusal düzeyde yürütülen çalışmalar rağmen iş sağlığı ve
güvenliği konusunda kabul edilebilir değerlere gelinememesi, iş kazası ve meslek hastalığı
kaynaklı maddi ve manevi kayıpların, ülke ekonomisi üzerinde oluşturduğu yüksek maliyetin
önemli boyutlara ulaşması yeni arayışlara girilmesine sebep olmaktadır.
 Bugüne kadar uygulanan kuralcı yaklaşım yerine iyileştirici, önleyici, geliştirici
ve koruyucu bir yaklaşımın benimsenmesi, mevzuatın uyulması gereken bir zorunluluk olarak
algılanması yerine sağlık ve güvenliği destekleyici bir araç olarak görülmesini sağlarsa, iş
sağlığı ve güvenliğinde gelişme sağlanabilir.
6331 sayılı Kanun; uluslararası mevzuatın ışığında sürekli iyileştirmeyi öngören,
katılımı ön plana çıkartan, işbirliğine dayalı bir yaklaşımı benimseyen ve iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanmasını işverenin asli yükümlülüğü olarak gören bir anlayışı
sergilemektedir.
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4.6. Kanun’un Amacı, Kapsamı ve İstisnaları, Yürürlüğü
4.6.1. Kanun’un Amacı
Kanun’un esas amacı, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, mevcut
sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesidir. Ancak bu amaç tarafların ortak çabası ile
gerçekleşebilir. Bu nedenle Kanun, işyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanmasında işverenin,
çalışanların, profesyonel yardım alabileceği kişilerin de görev, yetki, sorumluluk, hak ve
yükümlülüklerini düzenlemeyi amaçlamıştır.
Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması için yapılacak ilk iş, çalışma
ortamında bulunan risklerin önlenmesi, eğer önlenemiyorsa asgariye indirilmesidir. Böylece
çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması, işten kaynaklı tehlikelerin önlenerek kaza ve
hastalık faktörlerinin ortadan kaldırılması ve işyerlerinde sürekli olarak iyileşmeyi sağlayacak
önlemlerin düzenlenmesi sağlanmış olacaktır.
4.6.2. Kanun’un Kapsamı ve İstisnaları
Kanun’un kapsama ilişkin düzenlemesi getirilen en önemli yeniliktir. Sınırlı sayıdaki
istisnalar dışında Kanun, kamu ve özel sektöre ait tüm işleri ve işyerlerini, bu işyerinin
işverenleri ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları
faaliyet konularına bakılmaksızın kapsamına almıştır. Bu düzenleme ile Kanun’un uygulama
alanı hem kişi hem de işyeri itibarıyla genişletilmiştir. İşçi, memur, sözleşmeli personel, çırak,
stajyer, geçici, kısmi, tam zamanlı olmak üzere farklı statülerde olan kamu veya özel sektörde
çalışan herkes Kanun kapsamına alınmıştır.
AB direktifleri ve ILO sözleşmeleri kapsamın belirlenmesi konusunda ülkelere bazı
istisnalar getirme hakkını tanımaktadır. Bunun nedeni yapılan işin niteliği veya yapıldığı yer
gereği iş kazası ve meslek hastalığına karşı önlem alınmasının çok zor veya imkânsız
olmasıdır. Nitekim 6331 sayılı Kanun’da da istisnalar belirlenirken kurumlar değil faaliyetler
esas alınmıştır. Bu düzenlemeden hareketle de bazı çalışanlar ve faaliyetler kapsam dışı
tutulmuştur. Bunlar;
 Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı’nın eğitim, operasyon, tatbikat gibi kendine özgü faaliyetleri,


Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,

 Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında
yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri,


Ev hizmetleri,



Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer halleri,
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 Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi
yapanlardır.
Sınırlı istisnalar dışında tüm çalışanların kapsama alınarak sağlık ve güvenliklerinin
sağlanması, hem uluslararası mevzuatlarla uyum sağlamış olma hem de yaşam hakkının
güvenceye alınması hususunda yerinde olmakla birlikte ülke koşulları bakımından
uygulanabilirliği konusunda ciddi endişeler bulunmaktadır. kanun kapsamına alınan küçük
ölçekli işyerlerinde özellikle finansman ve nitelikli eleman yetersizliği nedeniyle uygulama
güçlükleri yaşanabileceği düşünülmektedir.
Kanun’un istisnaları bakımından, yemek, temizlik gibi ev hizmetinde çalışanların
kapsam dışında tutulmalarının nedeni ise anlaşılır değildir. Zira bu kişiler Türk Borçlar
Kanunu’na tabi çalıştıkları için, işverenin iş sağlığı ve güvenliğini profesyonelleri ile
ilkyardım personeli görevlendirme yükümlülüğü hariç tutularak ev hizmetlerinde çalışanlar da
Kanun kapsamına alınabilirdi.
4.6.3. Kanun’un yürürlüğü
20 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı Kanun, 30 Haziran 2012 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayım tarihi itibarıyla Kanun’un büyük bir bölümü
kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla;
 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliği
profesyonellerinin çalıştırılması yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler (md. 6 ve 8) ile iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin olan düzenlemenin (md. 7)
işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak;
 Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30 Haziran 2014)
 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için
yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (30 Haziran 2013)
 Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (30 Aralık 2012)
yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.
 İşverenlerin diğer tüm yükümlülüklerini düzenleyen maddeler ile 4857 sayılı
Kanun’da iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin
olan maddenin altı ay sonra (30 Aralık 2012) yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.
 Diğer düzenlemelerin (9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4,
geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8’inci maddeleri) yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi
hükme bağlanmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalıştırılması yükümlülüğüne yönelik
düzenleme üzerinde ciddi bir çalışmanın yapılmaması ve planlama yaklaşımı ile geleceğin
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öngörülmemesi sonucunda söz konusu hükmün yürürlük süresinin ertelenmesi gereği
doğmuştur. Zira Türkiye’de işyerlerinin %98’inin küçük ve orta ölçekli işyerlerinden
oluşması, buna karşılık iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sayıca yetersizliği,
Kanun’un ilgili hükmünü uygulanamaz duruma getirmiştir. Bunun yanı sıra iş güvenliği
uzmanı sayısının, talep yoğunluğunun altında kalması ise mevcut belge sahiplerinin
hizmetleri karşılığında çok yüksek ücretler istemesine neden olmuştur. Uygulamada yaşanan
bu sorunların giderilmesi amacıyla, 6331 sayılı Kanun’da sadece iş sağlığı ve güvenliği
profesyonelleri çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin yürürlük maddesi (md. 6) ve bu
yükümlülüğün desteklenmesine ilişkin madde (md. 7) 2 Ağustos 2013 tarihinde 6495 sayılı
Kanun’la ertelenmiştir. 6 ay ile 2 yıl arasında değişen erteleme süresine göre işverenlerin bu
yükümlülükleri;
 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç,
kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1
Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır.
 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1
Ocak 2014 tarihinde başlamıştır.
 Diğer işyerlerinde ilgili yükümlülüğe ilişkin yürürlük süresinde bir değişiklik
yapılmamıştır.
4.7. Temel Kavramlar
Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel
işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişilerdir. İşçi, memur, sözleşmeli personel, çırak, stajyer,
mevsimlik veya geçici çalışanlar, belirli süreli ya da kısmi süreli çalışanlar gibi herhangi bir
ayrıma gitmeksizin çalışma hayatında istihdam edilen tüm kişileri kapsayacak şekilde bir
çalışan tanımı yapılmıştır.
Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılan, izleyen, önlem
alınmasını isteyen, önerilerde bulunan ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili
kişidir. AB direktiflerine uygun olarak işyerinde çalışanların doğrudan temsil edilmesini ve bu
temsilin kendi aralarından seçilecek biri yoluyla olmasını sağlamak için yapılmış bir tanımdır.
Destek elemanı: Asıl görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme,
koruma, taliye, yangınla mücadele, ilkyardım gibi konularda özel olarak görevlendirilmiş ve
yeterli eğitime sahip kişidir. Asıl işinin yanı sıra işyerinde meydana gelebilecek acil
durumlarla mücadele için özel olarak eğitilmiş, görevlendirilmiş ve her zaman hazır olan
çalışanı ifade eder. Destek elemanı olarak görev yapacak kişilerin sayısı işyerinin tehlike
sınıfına, çalışan sayısına ve acil durumun türüne göre belirlenir.
İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, çalışma hayatını denetleyen
müfettişler, mühendislik ve mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardır.
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Teknik eleman ise, teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile
üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanları ifade etmektedir. İş
güvenliği uzmanları, işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerde tasarım,
makinelerin kullanımı, kullanımı, kullanılacak malzemenin seçimi gibi risk yaratacak
hususlarda işin planlanması, organizasyonu, uygulanmasına yönelik birçok görevi
yürütmektedir.
İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş ve işyeri hekimliği belgesine sahip olan doktordur. İşyerinde sağlık risklerine
karşı yürütülecek her türlü faaliyetin içinde olan kişidir. çalışma ortamının gözlenmesi,
çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması, çalışanın yaptığı işin veya kullandığı kimyasalın
sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek, iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili
çalışmalar yapmak gibi pek çok görevi yürütmektedir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları
uygulamada iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olarak da adlandırılmaktadır.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
yürütmek üzere kurulan, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve yardımcı sağlık personelinin
görev yaptığı, gerekli donanımların bulunduğu birimdir. İşyeri içinde, çalışanların kolaylıkla
ulaşabilecekleri bir yerde, belli bir alanda, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin işbirliği
içinde çalışmalarını sağlayacak şekilde çalışma odalarının bulunduğu, acil sağlık hizmeti için
gerekli araç ve gerecin de yer aldığı birimi ifade eder.
Ortak sağlık ve güvenlik birimi: İşyerleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak
üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş
birimlerdir. Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ve Türk Ticaret Kanunu’na
göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulabilir. İşyerlerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri
hekimi ihtiyaçlarını karşılamak, çalışanların sağlık muayenelerini yapmak, eğitimlerini
vermek gibi pek çok konuda profesyonel olarak hizmet sunan birimlerdir.
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin tüm aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için alınan önlemleri ifade eder. 6331 sayılı Kanun
önleyici bir anlayışa sahip olarak hazırlanmıştır. Tehlikelere karşı nasıl korunacağından çok
tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik yapılan çalışmalar, önleme çalışmalarıdır.
Tehlike: İşyeri içinden veya dışından kaynaklanabilecek, çalışanları olduğu kadar
işyerini de etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder. Diğer bir deyişle
insana veya eşyaya zarar verme potansiyeli olan her şey tehlike olarak tanımlanmaktadır.
Tehlikeler; insana, eşyaya, etki edebilir, kazalara, hastalıklara, ürün kaybına, makine
hasarlarına neden olabilir.
Tehlike sınıfı: İşyerinde yapılan asıl işin özelliğini, kullanılan makine ve malzemeleri,
üretim yöntem ve şekillerini, çalışma ortam ve şartlarını dikkate alarak işyeri için belirlenen
tehlike grubunu ifade eder. İş sağlığı ve güvenliği açısından işyerinde yapılan işlerin zarar
veya hasar verme potansiyeli dikkate alınarak işyerleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli
sınıf olmak üzere üç grupta düzenlenmiştir.
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Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya benzer zararlı sonuç ortaya
çıkma olasılığını ifade eder. Bir başka deyişle bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve ortaya
çıktığı anda sebep olacağı etkinin ciddiyeti arasındaki ilişkidir. İş sağlığı ve güvenliği
açısından mesleki risk ise, çalışanın yaptığı işten kaynaklanan bir tehlikeye maruz kalması
sonucu yaralanma ya da hastalığın meydana gelme ihtimalidir.
Risk değerlendirmesi: İşyerinden ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi,
bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ve tehlikelerden kaynaklanan risklerin
analiz edilerek derecelendirilmesi ve bunun sonucunda kontrol önlemlerinin belirlenmesi
amacıyla yapılan çalışmaları içeren bir süreçtir. Risk değerlendirmesi yapılırken, tehlikenin
olma ihtimaline ve olduğu taktirde etkisine sayısal değerler verilir. Bu değerlerin çarpımına
göre riskin derecesi tespit edilerek kontrol önlemleri belirlenir.
Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin
eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumları ifade eder. Bu kurumlar
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren
şirketlerdir.
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Uygulamalar
Öcal Kemal Evren, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul,
2015.
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Uygulama Soruları

1. 6331 Sayılı yasa kapsamına giren gruplar kimlerdir?
2. 6331 Sayılı yasa kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı tanımını
yapınız.
3. 6331 Sayılı Yasa kapsama alınmayan gruplar kimlerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının temel amacı ve getirdiği yenilikler detaylı olarak
aktarılmıştır. Yeni yasa ile kapsam içerisine alınan gruplar incelenmiştir. Yasa kapsamında
ele alınan tanımlamalar aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

6331 sayılı Kanun’un çıkarılma nedenleri nelerdir?

2.

6331 sayılı Kanun’un kapsamı, istisnaları ve yürülüğü hakkında bilgi veriniz.

3.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ne demektir?

4.

Çalışan, çalışan temsilcisi ve destek elemanı tanımlarını yapınız.
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5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında Devletin Görevi
5.1.1. Mevzuat Hazırlama Görevi
5.1.2. Denetim ve Teftiş Görevi
5.1.3. Yaptırım Uygulama Görevi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Devletin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hangi sıklıkla denetim
gerçekleştirmektedir?
2. İş sağlığı ve Güvenliği müeydelerine uymayan işverenlere uygulanan yaptırımlar
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş Sağlığı Ve Güvenliğine
İlişkin Yükümlülükler

İSG Mevzuatının hazırlanma
süreci detayları ile
Okuyarak ve araştırarak
anlaşılması
İSG Denetiminin nasıl
yapılması gerektiğinin
Okuyarak ve araştırarak
anlaşılması
İSG İdari ve Mali cezalar
Okuyarak ve araştırarak
hakkında bilgiler

İş Sağlığı Ve Güvenliğine
İlişkin Yükümlülükler
İş Sağlığı Ve Güvenliğine
İlişkin Yükümlülükler

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar



 İSG Denetimi
 İSG Mevzuatı
4857 Sayılı İş Kanunu
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Giriş
Bu bölüm içerisinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin görevleri
incelenecektir. Bu kapsamda devletin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında ilişki kurduğu
paydaşlar ve organziasyon hakkında detaylı bilgiler verilecektir. İş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanmasında etkili uygulamalardan birisi olan denetimin, devlet tarafından nasıl
gerçekleştirildiği anlatılacaktır. İş sağlığı ve güvenliğinin yasal müeydelerine uymayanlara
verilen cezalar ve uygulanan yaptırımlar hakkında bilgiler verilecektir.
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5.1.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında Devletin Görevi
Devletin iş güvenliğiyle ilgili olarak yasa koyma, denetim ve yaptırım uygulama
ödevleri vardır.
5.1.1. Mevzuat Hazırlama Görevi
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için her şeyden önce devletin hukuk kuralları
ile bu konuda düzenlemeler yapması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bütün
yasal düzenlemelerin yasalarla yapılması doğru değildir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
kuralların tamamı yasalarda düzenlendiğinde teknolojinin hızla gelişmesi sonucunda bunların
ihtiyacın gerisinde kalma riskleri bulunmaktadır. Yasaların değiştirilme sürecinin uzunluğu,
alınması gereken önlemlerin hızla alınması gerekliliği açısından olumsuz bir durum
yaratabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı özellikle teknik iş sağlığı ve güvenliği kurallarının
yasa yerine idari işlemlerle düzenlenmesi benimsenmelidir. Dolayısıyla genel yükümlülükler,
sorumluluk şartları gibi genel esaslar yasada düzenlenmeli ancak teknolojik gelişmeler
sonucunda günün gereklerinin gerisinde kalabilecek önlemler tüzük ve yönetmeliklerde
düzenlenmelidir. Bu sayede teknolojik gelişmelerin gerektirdiği değişiklikler hızla mevzuatın
parçası yapılabilecek ve uygulamada etkili olabileceklerdir.
Bunun yanı sıra mevzuat hazırlanırken işçi ve işveren taraflarının da katılımının
sağlanması, işyerindeki koşulların gerçekçi olarak değerlendirilmesi, bunun sonucunda ülke
gerçeklerine ve uluslararası normlara uygun bir yasal düzenlemenin yapılabilmesi için son
derece önemlidir.
Öğretide ileri düzeydeki birçok yabancı ülke mevzuatında olduğu gibi bağımsız bir
işçi sağlığı ve iş güvenliği yasası hazırlanması gerektiği isabetli olarak ileri sürülmüştür. 4857
sayılı Yasa’da da "iş sağlığı ve güvenliği", 1475 sayılı Yasa’da olduğu gibi ayrı bir bölüm
olarak İş Kanunu’nun altında düzenlenmiştir.
İnceleme konumuzu oluşturan her üç metin de sağlık ve güvenlik konularında idari
işlemlerle düzenleme yapılacağını hükme bağlamışlardır. 1475 sayılı Kanun m. 74 ile İş
Kanunu Ön Tasarısı m.80 ve 4857 sayılı Kanun m. 78 konuyla ilgili düzenlemeleri arasındaki
fark Ön Tasarı ve 4857 sayılı Yasa’da iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla
tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılacağının belirtilmesinin yanı sıra yaş, cinsiyet ve özel
durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi amacıyla
da tüzük ve yönetmelikler çıkarılacağının hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme çocuk ve genç
işçiler, kadın işçiler, hamile işçiler, özürlüler gibi iş gücü açısından daha çok ve özel olarak
korunması gereken kesime yönelik özel düzenlemeler yapılacağını hükme bağlaması
açısından son derece önemlidir.
Önceki iş kanunu ile yeni iş kanunu arasında iş güvenliğine ilişkin mevzuat açısından
ortaya çıkan bir farklılık da 4857 sayılı Kanun’da yapılacak idari düzenlemelerle ilgili olarak
tüzükten daha çok yönetmelik çıkarılacağının hükme bağlanmış olmasıdır. Yönetmeliklerin
günün değişen koşullarına ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara daha çabuk cevap verecek
düzenlemeler olmaları nedeniyle özellikle teknolojik gelişmelerin hızla etki ettiği bir alanda
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mevzuatın günün gerisinde kalmaması için yaratacağı fayda çok büyüktür. Ancak tüzüklerin
Danıştay incelemesinden geçirilmeleri zorunluluğu yönetmeliklerde bulunmamaktadır.
Her iki kanun da işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve tehlikesi
bakımından hangi işyerlerinin kurma izni ve işletme belgesi alacağının belirlenmesi için
düzenleme yapılacağını öngörmüştür. 1475 sayılı Kanun m. 74/11 ve Ön Tasarıda m. 80/11
bu konuların düzenlenmesi amacıyla tüzük çıkarılacağı düzenlenmiştir. 4857 sayılı Kanun ise
m.78/II aynı düzenlemenin bir yönetmelikle yapılacağını hükme bağlamıştır. Bu değişikliğin
de amacı yukarıda açıklandığı gibi teknolojik gelişmeler karşısında mevzuatın, ihtiyaçların
gerisinde kalmamasının sağlanmasıdır.
1475 sayılı Kanun 82. maddesiyle Çalışma veya Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıklarından birinin gerekli görmesi üzerine, bu bakanlıkların beraberce ağır ve tehlikeli
işler dışında kalan diğer işler için de işe başlamadan önce doktor muayenesi yaptırılması, bazı
işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden geçirilmeleri,
sağlık durumlarının aksaması nedeniyle diğer işçiler için veya genel sağlık için ya da
yaptıkları işin ürünlerine zarar veren işçilerin işten çıkarılmaları, banyo, uyku, dinlenme ve
yemek yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitim yerleri yapılacak işyerlerinin belirlenmesi
konularında tüzükler çıkarılabileceğini düzenlemiştir. İş Kanunu Ön Tasarı’sı da maddeyi
büyük ölçüde aynen almış sadece bakanlıkların birinin talebi ile ikisinin beraberce tüzük
hazırlaması yerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından tüzük çıkarılabileceğini düzenlemiştir (m.91). 4857 sayılı
kanun da Ön Tasarı’nın bu maddesini 89.madde olarak almış ancak genel eğilimine uygun
olarak bu konularda tüzük değil yönetmelik çıkarılacağını hükme bağlamıştır.
4857 sayılı kanunun geçici 2. maddesine göre 1475 sayılı Kanun’a göre çıkarılan
tüzük ve yönetmeliklerin 4857 sayılı Kanun’a aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler
çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden
sonra bugüne kadar çeşitli yönetmelikler çıkarılmıştır.
5.1.2. Denetim ve Teftiş Görevi
Bahis konusu her üç metin de devletin, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın
uygulanmasını izleme, denetleme ve teftiş ödevi olduğunu, bu ödevin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na bağlı, ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş
müfettişlerince yerine getirileceğini ifade etmişlerdir.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sadece mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılmış
olması yeterli olmamakta bunun yanı sıra etkili bir denetim teşkilatına da gereksinim
duyulmaktadır. İş denetimi ödevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş Teftiş
Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.
İş denetimi teşkilatının etkili ve gelişmiş olması, bünyesindeki elemanların alanlarında
iyi yetişmiş olması, işyerlerinin denetiminin iyi yapılmasının yanı sıra mevzuat
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oluşturulmasında ve konu ile ilgili araştırmalar yapılarak daha ileri bir seviyeye gelinmesinde
de oldukça büyük önem taşımaktadır.
Denetimin kendisinden beklenen amacı gerçekleştirebilmesinin koşullarından biri de
denetimde bütünlük ilkesidir. İşyerlerinin denetimi tek elde yani sadece resmi iş güvenliği
teşkilatında toplanmalıdır. Denetim sürecindeki dağınıklık, iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması amacına zarar verdiği gibi kurumlar açısından da zaman ve emek kaybı
yaratmaktadır.
Denetimlerden beklenen amacın sağlanması, denetimin bütünlüğü ilkesinin
gerçekleştirilebilmesi için denetimlerin uzmanlık alanları iş güvenliği olan kimseler
tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı iş güvenliği teşkilatınca yapılması
daha uygun olacaktır. Hatta işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından denetiminin yanı
sıra; araştırma, mevzuat hazırlama, eğitim gibi konularda da hizmet verebilecek, belli oranda
özerk bir "Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurumu" nun oluşturulması son derece faydalı
olacaktır. Böyle bir kurum ile denetimde bütünlük ilkesi de gerçekleştirilebilecektir. Ancak bu
kurumdan beklenen faydanın sağlanabilmesi, bu kurumun belli oranda özerk bir yapıya sahip
olmasına da bağlıdır. Mali bakımdan güçlü olan bir kurum gerekli araştırmaları yapabilir,
eğitim konularına gereken kaynağı sağlayabilir, bağımsızlığını koruyabilir, siyasal etkiden
uzak kalabilir. Bu kuruma işçi ve işveren temsilcilerinin de katılması öngörülerek iş sağlığı ve
güvenliği konusunun bütün taraflarının katılımı sağlanabilir.
Denetim görevini yerine getiren iş müfettişleri hem mesleki ve teknik bilgiye sahip
olmalı hem de bazı kişisel niteliklere sahip olmalıdır. Yürürlükteki düzenlemeye göre (İş
Teftişi Tüzüğü m.4/B) iş güvenliği müfettişi olmak için yüksek mühendis, mühendis veya tıp
doktoru olmak gerekmektedir. Söz konusu alanlarda yetişmiş bir kimse iş güvenliği müfettişi
olarak göreve başladıktan sonra da iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmalıdır. Çünkü
ülkemizde ne tıp ne de mühendislik fakültelerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak
yeterli eğitim verilmemektedir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi bir iş müfettişinin bazı kişisel niteliklerinin de olması
gerekmektedir. Her şeyden önce iş müfettişi görevini yerine getirirken tarafsız ve bağımsız
olmalıdır. İş güvenliği denetim teşkilatının bağımsızlığının yanı sıra iş müfettişi de her türlü
kişisel görüşten uzak olarak, adil bir biçimde görevlerini yerine getirmelidir. Yürürlükteki
mevzuat iş güvenliği müfettişi ile denetlediği işyeri arasında herhangi bir kişisel menfaat bağı
bulunmasını da yasaklamıştır (İTT 21). Bunların yanı sıra iş güvenliği müfettişlerinin ve
dolayısıyla da yaptıkları denetimin işyerlerinde ve İşverenler üzerinde gereken etkinliği
sağlamasında iş güvenliği teşkilatının iş müfettişlerinin haklı uygulamalarına destek vermesi
de önem taşımaktadır.
Ülkemizde işyerlerinin denetlenmesi ne yazık ki gereken sıklıkta yapılamamaktadır. İş
güvenliği denetiminden beklenen faydanın elde edilebilmesi için işyeri kayıtlarının düzenli
tutulması/iş müfettişi sayısının, müfettiş olmak için aranan niteliklerden ödün verilmeksizin
artırılması gerekmektedir. Müfettişlik görevinin gerektirdiği teknik bilgi ve kişisel özelliklere
sahip, nitelikli kimselerin iş güvenliği müfettişi olmalarının ve meslekte kalmalarının
74

sağlanabilmesi için de görevin getirdiği sorumluluk ve çalışma şartlarının karşılığı olarak
tatmin edici çalışma koşulları yaratılmalıdır.
İş güvenliği denetimleri genel denetim, özel denetim, iş kazası ve meslek hastalığı
incelemesi ve şikâyet üzerine denetim olarak dörde ayrılabilir. İş müfettişleri denetim
yaparken işyerini, eklentilerini, işin yürütüm tarzını, araç, gereç, cihaz ve makineleri, ilgili
belgeleri, ham ve işlenmiş maddeleri, iş için gerekli olan malzemeyi, işçilerin çalıştıkları,
dinlendikleri, yattıkları, eğitim gördükleri yerleri, kısaca işyeri kapsamına dâhil olan her yeri
ve her şeyi işçilerin sağlığına ve hayatına karşı bir tehlike yaratıp yaratmadıklarını belirlemek
amacıyla her zaman inceleyebilirler. Bu inceleme sonucunda suç sayılabilecek bir olguyu
saptamaları durumunda da İş Teftiş Tüzüğü uyarınca işlem yaparlar.
İş müfettişlerinin görevlerini yapmaları sırasında işveren, işveren vekilleri ve işçiler iş
müfettişlerine her türlü kolaylığı göstermek, çağırıldıkları zaman gelerek ifade ve bilgi
vermek, gerekli olan belge ve delilleri göstermekle yükümlüdürler. İş müfettişlerinin
tuttukları aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Bu belgeler hâkimi bağlayıcı niteliktedir.
Belgelerin içeriğinin aksini iddia eden taraf iddiasını yeterli delillerle ispat etmek zorundadır.
Bu konuda da her üç metin arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.
İş güvenliği müfettişlerinin iş sağlığı ve güvenliğine sağlayabilecekleri bir diğer katkı
da denetim görevini yerine getirirken işyerinde mevzuatın uygulanmasını sağlamanın yanı
sıra özellikle teknik konularda işverene ve işçilere bilgi vermek, önerilerde bulunmak,
danışmanlık yapmaktır.
İşyerinin denetimi sırasında işveren ve işçilerin birtakım sorumlulukları
bulunmaktadır. Bu sorumlulukları düzenleyen 1475 sayılı Kanun’un 94. maddesi, Ön
Tasarı’nın 100. maddesi ve 4857 sayılı Kanun’un 96. maddesi arasında herhangi bir fark
bulunmamaktadır. İşverenlerin, denetim sırasında bilgisine başvurulan işçilere doğrudan veya
dolaylı olarak telkinlerde bulunmaları, gerçeği saklamaya zorlamaları veya ilgili makamlara
başvuran işçilere kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara aykırı davranarak işçi
üzerinde baskı kurmaya çalışan işveren kanuna aykırı davranmış olacaktır. Bu durumda da
işçi İş K. 24/II, c uyarınca iş akdini haklı nedenle derhal feshedebilir. Koşulları varsa İK 26/ II
uyarınca maddi ve manevi tazminat talep edebilir. İşçiler de çalıştıkları veya ayrıldıkları
işyerleri ve işverenleri aleyhine haksız olarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmamalı, bu
davranışlarla iş müfettişlerini gereksiz işlemlerle uğraştırmamalı, iş müfettişlerince
kendilerine sorulan sorulara kötü niyetle yanlış cevaplar vererek denetimin yanlış
sonuçlanmasına neden olmamalıdırlar.
İş müfettişleri de denetim görevlerini yerine getirirken mümkün olduğu oranda
işyerinin düzenini bozmamakla, yürütülen işi aksatmamakla, durdurmamakla, resmi işlemler
için gerekmedikçe işverenin ticari sırlarını ve iş şartlarını açıklamamakla, denetim sırasında
görüp öğrendikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülükler de 1475 sayılı
Kanun m. 90, Ön Tasarı m. 96 ve 4857 sayılı Kanun m. 93’te aynı şekilde düzenlenmiştir.
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1475 sayılı Kanun’un 93. maddesinde düzenlenmiş olan teftiş defteri tutma
zorunluluğuna Ön Tasarı m. 99’da yer verilmiş olmasına rağmen 4857 sayılı Kanun’da bu
hükme yer verilmemiştir. İşyerlerinde böyle bir teftiş defterinin bulunması, işyerini teftişe
gelen iş müfettişleri açısından işyerinin daha önce geçirdiği denetimlerde saptanmış olan
eksikliklerinin ve bunların giderilip giderilmediğinin kolayca görülmesi açısından faydalı
olacaktır. Bu düzenlemeye 4857 sayılı Kanun’da yer verilmemesi eksiklik olmuştur. Ancak İş
Teftişi Tüzüğü’nün 23 ve 24. maddeleri teftiş defterini ve teftiş defterinin kullanılmasını
düzenlemektedir. Bu tüzük de halen yürürlükte olduğundan işverenlerin "teftiş defteri"
bulundurma zorunluluğu devam etmektedir.
Öğretide, bazı yabancı ülke mevzuatlarında olduğu gibi, iş kazaları ve meslek
hastalıklarının önlenmesi için işyerlerinde bir iş kazaları ve meslek hastalıkları sicilinin
tutulmasının yasal zorunluluk olarak düzenlenmesi gerektiği isabetli olarak ileri sürülmüştür.
Bu sicillerin en büyük faydası işyerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının
nedenlerinin kayda geçirilmesi ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde bu
kayıtlardan yararlanılabilecek olmasıdır. Bu önerinin, yapılacak bir yasa değişikliğiyle iş
sağlığı ve güvenliği mevzuatımızda yer almasının sağlanması gerekmektedir.
5.1.3. Yaptırım Uygulama Görevi
İşçiyi gözetme borcuna aykırı davranan işveren hukuki, idari ve cezai nitelik taşıyan
çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalır.
Gözetme borcuna aykırılık durumunda işveren bu yaptırımların sadece biri ile karşı
karşıya kalabileceği gibi aynı aykırılık işverene birkaç yaptırımın bir arada uygulanması
sonucunu da doğurabilir.
Aşağıda iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırı davranan işverene uygulanacak
idari yaptırımlara değinilecektir. İdari yaptırımlar, yasa tarafından açıkça belirtilen
durumlarda idarenin doğrudan doğruya, idare hukukunun kendine özgü usullerine göre
verdiği cezalardır. Araya bir yargı kararı girmeksizin verildiğinden, yaptırım uygulanmasında
sürat ve etkinlik sağlar.
Bir idari yaptırımın söz konusu olabilmesi için mutlaka önceden kanunla belirtilmiş
olması (yasallık ilkesi) gereklidir. İdari yaptırımların uygulanabilmesi için bir yargı kararına
ihtiyaç olmaması bunların tamamen yargı denetimi dışında kaldıkları anlamına gelmez. Bir
idari yaptırımın muhatabına yargı organı önünde itiraz hakkı da tanınmalıdır. İdarenin her
türlü işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu Anayasada da belirtilmiştir (AY m. 125/1).
Mevzuatımızda iş güvenliği müfettişlerinin yaptıkları denetimlerde tespit ettikleri
eksikliklerin giderilmesi konusunda işverenlere önel vermek veya cezai kovuşturma sürecini
başlatmak konusunda takdir hakları vardır (İTT 22/3). Sadece iki durumda müfettişlerin takdir
hakkı bulunmamaktadır. Bunlardan ilki, mevzuatta açıkça önel verileceğinin hükme
bağlanmış olmasıdır. Bu durumda müfettiş önel vermek yerine kovuşturma başlatamaz.
Diğeri de işçilerin hayatını tehdit eden yakın bir tehlike söz konusu ise takdir haklarım
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kullanarak önel verme yoluna gidemeyecekler, cezai kovuşturmayı başlatacaklardır.
Müfettişlerin takdir hakkına sahip oldukları durumlarda her durumun somut koşullarını
değerlendirerek tehlikenin niteliği, işverenin iş güvenliği önlemlerini alma konusundaki
gayretini, iyiniyetini veya kastını, işyerinde daha önce de denetim yapılmışsa bu denetimlerin
sonuçlarını değerlendirerek karar vermeleri gerekmektedir, işverenlere sadece bir kez önel
verilmeli ancak bu önel de eksik olan iş güvenliği önlemlerinin alınmasına yetecek kadar
uzun ve makul bir süre olmalıdır. İş Teftiş Tüzüğü de (m.22/3) "uygun bir önel"
verilebileceğini belirtmektedir.
Aşağıda iş sağlığı ve güvenliğine aykırı davranan işverene uygulanabilecek idari
yaptırımlar incelenecektir.
İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması: 1475 sayılı İş Kanunu’nda bir
işyerinde işin durdurulması veya işyerinin kapatılmasının mümkün olabilmesi için söz konusu
işyerinin kurma izni ve işletme belgesine tabi bir işyeri olması gerekmekteydi (1475 sa. K.
75/A,B).28 Bu yöndeki kural Ön Tasarı’da da (m.81) aynen yer almaktaydı. 1475 sayılı
Kanun’un ve Ön Tasarı’nın ilgili maddeleri sonucunda iş güvenliğini sağlamak ve işyerindeki
işçileri iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumak için oldukça etkili bir yaptırım
olabilecek işin durdurulması ve İşyerinin kapatılması sadece belli işyerleri için uygulanan bir
yaptırım olarak kalmaktaydı. Bu nedenle de öğretide bu yaptırımların sadece kurma izni ve
işletme belgesine tabi işyerlerinde uygulanması eleştirilmiş ve yasanın bu sınırlayıcı
ifadesinin 75. maddenin metninden çıkarılması gerekliliği ifade edilmiştir." 4857 sayılı Kanun
hem 1475 sayılı Kanun’da hem de Ön Tasarı’da yer alan bu sınırlayıcı uygulama alanı yerine
tüm işyerlerini kapsamı içine alan bir ifade ile işin durdurulması ve işyerinin kapatılması
yaptırımını düzenlemiştir.
Yukarıda belirtildiği gibi 1475 sayılı Kanun’un 75. maddesi işin durdurulması ve
işyerinin kapatılması yaptırımlarını sadece kurma izni ve işletme belgesine tabi işyerleri için
kabul etmişti. İki yaptırım arasındaki fark ise kurma izni ve işletme belgesi almadan açılmış
olan bir işyerinde işin kapatılmasının, kurma izni ve işletme belgesi almış ve çalışmaya
başlamış işyerlerinde ise işin durdurulmasının söz konusu olmasıydı. 1475 sayılı yasanın iş
sağlığı ve güvenliği temeline dayanan iki yaptırımı, bu şekilde farklı nedenlere bağlaması
öğretide eleştirilmiştir. Bu iki yaptırım arasındaki fark, tehlikenin işyerinin bir kısmında veya
tamamında ortaya çıkmış olmasına ve büyüklüğüne göre belirlenmelidir. Tehlike belli bir
makinede, işyerinin belli bir kısmında ortaya çıkmışsa, işin durdurulması yaptırımı
uygulanmalı, tehlike işyerinin tümünü tehdit edecek boyutta ise işyeri kapatılmalıdır. Bu
şekilde bir uygulamanın idari işlemlerin oransallığı ilkesi ile de uyumlu olacağı belirtilmiştir.
Öğretide ileri sürülen bu haklı eleştiri ve görüş 4857 sayılı Kanun’un 79. maddesinde
benimsenmiştir. Yeni İş Kanunu, 79. maddesiyle işin durdurulması ve işyerinin kapatılması
yaptırımını bütün işyerlerinde uygulanacak bir yaptırım olarak düzenlemiş ve iki yaptırımdan
hangisinin uygulanacağının işyerindeki tehlikenin niteliğine göre belirleneceğini hükme
bağlamıştır.
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İşin tamamen veya kısmen durdurulmasına ya da işyerinin kapatılmasına karar verecek
komisyonun oluşumu açısından herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Komisyon, işyerlerini
iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi, bir işveren
temsilcisi ve Bölge Çalışma Müdüründen oluşmaktadır. Komisyonla ilgili değişiklik
komisyon başkanı konusunda olmuştur. 1475 sayılı Kanun (m.75/I) ve Ön Tasarı (m.81/I)
komisyona bölge çalışma müdürünün başkanlık edeceğini düzenlemişken 4857 sayılı Kanun
(m.79/I) komisyona kıdemli iş müfettişinin başkanlık edeceğini düzenlemiştir. Yeni İş
Kanunu’nun 1475 sayılı Kanun’a ve Ön Tasarı’ya göre getirdiği bir diğer yenilik de
komisyonun sekretarya işlerinin bölge müdürlüğü tarafından yürütüleceğinin hükme
bağlanmış olmasıdır.
İşverenin, komisyon kararına karşı altı iş günü içinde yerel iş mahkemesine itiraz etme
hakkı aynen korunan düzenlemelerden biridir, 1475 sayılı Kanun ile Ön Tasarı ve 4857 sayılı
Kanun arasındaki fark Ön Tasarı’da ve 4857 sayılı Kanun’da yer alan iş mahkemesine
yapılacak itirazın işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının uygulanmasını
durdurmayacağı yolundaki açık hükümdür. 1475 sayılı Kanun döneminde maddede komisyon
kararma karşı yapılan itirazın kararın uygulanmasını durdurup durdurmayacağı
belirtilmediğinden komisyon kararının derhal uygulanmasının mümkün olup olmadığı
tereddütlere yol açıyordu.31 İş mahkemesinin söz konusu İtirazı acele olarak 6 iş günü içinde
inceleyeceği ve bunun sonucunda vereceği kararın kesin olduğu yolundaki düzenlemede ise
inceleme konumuzu oluşturan metinler arasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
İşyerlerinde işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına ilişkin kurulda görev
yapacak işçinin iş güvencesinin sağlanması gerekmektedir. Öğretide kurulun işçi temsilcisi
için Sendikalar Kanunu’nun 30. maddesinde işyeri sendika temsilcileri için tanınan
güvencenin getirilmesi ileri sürülmüştür. Ancak 4773 sayılı Kanun ile anılan maddede yapılan
değişiklik sonucunda işyeri sendika temsilcilerinin iş güvenceleri geriye götürülmüştür.
Bugünkü uygulamada işyerlerinde işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kurulunda
görev yapacak işçinin iş akdinin feshe karşı korunması iş güvencesi hükümleri kapsamında
olan bir işyeri söz konusu ise İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre olacak, kapsam dışı bir
işyeri söz konusu ise de herhangi bir kanun maddesine dayanılarak koruma
sağlanamayacaktır.
1475 sayılı Kanun’da, Ön Tasarı ve 4857 sayılı Kanun’da da işin durdurulması,
işyerinin kapatılması yaptırımlarının uygulanabilmesi için yaşamsal bir tehlike olması şart
kılınmıştır. Oysa iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için böyle sınırlayıcı bir düzenleme
yerine işçilerin sağlığını veya bedensel bütünlüklerini tehdit eden yakın ve ciddî bir tehlikenin
varlığı yeterli sayılmalıdır.
Uygulamanın şekillenmesinde katkısı bulunan söz konusu metinlerin hepsi işin
durdurulması veya işyerinin kapatılması durumunda işverenin işçilere ücretlerini tam olarak
ödeyeceğini veya mesleklerine, durumlarına uygun yeni bir iş vermek zorunda olduğunu
hükme bağlamıştır. İşverenin işçiye yeni bir iş vermesi durumunda, işçinin ücretinde herhangi
bir düşüklük, çalışma koşullarında olumsuz bir değişiklik olmamalıdır. Aynı şekilde yeni iş,
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işçi için maddi veya manevi bir kayba neden olmamalıdır. Bunların aksine bir uygulamada
işçi, İş Kanunu’nun 24/II, f bendindeki çalışma koşullarının uygulanmaması nedenine
dayanarak iş akdini haklı nedenle derhal feshedebilir.
İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının uygulanma esasları, kararı
verecek komisyonun oluşumu, üyelerinin seçimi ve nitelikleri, çalışma usul ve esasları,
işyerinin tekrar çalışmaya başlaması konularında 1475 sayılı Kanun m.75/D ve Ön Tasarı
m.81/d’de tüzük çıkarılacağı düzenlenmişken 4857 sayılı Kanun m.79/VII’de bu hususların
bir yönetmelikle düzenleneceği ifade edilmiştir.
İşçilerin çalışmaktan alıkonulması: 1475 sayılı Kanun’un 75. maddesinde, Ön
Tasarı’nın 81. maddesinde ve 4857 sayılı Kanun’un 79. maddesinde düzenlenen önlemlerden
biri de "işçilerin çalışmaktan alıkonmasıdır". Bir işyerinde yaş, cinsiyet veya sağlık durumu
nedeniyle çalışması tehlikeli olanlar da çalışmaktan alıkonulur. Burada dikkat edilmesi
gereken tehlikenin işin veya işyerinin eksikliklerinden, gereken iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin alınmamasından değil daha çok işçinin kişisel özelliklerinden kaynaklanıyor
olmasıdır. İşyerinde mevzuatta öngörülen önlemlerin yanı sıra o andaki mevcut bilimsel ve
teknolojik gelişmelerin alınmasına olanak sağladığı bütün önlemler alınmış olsa da işçinin
yaşı, cinsiyeti ve sağlık durumu söz konusu işyerinde çalışmasına engel olmaktadır.
İş güvenliği müfettişlerinin yaptıkları denetim sırasında yaş, cinsiyet veya sağlık
durumu nedeniyle söz konusu işte çalışmasında tehlike görülenlere, işveren durumlarına
uygun yeni bir iş vermekle yükümlüdür. Ancak herhangi bir denetim olmaksızın işçinin
işverene başvurarak sağlık durumunun yapmakta olduğu işte çalışmasına olanak tanımadığını
bildirmesi durumunda da gözetme borcunun gereği olarak işveren bu işçiye durumuna uygun
bir iş vermekle yükümlüdür, işçinin bu yöndeki talebine rağmen İşçinin sağlık durumuna
uygun bir iş vermeyen işveren alacaklı temerrüdüne düşer ve işçi çalışmaksızın Borçlar
Kanunu’nun 325. maddesine göre ücretini talep edebilir. Bunun da ötesinde işçi, yapmakta
olduğu iş nedeniyle maddi veya manevi bir zarara uğrarsa BK m. 46 ve 47 uyarınca tazminat
davası da açabilir.
İdari para cezaları: İş Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine aykırı
davranan işverenin karşılaşabileceği yaptırımlardan biri de idari para cezalarıdır. 1475 sayılı
Kanun döneminde 3493 sayılı Kanun ile kıdem tazminatı (1475 sa. K. 98/D) ve iş ve işçi
bulmaya ilişkin cezalar (1475 sa. K. 105) dışındaki bütün cezalar idari para cezasına
dönüştürülmüştü. Anılan iki hükümde ise para cezalarının yanı sıra hapis cezaları da
öngörülmekteydi.
1475 sayılı İş Kanunu’nun 100.maddesinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun da 104.
maddesinde işverenin işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlere aykırı davranışını para cezası ile
cezalandırmıştır. İki kanun arasındaki fark para cezasının miktarında bulunmaktadır.
Her üç metinde de işverenin işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlere aykırı davranışını
yinelemesi durumu düşünülerek herhangi bir hüküm öngörülmemiştir. İşverenin, işin
düzenlenmesi İle ilgili hükümlere uygun davranışının gerçekleştirilebilmesi, verilecek cezanın
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etkin ve caydırıcı olabilmesi için tekerrür halinde cezanın artırılacağına dair bir fıkranın
yapılacak bir kanun değişikliği ile maddeye eklenmesi isabetli olacaktır.
Bunun yanı sıra 4857 sayılı Kanun’un 105. maddesi "iş sağlığı ve güvenliği İle ilgili
hükümlere aykırılık" başlığı altında 1475 sayılı Kanunu’nun 101, 102, 103 ve 104.
maddelerindeki para cezalarını tek bir madde olarak düzenlemiştir. 4857 sayılı Kanun’un
105.maddesi ile Ön Tasarı’nın 109. maddesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.
İnceleme konumuzu oluşturan her üç metinde de işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili
tüzük ve yönetmeliklerde yer alan ancak işyerinde alınmamış her güvenlik önlemi için ayrı
para cezası verileceği ve bu cezanın alınmayan önlemler oranında izleyen her ay için aynı
miktarda uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Maddenin ikinci fıkrası ise 1475 sayılı Kanun’un 101, 102 ve 103.maddelerine paralel
olarak düzenlenmiştir. Ancak 4857 sayılı Kanun’un iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak
getirmiş olduğu yeni kurumlar nedeniyle daha geniş bir düzenleme yapılmıştır. 4857 sayılı
Kanun’un 105. maddesinin ikinci fıkrasında, 1475 sayılı Kanun’un 102 ve 103.
maddelerindeki konulara ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kararlarını
uygulamayan, işyeri hekimi çalıştırma ve işyeri sağlık birimi kurma yükümlülüğüne aykırı
davranan, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme
yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline idari para cezası verileceği
hükme bağlanmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrasında on altı yaşından küçük çocukları ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştıran veya 85. maddeye göre çıkarılan yönetmelikteki yaş kayıtlarına aykırı olarak işçi
çalıştıran, dördüncü fıkrasında ise ağır ve tehlikeli işlerde rapor almadan işçi çalıştıran ve on
sekiz yaşından küçük işçiler için rapor almadan bu kimseleri çalıştıran işveren veya işveren
vekiline para cezası verileceği düzenlenmiştir. İki fıkra arasındaki fark ise üçüncü fıkrada tek
bir para cezası verileceği düzenlenmişken dördüncü fıkrada bu durumda bulunan her işçi için
maddede belirtilen miktar kadar para cezası verileceğinin düzenlenmiş olmasıdır.
4857 sayılı Kanun’un 107. maddesi ile iş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili
hükümlere aykırılığı idari para cezası ile yaptırıma bağlamıştır, 1475 sayılı Kanun’un aynı
konuyu düzenleyen 106. maddesinde ve İş Kanunu Ön Tasarısı’nda (m.111) teftiş defteri
tutmaya ilişkin yükümlülüklere aykırılık da yaptırıma bağlanmıştı, 4857 sayılı kanun teftiş
defterini düzenlemediğinden 107. madde ile diğer metinler arasında doğal olarak bir fark
doğmuştur. Bir diğer fark ise suçun tekrarı konusunda kendisini göstermektedir. 1475 sayılı
Kanun 100. maddesinde yazılı suçların kesinleşmesinden sonra aynı suçun tekrar işlenmesi
durumunda cezaların yarısı oranında artırılarak uygulanacağını hükme bağlamışken Ön Tasarı
ve 4857 sayılı Kanun’da buna yer verilmemiştir.
1475 sayılı Kanun 100. maddesi ile işçilere de para cezası verileceğini düzenlemiştir.
Ancak Ön Tasarı ve 4857 sayılı Kanun buna yer vermemiştir. Dolayısıyla işçilerin 4857 sayılı
Kanun’un 96. maddesine aykırı davranışı ayrıca düzenlenmemiştir. Ancak 4857 sayılı
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Kanun’un 107. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işçilere idari para cezası verilmesi mümkün
olabilir.
Para cezaları ile ilgili olarak iki kanun arasındaki önemli fark para cezasına karşı itiraz
edilecek yargı merciinin değiştirilmesidir. 1475 sayılı Kanun’a göre idari para cezalarına karşı
ilgililerin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz etme hakları
bulunmaktaydı. 4857 sayılı Kanun’un 108. maddesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilen idari para cezalarının, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na
göre ilgiliye tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz
edilebilir. Bu itiraz cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar
kesindir. Zorunluluk görülmeyen durumlarda itiraz evrak üzerinden incelenerek en kısa
sürede sonuçlandırılır. İş Kanunu’na göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.
Görüşümüze göre 4857 sayılı Kanun’un idari para cezalarına itiraz merciini değiştiren
düzenlemesi isabetli değildir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’nce
verilen bu cezaların idari para cezası olması bunların İtiraz merciinin de idare mahkemeleri
olması zorunluluğunu beraberinde getirmemektedir. Bu para cezalarına karşı iş
mahkemelerine itiraz edilmesi gerekmektedir. Ne ceza yargıçları ne de idari yargıçlar iş
hukukunun özel bir dalı olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda tecrübeye sahiptir. Konunun
niteliğine uygun bir çözümün bulunabilmesi için idari para cezası verilmesine neden olan
fiilin unsurları ve ihlal edilen maddenin gerekleri iş yargıcı tarafından, bu alanda sahip olduğu
mesleki tecrübesi nedeniyle daha rahat ve kapsamlı olarak tespit edilebilir.
İdari para cezaları, Türk Ceza Kanunu ek madde 2 uyarınca, her takvim yılı başında,
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi uyarınca saptanan "yeniden değerleme"
oranında artırılarak uygulanmaktadır. İş Kanunu Ön Tasarısı’nda (m.112) idari para
cezalarının, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, bir önceki yılda uygulanan
ceza tutarının o yıl için Vergi Usul Kanunu’nun "yeniden değerleme" oranında artırılması ile
uygulanacağı ayrıca düzenlenmişti. Bu hükme 4857 sayılı Kanun’da yer verilmemiştir. İdari
para cezalarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamada yararlı olabilmeleri, bunların etkili ve
caydırıcı olmasına bağlıdır. Bu niteliklere sahip olmayan idari para cezaları karşısında
işveren, iş güvenliği önlemini almayarak daha "ekonomik" olan idari para cezasını ödemeyi
seçebilir. Bu da idari para cezalarının asıl amacı olan "işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin alınmasını sağlamaya" zarar verir.
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Uygulamalar
1. Ali Özdemir, İş Güvenliği, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2013.
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Uygulama Soruları

1. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin görevleri nelerdir?
2. İş sağlığı ve güvenliğinde mevzuat hazırlama süreci hakkında bilgi veriniz.
3. İş sağlığı ve güvenliğinde devletin denetim görevini hangi kurum
gerçekleştirmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Devletin iş sağlığı ve güvenliği denetim görevi kapsamında sorumlulukları aktarılmıştır. İş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevuatın hazırlanma süreci hakkında bilgiler aktarılmış, bu
sürecin içerisinde görev alan birimlerin görevleri anlatılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği
kapsamında mevzuatın getirdiği sorumlulukları yerine getirmeyen işletmelere uygulanacak
yaptırımların neler olduğu ifade edilmiştir. İdari para cezaları detayları ile verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
nelerdir?

Devletin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı oluşturma zorunluluğunun kaynakları

2.
açıklayınız.

Devletin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini teftiş etme usulü ve zorunluluğunu

3.
İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine aykırılık durumunda işin durdurulması
hususunu açıklayınız.
4.
İş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden hangi durumlarda işçiler çalışmaktan
alıkonulabilir?
5.
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksikliği nedeniyle uygulanabilecek idari
para cezaları hakkında bilgi veriniz.
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6. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Genel Olarak
Her Tür Önlemi Alma ve Uygulanmasını Denetleme Yükümlülüğü
Risk Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sağlanması ile İlgili Yükümlülüğü
6.4.1. Genel Olarak
6.4.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri
6.4.2.1.
İş Güvenliği Uzmanı
6.4.2.2.
İşyeri Hekimi
6.4.2.3.
Diğer Sağlık Personeli
6.4.3. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri/ Yetkilendirilmiş Toplum Sağlığı
Merkezleri
6.5. Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımlarının Sağlanması
Yükümlülüğü
6.6. Acil Durumlara İlişkin Yükümlülüğü
6.7. İşyeri Organizasyonu Oluşturma Yükümlülüğü
6.7.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurma Yükümlülüğü
6.7.2. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Oluşturma Yükümlülüğü
6.8. Sağlık Gözetimi Yapma, Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İşletmelerde uygulanan temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nelerdir ?
2. Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı hakkına sahiptir?
3. Tüm işletmeler Risk Değerlendirmesi yapmak zorunda mıdır? Hangi işletmeler
kapsam dışında bırakılmaktadır?
4. İşletmeler İş sağlığı ve Güvenliği Kurulunu hangi koşullar oluştuğunda kurmak
zorundadı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

İş verenin yükümlülükleri

İş sağlığı
uzmanının
öğrenilmesi

İş verenin yükümlülükleri

Risk
Değerlendirmesinin
kimler
tarafından
Okuyarak ve araştırarak
gerçekleştirilmesinin zorunlu
olduğunun aktarılması

İş verenin yükümlülükleri

İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu’nun
görevleri Okuyarak ve araştırarak
aktarılmıştır.

ve

elde
veya

güvenliği
görevlerinin Okuyarak ve araştırarak
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Anahtar Kavramlar

İSG Hizmetleri
 İSG Kurulu
 İSG Hekimi
 Acil Durumlar
İSGB (İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi)
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Giriş

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında birincil sorumluluk işletmelere aittir. Devlet, yasa
koyucu ve denetleyici konumda yer almaktadır. İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinin
ssağlanmasında birçok sorumluluğa sahiptir. İşletmede, çalışanların sağlıklı ve güvenilir bir
çalışma ortamında işlerini ifa edebilmeleri için birçok hizmeti vermesi gerekmektedir. Bu
hizmetler arasında ; risk değerlendirilmesinin yapılması, İSG uzmanı görevlendirilmesş, işyeri
hekimi görevlendirilmesi, acil durum eylem planlarının hazırlanma, İş sağlığı ve güvenliği
kurulu kurulması yer almaktadır.
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6.1. Genel Olarak
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hususundaki temel yükümlülüğü, çalışanlarının işle
ilgili sağlık ve güvenliklerini sağlamaktır. Bu çerçevede işveren, söz konusu yükümlülüğünü
yerine getirmek amacıyla temel olarak;
 Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayıcı her türlü önlemi almak ve
uygulanmasını denetlemek,


Risk değerlendirmesi yaparak mesleki riskleri belirlemek ve önlemek,

 İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirerek ya da dışarıdan hizmet satın
alarak, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak,


Çalışanlara eğitim verilmesini ve bilgilendirilmelerini sağlamak,



Çalışanların görüşlerinin alınmasını ve katılımlarını sağlamak,



Acil durumlara ilişkin çalışmalar yapmak,



İş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu ve örgütlenmesini sağlamak,



Sağlık gözetimi ile ilgili çalışmalar yapmak,



Mevcut durumun iyileştirilmesi için sürekli çalışmalar yapmakla yükümlüdürler.

Yükümlülükler, önlemlerin alınması ile başlayıp, uygulanması, denetlenmesi,
değişimlere uyarlanması ve bu önlemler bağlamında bir işyeri organizasyonu oluşturması ile
tamamlanmıştır. Yükümlülüklerin çoğu herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm işverenler için
düzenlenmişken bazıları çalışan sayısı ve tehlike sınıfı ayrımına dayanarak düzenlenmiştir.
6.2. Her Tür Önlemi Alma ve Uygulanmasını Denetleme Yükümlülüğü
Çalışan sınıfı ve tehlike ayrımı yapılmaksızın tüm işverenler işyerlerinde, iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması için gerekli her tür önlemi almak ve alınan önlemlere uyulup
uyulmadığını denetlemekle yükümlüdür. İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma
yükümlülüğü hem özel hukuka dayanan işçiyi gözetme borcunun niteliğinden hem de kamu
hukuku niteliği taşıyan iş güvenliği kurallarından doğmaktadır. Özel hukuk kuralı olarak,
6098 sayılı Borçlar Kanunu’nu 417. md.’sine göre “…İşveren, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız
bulundurmak…” yükümlülüğü altındadır. İşverenin kamu hukukuna dayanan işçiyi gözetme
borcunu düzenleyen ana kural ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. md.’
sinde “İşveren … her türlü tedbirin alınması … gerekli araç ve gereçlerin sağlanması … için
çalışmalar yapar.” şeklinde düzenlenmiştir.
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Kanun’da işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaları yeterli
görülmemiştir. Aynı zamanda işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup
uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlama yükümlülükleri
de düzenlenmiştir.
6.3. Risk Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü
Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı ayrımı yapılmaksızın tüm işverenler risk
değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Ocak 2013 tarihinden itibaren bütün işyerleri için
(istisnalar dışında) risk değerlendirmesi zorunlu tutulmuştur. İş sağlığı ve güvenliği
çalışmaları içinde yeni gelişen proaktif (önleyici) yaklaşımın kaynağını ve Kanun’un bel
kemiğini oluşturan risk değerlendirmesi yapılması yükümlülüğü, AB’nin 89/391 sayılı
direktifi ve ILO’nun 161 sayılı Sözleşmesine paralel olarak getirilmiştir. İş sağlığı ve
güvenliğinde önleyici yaklaşımın amacı, işyerinde risk oluşturabilecek tehlike kaynaklarının
ortadan kaldırılması, işin gereği olarak tehlike kaynağının ortadan kaldırılamadığı durumlarda
ise, tehlikenin oluşturacağı riskin analiz edilerek gerekli düzeltici faaliyetlerde bulunmak ve
çalışan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir. Kısaca risk değerlendirmesi işyerinde
sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşması için yapılan bir çalışmadır.
Risk değerlendirmesi, çalışma ortamındaki tehlikelerden ortaya çıkan sağlık ve
güvenlik risklerini değerlendiren bir süreçtir. Bir başka deyişle, işyerlerinin kendine has
sağlık ve güvenlik koşullarının değerlendirilerek risklerin belirlenmesini ve buna göre önleme
politikaları geliştirmeyi sağlayan bir süreçtir. 6331 sayılı Kanun’un ve Kanun’un temelini
oluşturan risk değerlendirmesinin amacı da; çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike
oluşturan ya da oluşturabilecek olan tüm olumsuzlukların tespit edilmesi, alınacak önlemler
veya değişiklikler doğrultusunda ortadan kaldırılabilecek tehlikelerin kabul edilebilir seviyeye
indirilmesi, ortadan kaldırılamayan tehlikeli durumlar hakkında çalışanların bilgilendirilmesi
ve eğitilmesi, böylece iş kazası veya meslek hastalıklarının en az seviyeye indirilmesidir. Her
ne kadar işyerleri sınırsız sayıda tehlike içerse ve bunların tamamının tespit edilmesi mümkün
değilse de, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli ortamların sağlanmasında risk değerlendirme
çalışmaları en önemli adımı oluşturur.
Henüz işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları görevlendirme yükümlülüğü altında
bulunmayan işyerlerinde risk değerlendirme ekibinde ilgili kişileri bulundurma zorunluluğu
yoktur. Ancak en az iki veya daha fazla çalışanı olan işyerlerinde çalışan temsilcisi ve destek
elemanı görevlendirme yükümlülüğü bulunduğu için bu işyerlerinde risk değerlendirmesi
çalışmalarında çalışan temsilcisi ve destek elemanının ekipte yer alması gerekecektir. Tek
çalışanı bulunan işyerlerinde ise risk değerlendirmesini işveren kendisi yapabilecektir.
üzere;

Risk değerlendirmesi tüm işyerleri için tasarım ve kuruluş aşamasından başlamak


Risk değerlendirme yönteminin seçilmesi ve ekibin oluşturulması,



İş süreçlerinin çıkartılması,
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Risk alanlarının belirlenmesi ve risklerin tanımlanması,



Risklerin gerçekleşme olasılığının ve etkilerinin ölçülmesi,



Risklerin derecelendirilmesi, kontrol önlemlerinin seçilmesi veya geliştirilmesi,

 Risklerin izlenmesi, kontrol sonuçlarının analiz edilmesi ve gerekli olması
durumunda risk yönetim planında değişiklik yapılması
aşamaları izlenerek gerçekleştirilmelidir. Risk değerlendirme çalışmaları sırasında
ihtiyaç duyulan her aşamada çalışanların sürece katılarak görüşlerinin alınması da
sağlanmalıdır.
Risk değerlendirme çalışmaları sırasında risklerden korunmak amacıyla alınacak
kontrol önlemleri belirlenirken bazı ilkelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu ilkelerin genel
çerçevesi 631 sayılı Kanun’da çizilmiştir. İlkelerin temelinde, iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerine dair “korumanın/önlemenin hiyerarşisi ilkesi olarak isimlendirilen bir sıralama
yatmaktadır. Buna göre;


Öncelikle tehlikelerin tamamen ortadan kaldırılarak riskin yok edilmesi esastır.

 Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise riski minimize edebilmek için, riskin
değerlendirilmesi ve tehlikelerle kaynakta mücadeleyi mümkün kılan teknik koruma
önlemlerine (hammadde seçimi, kullanılan makine gibi) başvurulması gerekmektedir.
(Örneğin makine fazla gürültülü çalışıyorsa odayı ses geçirmeyecek şekilde izole etmeden
önce makineye müdahale edilmelidir.)
 Alınacak önlemler sayesinde, tehlikeli olan malzemenin tehlikesiz veya daha az
tehlikeli olan malzemelerle değiştirilmesi mümkün olacaktır. (Örneğin, boyama için, zararlı
solvent içermeyen malzemeler kullanılmalıdır.)
 Yapılan iş, insan unsuru dikkate alınarak gerekiyorsa yeniden organize
edilmelidir. İşin çalışana uygun hale getirilmesi sırasında, çalışma şekli ve üretim metotlarının
seçiminin, insan bedeni ve ruhsal özelliklerine ve yeteneklerine uygun hale getirilmesine özen
gösterilmelidir. Monoton ya da oldukça tempolu çalışmalar önlenmelidir.
 Özellikle; belirli risklerden etkilenecek genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren
çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu dikkate
alınmalıdır.
 Önlemler belirlenirken bilim ve teknikteki gelişmelere uyum sağlanmalı,
iyileştirilmiş koruma önlemleri dikkate alınarak risk değerlendirmesi güncellenmelidir.
(Örneğin, yeni teknolojiye göre imal edilmiş makineler eskilerine göre çok daha güvenlidir.)
Önlemlerin belirlenmesi sırasında, etkinliği açısından toplu koruma önlemlerine
öncelik verilmelidir. Zorunlu olmadıkça sadece çalışanı bireysel olarak koruyan kişisel


94

önlemlerden kaçınılmalıdır. Kişisel koruyucular niteliği gereği son aşamada başvurulması
gereken pasif koruma önlemleridir. (Örneğin, çalışanlara kulak koruyucu donanımlar
dağıtmak yerine gürültüye neden olan ekipmanı ortadan kaldırmanın yolları düşünülmelidir.)
 Önleme politikası geliştirilirken üretim süreci, iş organizasyonu, çalışma
koşulları, çalışanlarla yönetim arasındaki ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin
etkileri de göz önüne alınmalıdır.
Çalışanlara doğru, uygun ve anlaşılır talimatlar verilmelidir. Talimat verirken
bedeni, fikri ve mesleki yetkinlikleri dikkate alınmalıdır. (Örneğin; çalışanlar arasında
engellilerin bulunması durumunda iletilmek istenen bilginin engelli çalışanın ihtiyacı
doğrultusunda farklı biçimlerde sunulması gerekebilir.) Bu talimatlar; çalışanların işi güvenli
bir şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Aynı zamanda işyerinin herhangi bir bölümünde özel ve
hayati bir tehlike bulunması halinde, tehlike hakkında bilgisi olmayan çalışanların da bu alana
girmesini önleyecektir. (Elektrik işleri ve bakım faaliyetleri bu tür durumlara örnek olarak
verilebilir.)


 Önleme ve koruma politikalarının son ilkesi, alınan önlemlerin gerçekten
uygulanıp uygulanmadığının ve etkinliğinin kontrol edilerek, düzenli aralıklarla koruma
düzeyinin iyileştirilmesini sağlamaktır.
Sayılan bu ilkeleri dikkate almadan yapılacak bir risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve
güvenliğini sağlama amacına hizmet etmeyeceği gibi mevzuattan kaynaklanan gerekliliğin
şekilsel olarak karşılanmasından başka bir anlam da taşımayacaktır. Çünkü iş sağlığı ve
güvenliği üzerinde teknoloji, çalışma ortamı, iş organizasyonu, sosyal ilişkiler gibi çok sayıda
faktör etkili ve belirleyici olmaktadır. Bu nedenle hem birçok unsurun aynı anda dikkate
alınması hem de iş sağlığı ve güvenliğinin çok yönlü yapısı, işyerinde genel bir önleme
politikasının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Risk değerlendirmesi yaşayan bir doküman olmalıdır. Tüm aşamaları ve uygulanması
izlenmeli, aksayan yerler gözden geçirilerek sürekli iyileştirme kapsamında güncellenmelidir.
Yönetmelikte risklerin değerlendirilmesinin, işyerinin girdiği tehlike sınıfına göre belirli
aralıklarla ya da geçerlilik süresi dolmamış olsa bile özel durumların ortaya çıkması halinde
yenilenmesi gerektiği düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre, yapılmış olan bir risk
değerlendirmesi;
 Tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en
geç iki, dört, altı yılda bir yenilenmeli,


gelmesi,

İşyerinin taşınması,
Uygulanan teknolojinin değişmesi, iş kazası veya ramak kala olayının meydana
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 Çalışma ortamı ölçümlerinde mevzuat değişikliği olması, işyeri dışından
kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek bir tehlikenin ortaya çıkması gibi yeni risklerin
doğabilme ve işyerini etkileyebilme olasılığına karşı güncellenmesi gerekmektedir. Aynı
çalışma alanını birden fazla işverenin paylaştığı iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya
siteleri gibi yerlerde her işveren ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapmalı veya yaptırmalıdır.
Çünkü her bir çalışma alanının kendine has riskleri bulunmaktadır. ancak her işveren risk
değerlendirmesi yaparken kendi işyerinde yürütülen işlerin yanı sıra diğer işverenlerin
yürüttüğü işleri de göz önünde bulundurmak zorundadır. Ortak bir mekanı paylaşmaları
nedeniyle tespit edilen kimi riskler birbirlerini etkileyebilecektir. Bu nedenle her işyerinde
yürütülen faaliyetten doğabilecek riskler ve alına önlemler diğer işverenlerle paylaşılmalı ve
çalışan temsilcileri bu konuda bilgilendirilmelidir. Bu gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği
yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikelerin mevcut olma riskinin bulunması risk
değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyon içinde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.
Nitekim bu zorunluluk hem 6331 sayılı Kanun’un 23. md.’ sinde hem de İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği’nin 14. md.’ sinde düzenlenmiştir. Ayrı ayrı
yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu, risklerin önlenmesine yönelik
alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi, işverenlerin iş sağlığı ve
güvenliği yönünden gerekli önlemleri almaları için uyarılmaları ve uyarılara uymayan
işverenlerin Bakanlığa bildirilmesi yönetiminin sorumluluğundadır.
 İşyerinde asıl işveren alt işveren bulunması durumunda ise alt işverenler
hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene vermekle yükümlüdürler.
Asıl işveren de alt işverenlerce hazırlanan risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışması
ile bütünleştirerek, risk kontrol önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığının izlenmesinden,
ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin sağlanmasından, çalışmaların denetlenmesinden ve
uygunsuzlukların giderilmesinden sorumludur.
6.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sağlanması ile İlgili Yükümlülüğü
6.4.1. Genel Olarak
İşverenler işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla iş
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlü kılınmışlardır. Ancak
işyerlerinin çok sayıda ve küçük ölçekli olması ve yeterli sayıda iş güvenliği uzmanının
olmaması bu yükümlülüğe ilişkin hükmün kademeli bir şekilde yürürlüğe girmesini
gerektirmiştir. Son yapılan değişiklikle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme
yükümlülüğü;
 4857 sayılı İş Kanunu2nun mülga 81. md.’ si kapsamında çalışanlar hariç, kamu
kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1.7.2016
tarihinde başlayacaktır.
 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için
1.1.2014 tarihinde,
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 Diğer işyerleri (50 ve daha fazla çalışanı olan tüm tehlike sınıflarında yer alan
işyerleri) için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (30.12.2012) ilgili hüküm yürürlüğe
girmiş ve ilgili işyerlerinin işverenleri için yükümlülük başlamıştır.
İşveren, işyerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi,
uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların
ilkyardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla;
iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlü
tutulmuştur. Gerekli niteliklere sahip olması durumunda bu hizmetin yerine getirilmesini
kendisi de üstlenebilir. 6552 sayılı Kanun’la getirilen değişiklikle “belirlenen niteliklere ve
gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak
şartıyla işe giriş ve periyodik muameleler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
yürütebilirler.” hükmü ilave edilmiştir. İşyerinde gerekli niteliklere sahip personel
bulunmaması halinde, yükümlülüklerin erine getirilmesi konusunda ortak sağlık ve güvenlik
birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum sağılığı merkezlerinden hizmet satın alması da
mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda işyeri içinden personel
görevlendirilmesi veya dışarıdan hizmet satın alınması, işverenin bu alandaki
sorumluluklarını etkilemeyecektir. Her durumda, bu hizmetlerin yerine getirilmesinden
işveren yükümlü kılınmıştır.
6.4.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri
İş sağlığı ve güvenliği profesyoneli olarak görevlendirilebilmenin temel kuralı,
Kanun’da iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak tanımlanan
meslek gruplarındaki kişilerin, belirlenen eğitim programını tamamlamaları ve ardından
yapılacak olan sınavda başarılı olmalarıdır. Her ne kadar temel kural bu olsa da, zaman içinde
mevzuatta yapılan değişikliklerle, bazı meslek gruplarına eğitim almadan ya da sınava
girmeden belge verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin temelinde iş
sağlığı ve güvenliği profesyonelleri konusundaki sayısal yetersizlik ve gereken altyapının
olmaması yatmaktadır.
İşveren iş sağlığı ve güveliği profesyonellerinin görevlerini yerine getirmeleri
amacıyla;


İhtiyaç duydukları araç, gereç ve zamanı karşılamakla,



Profesyoneller arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

 Profesyoneller tarafından bildirilen önlemleri yerine getirmekle, yerine
getirilmeyen huşular varsa nedenleriyle birlikte yazılı olarak kayıtlarının tutulmasını
sağlamakla,
 Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel
konular hakkında profesyonellerin bilgilendirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
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6.4.2.1.

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği umanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanı belgesine sahip, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma
hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin
mezunları ile teknik elemanı ifade etmektedir. Teknik eleman ise teknik öğretmenler, fizikçi,
kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş
sağlığı ve güvenliği program mezunları olarak tanımlanmıştır.
İş güvenliği uzmanlığı belgesi 6331 sayılı Kanun’da A,B ve C sınıfı olmak üzere üç
düzey olarak belirlenmiştir. C sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, B sınıfı belgeye
sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, A sınıfı belgeye sahip olanlarsa bütün tehlike
sınıfındaki işyerlerinde çalışabileceklerdir.
İş güvenliği uzmanlığı belgesine hak kazanmanın koşulları sınıfına bağlı olarak
aşağıda belirtilmiştir.
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
 Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunlarıyla teknik
elemanlara, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamlamaları ve yapılacak sınavda
başarılı olmaları durumunda,
 İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman
olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil
en az on yıl görev yapan müfettişlere, sınava girmeden önce sadece C sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı eğitimini tamamlamaları durumunda verilmektedir.
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
 C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını
belgeleyen mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik
elemanlara, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamlamaları ve yapılan sınavda
başarılı olmaları durumunda,
 İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan
mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara, eğitim
almadan yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda, iş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş
yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili
kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev yapan müfettişlere, B
sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimini tamamlamaları ve yapılan sınavda başarılı olmaları
durumunda verilmektedir.
A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
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 B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını
belgeleyenlere, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamlamaları ve yapılan sınavda
başarılı olmaları durumunda,
 Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik
elemanlarından iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış
olanlara, eğitime katılmadan ve sınava girmeden,
 Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik
veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara, eğitime katılmadan
ve sınava girmeden,
 İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl
görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine, eğitime katılmadan
ve sınava girmeden,
 Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dahil en az on yıl
fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik
eleman olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına, eğitime katılmadan ve sınava girmeden
verilmektedir.
İş güvenliği uzmanları işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıda
belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür;


Rehberlik,



Risk değerlendirmesi,



Çalışma ortamı gözetimi,



Eğitim, bilgilendirme ve kayıt,



İlgili birimlerle işbirliği

İş güvenliği uzmanlarının bu sayılan görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan
asgari çalışma süresi mevzuatla belirlenmiştir. Çalışma sürelerinin tespitinde işyerinin girdiği
tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısı belirleyici olmaktadır. Çalışan sayısının tespitinde
öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler toplama dahil edilmemektedir. Çalışan sayısı
arttıkça ve tehlike sınıfı yükseldikçe iş güvenliği uzmanının çalışma süresi de uzamaktadır.
Belli bir sayının üzerinde çalışanın olduğu işyerlerinde ise tam süreli iş güvenliği uzmanının
çalıştırılması gerekmektedir. Buna göre;


Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde



10’dan az çalışanı varsa çalışan başına ayda en az 5 dakika
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10 ve daha fazla çalışan varsa çalışan başına ayda en az 6 dakika



Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 8 dakika



Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 12 dakika

 Az tehlikeli sınıfta 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde, tehlikeli sınıfta
1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde ve çok tehlikeli sınıfta 1000 ve daha fazla
çalışanı olan işyerlerinde belirlenen sayılar için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği
uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının belirtilen tam katlardan fazla olması durumunda
geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek
olarak görevlendirilir.
6.4.2.2.

İşyeri Hekimi

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade etmektedir. İşyeri hekimliği
belgesine hak kazanma koşulları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;
 Hekimlere, işyeri hekimliği eğitim programını tamamlayarak ve eğitim sonunda
yapılacak sınavda başarılı olmaları koşulu ile
 İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan
hekimlere, eğitime katılmadan Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları koşulu ile
 Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına,
iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan
hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında
en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere eğitime ve sınava katılmadan istekleri halinde işyeri
hekimliği belgesi verileceği hükme bağlanmıştır.
İşyeri hekimleri işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıda
belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdürler;


Rehberlik,



Risk değerlendirmesi,



Sağlık gözetimi,



Eğitim, bilgilendirme ve kayıt



İlgili birimlerle işbirliği
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İşyeri hekimlerinin belirlenen görevlerini yerine getirmek amacıyla gereken çalışma
süreleri, işyerinin girdiği tehlike sınıfına ve işyerinde çalışan sayısına göre belirlenmektedir.
Buna göre,
 az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;


10’dan az çalışan var ise çalışan başına ayda en az 2.08 dakika (yılda 25 dakika)



10 ve daha fazla çalışan var ise çalışan başına ayda en az 4 dakika
 Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,



çalışan başına ayda en az 6 dakika,
 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 8
dakika,

 Az tehlikeli sınıfta 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde, tehlikeli sınıfta
1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde ve çok tehlikeli sınıfta 1000 ve daha fazla
çalışanı olan işyerlerinde belirlenen sayılar için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi
görevlendirilir. Çalışan sayısının belirtilen tam katlardan fazla olması durumunda geriye kalan
çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
6.4.2.3.

Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere
Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı
teknisyeni diplomasına sahip kişiler ile bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip
kişileri ifade etmektedir.
Diğer sağlık personeli, işyeri hekimi ile birlikte çalışmaktadır. Görevleri arasında
çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve
işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak, özel politika
gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak, ilk
yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
çalışanların sağlık eğitiminde görev almak sayılabilir.

6.4.3. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri/ Yetkilendirilmiş Toplum Sağlığı
Merkezleri
İşveren, çalışanları arasında, belirli niteliklere sahip personel bulunmaması
durumunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamındaki yükümlülüklerini dışarıdan
hizmet almak suretiyle de yerine getirebilecektir. 6331 sayılı Kanun hükümlerine göre, iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen kamu ve özel sektör kuruluşları Bakanlıkça
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yetkilendirildikten sonra hizmet sunabilmektedirler. Bu konuda Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimleri (OSGB) ve Yetkilendirilmiş Toplum Sağlığı Merkezleri (YTSM) faaliyet
göstermektedir.
OSGB’ler, genel olarak kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk
Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve
güvenliği hizmeti sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve
Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerdir. (6331/ md. 3)
YTSM ise, topluma koruyucu sağlık hizmeti sunan toplum sağlığı merkezleri
bünyesinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan ve Bakanlıkça
yetkilendirilen birimi ifade etmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, ortak sağlık ve güvenlik
birimi kurulabilmesi için tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan en az bir işyeri hekimi, bir iş
güvenliği uzmanı ve bir sağlık personeli istihdamı zorunludur. Birimler, sağlık ve güvenlik
hizmetlerinin yürütülmesi ve çalışan personel sayısının ihtiyacını sağlamak amacıyla
belirlenen büyüklükte, uzman, hekim, ilk yardım ve acil müdahale, bekleme ve arşiv odaları
ile tuvalet ve lavabodan oluşmaktadır. Ayrıca yönetmelikte belirtilen araç ve gereçlerle
donatılmış olmalıdır.
OSGB’ler işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunmak
amacıyla;
 İşyerindeki risklere karşı her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti
kapsayacak şekilde çalışma ortamının gözetimi konusunda işverene yardımcı olmakla,
 Çalışanların sağlık
uygulamalarda bulunmakla,


gözetimi,

eğitimi,

bilgilendirilmeleri

konusunda

Acil durumları belirlemek ve gerekli organizasyon ve işbirliğini sağlamakla,

 İş kazası, meslek hastalığı, çalışanların sağlık gözetimlerine ilişkin bilgileri
(gizlilik ilkesi çerçevesinde), yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu kayıtlarını
tutmakla,
 İşyeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanının görevlerini yerine getirip
getirmediğini kontrol etmekle sorumludur.
OSGB’ler hizmet sundukları zamanlarda işin normal akışını aksatmamaya, işyerinde
sağlık ve güvenlik birimi ve iş sağlığı ve güvenliği kurulu varsa, görevlerin yürütümünde
işbirliği ve koordinasyon içinde olmaya özen göstermek zorundadırlar.
6.5. Çalışanların
Yükümlülüğü

Eğitimi,

Bilgilendirilmesi

ve

Katılımlarının

Sağlanması
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6331 sayılı Kanun’un gerekçesinde çalışanların, iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanmasına katkılarını arttırmanın en etkili yolunun eğitim olduğuna vurgu yapılmaktadır.
Yeterli eğitim alan ve işyerindeki riskler hakkında bilgilendirilmiş çalışanlarda, kendi
hayatlarına değer verme olgusunun geliştiği ve bunun yaşanmış iş kazaları incelendiğinde de
gözlenebileceği belirtilmektedir. 6331 sayılı Kanun’un 16. ve 17. maddelerinde çalışanların
işverenler tarafından yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi, iş sağlığı ve
güvenliği konusunda eğitilerek bilinçlendirilmesi ve böylece iş kazaları ve meslek
hastalıklarının azaltılarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması
amaçlanmıştır. Eğitimin davranış biçiminin değiştirilmesindeki önemi göz önüne alınarak
eğitim yükümlülüğü üç ayrı yönetmelik ile detaylı olarak düzenlenmiştir. Bunlar; iş sağlığı ve
güvenliği eğitim yönetmeliği, hijyen eğitimi yönetmeliği ve mesleki eğitim yönetmeliğidir.
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü ilk olarak kendi
çalışanlarına karşıdır. Bunun yanı sıra geçici iş ilişkisi ile çalıştırılanlara karşı da eğitim
yükümlülüğü bulunmaktadır. Asıl işveren- alt işveren ilişkisinin kurulduğu durumlarda ise, alt
işverenin de bağımsız bir işveren olması nedeniyle kendi çalışanlarına karşı gerekli eğitimleri
verme yükümlülüğü vardır. Ancak alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren de
alt işverenle birlikte sorumludur.
İlgili yönetmelikte eğitim konularının genel olarak;


Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını,



Meslek hastalıklarının nedenlerini ve korunma yollarını,



İşyerindeki risk etmenlerini,



İş ekipmanlarının ve kişisel koruyucuların kullanımını,



Elektrik tehlikelerini,



Tahliye ve kurtarma gibi konuları kapsadığı görülmektedir.

Çalışan temsilcileri ve destek elemanları, eğitimlerine özel önem verilmesi gereken
grupları oluşturmaktadır. Bu kişilere görevlendirilecekleri alanlarla ilgili (iş sağlığı ve
güvenliği kurulları, iletişim teknikleri, risk değerlendirmesi, tahliye, ilk yardım, yangınla
mücadele eğitimleri vb.) ayrıca ilave eğitimler verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra
işveren, işyerindeki genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel
politika gerektiren grupların özelliklerini dikkate alarak gerekli eğitimlerin verilmesini
sağlamakla yükümlüdür. Genç çalışanların iş hayatına yeni başlamaları nedeniyle, en temel
güvenlik önlemleri ve bu önlemlere uyulmadığı taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında
bilgileri genellikle yoktur. Türkçeyi iyi bilmeyen yabancı çalışanın dil problemi, eğitim
yoluyla bilgi sağlama esnasında en temel engeli oluşturduğu için işyerindeki potansiyel
tehlikeleri anlaması zor olabilir ve işyerinde değişik risklere maruz kalabilir. İş esnasında
kullanılan bazı kimyasallar hamile ve emziren kadın için tehlikeli olabilir, risk taşıyabilir.
103

Çalışanların eğitim seviyesi, öğrenme seviyesi, özel koşulları, kültürel faktörler gibi
farklılıklar iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle iş
sağlığı ve güvenliği çabalarında başarılı olmak için, çalışanlara verilecek eğitimlerde
çalışanların bu tip farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin işyerinin girdiği tehlike sınıfına göre düzenli
aralıklarla tekrarlanması, eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılmaması ve eğitimde geçen
sürelerin çalışma süresinden sayılmasına ilişkin bilgiler ilgili yönetmelikte detaylandırılmıştır.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri içinde aktif olarak yer almalarını
sağlamak amacıyla işveren, işyerinde çalışanları temsilen bir veya daha fazla çalışanın görev
almasını sağlamakla yükümlü tutulmuştur.
Bu yükümlülük gereği, en az iki çalışanın olduğu işyerlerinden başlamak üzere
işveren, değişik bölümlerdeki riskleri ve çalışan sayısını göz önüne alarak tercihen seçim
yoluyla bir ile altı arasında değişen sayıdaki kişiyi çalışan temsilcisi olarak görevlendirmek
zorundadır. Çalışan temsilcisi, işyerinde risklerin tespiti ve önlenmesi konusunda çalışanları
temsilen işverene önerilerde bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme
hakkına sahiptir. Kanun’da özellikle çalışan temsilcisi ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda
özel görevi bulunan destek elemanlarının haklarının kısıtlanmaması ve çalışmaları için gerekli
sürelerin tanınması konusu güvence altına alınmıştır.
6.6. Acil Durumlara İlişkin Yükümlülüğü
İlgili yönetmeliğe göre yükümlülüğün temeli önleme ve koruma çalışmalarına rağmen
çalışma ortamında meydana gelebilecek yangın, patlama, sabotaj, doğal afet gibi beklenmedik
ve tehlikeli bir durum ortaya çıktığında, çalışanların ve o anda işyerinde olan diğer kişilerin
işyerinden uzaklaştırılarak güvenli bir yere nakledilmelerini sağlayacak sistemin
oluşturulmasıdır. Bu amaçla her işveren;
 Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanları ve çevre şartlarını dikkate
alarak ortaya çıkabilecek acil durumları önceden değerlendirmeli, etkilerin belirlemeli,


Önleyici ve koruyucu tedbirleri almalı,

 Bu durumlar için yeterli sayıda çalışanı görevlendirerek kurtarma çalışmalarını
organize etmeli,
 Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için işyerinde ses, toz, basınç
gibi gerekli ölçümleri yaptırmalı, acil durum planlarını hazırlamalı ve
 Hazırlanan acil durum planları hakkında çalışanları bilgilendirerek tehlike
durumunda güvenli bir yere gitmelerini sağlamalıdır.
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6.7. İşyeri Organizasyonu Oluşturma Yükümlülüğü
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirlemek, uygulamak, uygulamayı
denetlemek, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, ilk
yardım ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek amacıyla işyeri örgütlenmelerinin
oluşturulması öngörülmüştür. AB’nin 89/391 sayılı çerçeve yönergesinde de işverenler, iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, uygulamanın denetlenmesi, gerektiği durumlarda
değişim ve uyarlanma sürecini garanti altına alan organizasyonlar oluşturmakla yükümlü
tutulmuşlardır.
6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işyerinde oluşturulması öngörülen
organizasyonlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’dir.
6.7.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurma Yükümlülüğü
6331 sayılı Kanun kapsamına giren, elli veya daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı
aydan uzun süren işlerin yapıldığı işyerleri için öngörülmüştür. bu işyerlerinde her işveren iş
sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yapılması için İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu oluşturmak
ve kurulun mevzuata uygun olarak verdiği kararları uygulamakla yükümlüdür. Yeni
düzenlemede sanayiden sayılma koşulu kaldırıldığı için kurul oluşturma yükümlülüğünün
kapsamı genişletilmiştir. Hastaneler, oteller, okullar gibi hizmet sektöründe yer alan işyerleri
de çalışan sayısı gerektiriyorsa yükümlülük kapsamına girmiş bulunmaktadırlar.
Mevzuatta kurulların işyeri bazında oluşturulacağı belirtildiği için, işverene bağlı
birden fazla işyeri bulunduğu durumlarda ya da aynı sermaye grubuna bağlı şirketlerin aynı
çalışma alanında faaliyet göstermeleri durumunda, elli ve daha fazla çalışanı bulunan her bir
işyerinde ayrı ayrı kurul oluşturulması gerekmektedir. Elli çalışanın tespitinde, o işyerinde
işverene bağlı olarak çalışan herkes dikkate alınmalıdır. Bu bakımdan ödünç (geçici) işçiler ve
alt işveren işçileri, işyerinde çalışan sayısına dahil edilemeyeceklerdir. Tüzel kişilikler farklı
olmakla birlikte aynı gruba bağlı olarak kurulan şirket işyerlerinde, işverenlerin, çalışmalarını
etkileyebilecek nitelikteki kurul kararları hakkında birbirlerini bilgilendirmeleri esası kabul
edilmiştir. Diğer taraftan aynı işverene bağlı her bir işyerinde kurulacak olan kurulların
çalışma usullerini düzenlemek, kurullar arasında bilgi alışverişi, koordinasyon, iş ve görüş
birliğini sağlamak amacıyla işveren işyerlerine ait kurul raporlarının üç ayda bir
incelenmesini sağlamakla yükümlüdür.
Çalışma hayatında yardımcı nitelikte iş olarak değerlendirilen temizlik, güvenlik,
yemek gibi hizmetlerin genellikle alt işverenlere verilme eğilimi nedeniyle mevzuatta asıl
işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu durumlar da düzenlenmiştir. Burada kurulun
oluşumunu zorunlu kılan temel kriter, işverenler arasındaki çalışma ilişkisinin altı aydan fazla
sürmesidir. Eğer asıl işverenle alt işveren arasındaki hizmet ilişkisi altı aydan fazla sürüyorsa;
tarafların çalışan sayılarına bağlı olarak ayrı ayrı kurul oluşturmaları veya kurul oluşturması
gerekmeyen tarafın, diğer tarafın oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
üzere vekaleten bir temsilci ataması ya da birlikte kurul oluşturmaları hükme bağlanmıştır. Bu
düzenleme ile genellikle işyerindeki toplam çalışan sayısı elliden fazla olmasına rağmen, işin
105

alt işverenlere devredilmesi yoluyla çalışan sayılarının elliden az tutularak bir takım
yükümlülüklerden kurtulma eğiliminin önüne geçilmiştir.
Çalışma hayatında karşılaşılan bir diğer durum ise, aralarında asıl işverene-alt işveren
ilişkisi bulunmayan ancak aynı çalışma alanını birden fazla işverenin kullandığı organize
sanayi bölgeleri, iş hanları veya alışveriş merkezleri gibi yapılanmalardır. Bu gibi yerlerde
işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde, işverenlerin birbirlerinin
çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmeleri
hükme bağlanmıştır. Özellikle iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin
uygulanmasında iş birliği içinde olmalıdırlar.
6331 sayılı Kanun’a uygun olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre kurul,
aşağıdaki kişilerden oluşacaktır;


İşveren veya işveren vekili,



İş güvenliği uzmanı,



İşyeri hekimi,

 İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle
görevli bir kişi,
 Bulunması durumunda sivil savunma uzmanı, bulunması durumunda formen,
ustabaşı veya usta,


Çalışan temsilcisi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nın görev ve yetkileri yönetmelikte düzenlenmiştir.
Yönetmelik hükümlerine göre kurulların görevleri;


İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara yol göstermek,

 İşyerinin niteliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak ve
uygulanmasını izlemek,
 İşyerindeki mesleki tehlikeleri ve önlemleri belirlemek, işverene bu konularda
önerilerde bulunmak,
 İşyerinde meydana gelen her iş kazası, tehlikeli durum ve meslek hastalığında
gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken önlemleri bir raporla işverene
bildirmek,
 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini planlamak, programı hazırlamak,
uygulanmasını izlemek,
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 İşyerinde bakım onarım, yangın, doğal afet gibi durumlar için önlemler almak ve
uygulamaları kontrol etmek,
 Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanın çalışmaktan kaçınma hakkı
talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
 İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yıllık rapor hazırlamak, gerekli
değerlendirmeleri yapmak ve ertesi yılın önerilerini hazırlamak,
 İşyerinde çalışma ortamı, çalışma ilişkileri, kullanılan teknoloji, iş organizasyonu
ile ilgili faktörlerin etkilerini değerlendirerek bir önleme politikası geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapmaktır.
6.7.2. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Oluşturma Yükümlülüğü
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurma yükümlülüğünün temelleri sağlık
organizasyonu olarak Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile atılmıştır. Daha sonra 1475 sayılı İş
Kanunu döneminde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ve Tüzüğün 91. md.’si uyarınca
çıkarılan yönetmelikle ayrıntılı düzenlemeler yapılarak İşyeri Sağlık Birimi adı ile
mevzuatımızda yer almıştır. İlgili yönetmelikte, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran
işverenler, işyeri hekimi çalıştırmak ve işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlü
tutulmuşlardır. Elliden az işçi çalıştıran işyerlerinin de bir araya gelerek İşyerleri Ortak Sağlık
Birimi oluşturabilmelerine olanak sağlanmıştır.
Bu gelişmeden sonra 2009 ve 2010 tarihli yönetmelikler çıkarılmıştır.
Yönetmeliklerde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim olarak
tanımlanmıştır. Birimde bulunması gereken personel, araç, gereç ve teçhizat,
görevlendirilecek personelin eğitim ve nitelikleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
İşveren, işyerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi,
uygulamanın izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilkyardım
ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin sağlanmasından yükümlüdür. Bu
yükümlülüğünü işyerinde gerekli niteliklere sahip personeli varsa kuracağı İşyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimi aracılığı ile yerine getirebilir. Gerekli niteliklere sahipse bu hizmetin yerine
getirilmesini kendisi de üstlenebilir. İşyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması
durumunda ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden hizmet alarak bu yükümlülüğünü
yerine getirebilir.
En az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş
güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin, iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun
büyüklükte asıl işin yürütüldüğü mekanda ve giriş katta kurulması esastır. Mevzuatta
belirlenen fiziki şartlar ile gerekli donanımın sağlanmasıyla İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
kurulmuş olur. Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ihtiyaridir.
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İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla;
 İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek faaliyetlerde işverene
rehberlik yapmak ve öneriler sunmakla,


Çalışanların sağlığının korunması amacı ile sağlık gözetimini uygulamakla,



Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konusunda planlama yapmakla,

 Yangın, kaza gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planları
hazırlamak ve organizasyonu sağlamak için ilgili kurumlarla işbirliği yapmakla,

almakla,

Yıllık çalışma ve değerlendirme raporları hazırlayarak sonuçları kayıt altına

 Çalışanların yaptığı işler, sağlık muayenelerinin sonuçları, iş kazası, meslek
hastalıkları kayıtları gibi kişisel bilgileri gizli tutmakla,
 Kendilerine özel yönetmeliklerinde yer alan diğer görevleri yerine getirmekle
sorumludurlar.
6.8. Sağlık Gözetimi Yapma, Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü
Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı ayrımı yapılmaksızın tüm işverenler çalışanlarının
sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır. 6331 sayılı Kanun
kapsamında çıkarılan yönetmeliklerin pek çoğunda sağlık gözetimi kavramına yer verilmiştir.
Bu düzenleme ile amaçlanan, çalışanların iş ve işyeri seçimi belirlenirken, ruhsal ve bedensel
olarak sağlıklarının korunmasının ön planda tutulmasıdır. Bu doğrultuda, işveren çalışana
görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almakla ve
çalışanların işyerinde maruz kalacakları mesleki riskleri dikkate alarak, sağlık durumlarını
sürekli gözetim altında tutmakla yükümlüdür. Bunun bir gereği olarak çalışanların;


İşe girişlerinde,



İş değişikliklerinde,

 İş kazası meslek hastalığı veya sağlık sorunları nedeniyle işten uzun dönem uzak
kalan çalışanın talep etmesi durumunda,
 İşin devamı süresince çalışanın/işin/işyerinin niteliğine göre mevzuatta belirlenen
düzenli aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
Sağlık gözetiminin temel amacı, işyerindeki sağlığa zararlı etkenlerin çalışan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkilerini saptamaktır. Bunu yaparken sağlık parametrelerinin ve çalışma
ortamındaki maruziyetlerin sistematik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Özellikle işe giriş muayeneleri ve periyodik muayeneler; kişinin yapacağı işe ve çalışma
koşullarına uygunluğunu değerlendirmek, daha sonraki muayenelerde kıyas oluşturabilecek
temel sağlık verilerini elde etmek ve gelecekte oluşacak zararları önlemek için sağlık
sorunlarının erken dönemde tespit edilmesini sağlamaktadır.
Sağlık gözetiminden doğan her türlü maliyetin işverence karşılanacağı, bunun
çalışanlara yansıtılamayacağı ve çalışanın özel hayatının korunması bakımından sağlık
bilgilerinin gizli tutulacağı kanunda açıkça hüküm altına alınmıştır.
Kanun’da ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işlerde çalışacaklar için,
yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporuna sahip olmaları zorunlu tutulmuştur.
6331 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt
ve bildiriminde yeni bir dönem başlamıştır. Kanun işverene, iş kazası ve meslek
hastalıklarının kaydını tutma, gerekli raporları düzenleme ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na
bildirimde bulunma yükümlülüğü getirmiştir. Bu yükümlülük sayesinde işverenler, iş kazası
ve meslek hastalığının nedenleri konusunda inceleme yaparak çalışanın davranışlarından mı
yoksa işyerinin koşullarından mı kaynaklandığını tespit edebileceklerdir. Bu tespit sonucunda
iyileştirilmesi gerekli öncelikleri belirleyerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaklardır.
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Uygulamalar



Fatih Yılmaz, “Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Ve Örgütlenmesi:
Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Eleştirel Bir Değerlendirmesi”,
Kamu-İş Dergisi, C:11, S:2, 2010.
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Uygulama Soruları
 Hangi işletmeler İSG Kurulu kurmak zorunda değildir?
 Hangi durumlarda Acil Eylem Planı hazırlanmaldır?
 İş sağlığı ve güvenliği uzmaı hangi zorunlu hallerde görevlendirilmesi
gerekmektedir?
 Uzman ve Hekimler hangi sürelerle çalıştırılması zorunludur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Çalışmamızın bu bölümünde işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında görev
sorumlulukları aktarılmıştır. Bu görevler arasında, İSG uzmanı görevlendirilmesi, işyeri
hekimi görevlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümlülüğünün kimlere
zorunlu tutulduğu ve işyei sağlık ve güvenlik birimi oluşturma yükümlülüğü hakkında bilgiler
aktarılmıştır. İşverenlerin çalışanlara sunması gereken sağlık gözetim uygulaması hakkında
bilgiler verilmiştir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden uzman ve hekim
görevlendirilmesi hususunda bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri nelerdir?

2.

Risk değerlendirmesi ne demektir ve yapılmamasının yaptırımları nelerdir?

3.
Yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezi ne demektir ve iş sağlığı ve güvenliği
alanında görevleri nelerdir?
4.
İşverenin işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma yükümlülüğü ne demektir
ve hangi hususları kapsamaktadır?
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7. İŞVERENİN HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.1.

Genel Olarak

7.2.

İşten Çıkartma Hakkı

7.3.

Disiplin Cezası Verme Hakkı

7.4.

Uğradığı Zararı Tazmin Etme Hakkı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Çalışanların İSG tedbirlerine uymaması durumunda, işverenin ne gibi hakları
orya çıkmaktadır?
2- İşveren disiplin cezası kapsamında çalışanlara ne tip yaptırımlar uygulayabilir?
3- İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği tedbrsizliği nedeniyle ortaya çıkan
zararları çalışanlara rücu etme hakkı varmıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İşverenin Hakları

İşverenin işten çıkarma
hakkı kapsamında
uygulayacağı yasal
prosedürler.
Disiplin cezası kapsamında
ortaya çıkan hakları
İşverenin uğradığı
zararları nasıl edeceği
tanzim edeceği, rücu
hakkı.

İşverenin Hakları
İşverenin Hakları

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Okuyarak ve araştırarak

Okuyarak ve araştırarak

Okuyarak ve araştırarak

117

Anahtar Kavramlar

 İşveren Hakkı
 Disiplin
 İşten Çıkarma
 Tanzim Hakkı
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Giriş

İşyerinde meydana gelen kazalar teknik arıza nedeniyle olabileceği gibi insan odaklı hatalar
nedeniyle de iş kazaları meydana gelebilmektedir. Çalışanların dikkatsiz tutum ve davranışları
iş kazalarını en önemli nedenlerinden birisidir. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek
hastalığı işverene birtakım ek maliyetler ortaa çıkarmaktadır. İşveren, sağlık ve güvenlik
tedbirleri almasına rağmen çalışanların bu tedbirlere uymaması, işveren açısından bir takım
hakları ortaya çıkarmaktadır. Bu bölümde, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işverenin hav
ve çıkarları ele alınacaktır.
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7.1.

Genel Olarak

İşyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması tarafların yükümlülüklerini
yerine getirmeleriyle mümkündür. İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda
uygulanacak olan idari yaptırımlar Kanun’da düzenlenmiştir. Buna karşılık Kanun’da
çalışanların bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak yaptırıma
ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Bu durumda çalışanlar tabi oldukları kanun
bakımından sorumlu tutulacaklardır. Bunun yanı sıra Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu açısından hukuki ve cezai yönden sorumlu olacakları unutulmamalıdır.
Çalışanın iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlere uymaması, bu doğrultudaki emir
ve talimatlara aykırı hareket etmesi ya da iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ihlal etmesi
durumunda işveren, işten çıkartma, disiplin cezası verme ve uğradığı zararları tazmin etme
hakkına sahiptir.
7.2.

İşten Çıkartma Hakkı

6331 sayılı Kanun sınırlı istisnalar dışında kamu-özel, işçi-memur ayrımı yapmaksızın
tüm çalışanları kapsamına almıştır. 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçiler bakımından,
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelere aykırılık durumunda 25/II-ı ve 25/II-h
maddelerine dayanarak iş sözleşmeleri feshedilebilecektir. Kanun’un 25/II-ı maddesinde
işçinin özen borcuna aykırılık oluşturan “işin güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi” ve
“işverene zarar verilmesi” olmak üzere iki durum haklı fesih nedeni olarak düzenlenmiştir.
İşçi iş görme borcunu yerine getirirken işini özenle yapmakla yükümlüdür. İşe gerekli önemin
verilmemesi, baştan savma yapılması, umursanmaması gibi durumlar özen borcuna aykırı
davranışlardır. İşçinin bu davranışları sonucu bir zarar doğmamış olsa bile, işin güvenliğini
tehlikeye düşürmüş ise işverenin haklı nedenle fesih hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte
işçinin özensiz davranışları sonucu işverenin zarara uğraması (işçinin 30 günlük ücreti ile
ödeyemeyeceği tutarda) söz konusu olmuşsa yine aynı maddeye dayanarak iş sözleşmesi
feshedilebilecektir. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin
yükümlülüklerini, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yerine
getireceklerdir. Bu nedenle, geçerli bir mazereti olmaksızın gerekli eğitimlere katılmamakta
veya koruyucu ekipmanı kullanmamakta ısrar eden işçinin iş sözleşmesi 25/II-h maddesine
dayanarak haklı nedenle feshedilebilecektir. Burada işçinin kusurlu davranışı bir kez yapmış
olması değil, yazılı ihtarlarla uyarılmış olmasına rağmen yapmamakta ısrar ediyor olması
gerekmektedir.
İşçinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara gereken önemi vermemesinin ve özeni
göstermemesinin sonuçları yukarıda sayılanlar kadar ağır olmamakla birlikte, işin ve işyerinin
düzenini olumsuz etkileyebilir. Bu durumda işveren 18. md.’ye dayanarak işçinin
davranışlarından kaynaklanan “geçerli nedenle” iş sözleşmesini fesih yoluna da gidebilir.
7.3.

Disiplin Cezası Verme Hakkı
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İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili getirilmiş önlemlerin yarar sağlayabilmesi için
çalışanların da bunlara uymaları gerekmektedir. Oysa uygulamada özellikle işçilerin büyük
bir bölümünün değişik nedenler ileri sürerek alınan önlemlere uymadıkları görülmektedir.
Böyle bir durumda işveren tarafından disiplin cezası uygulanabilir.
Disiplin cezaları uyarı, kınama, ücret kesintisi, işin ve işyerinin değiştirilmesi, geçici
süreyle işten uzaklaştırma, işten çıkarma biçiminde gerçekleşmektedir. İşçilere verilecek
disiplin cezalarının; mutlaka hukuki dayanağı bulunmalı, amacı ile sınırlı olmalı, işçi kusurlu
bulunmalı ve cezanın hiyerarşik sıralamaya uygun bir şekilde verilmesine dikkat edilmelidir.
Toplu iş sözleşmelerinde düzenlenen disiplin cezaları, işyerindeki disiplin kurullarınca
verilmektedir. İşyerinde çalışan tüm işçiler hakkında hüküm içermektedir. Toplu iş
sözleşmeleri ve iç yönerge/yönetmeliklerde disiplin suçlarını oluşturan davranışlar ayrıntılı
olarak sayılmakta ve bunlara uygulanacak disiplin cezaları da gösterilmektedir. Toplu iş
sözleşmelerinde genellikle disiplin suçunun tekrarı durumunda kademeli olarak üst cezaların
verilmesi yoluna gidilmektedir.
İş Hukuku’nda disiplin cezalarına ilişkin ücret kesintisi ve işten çıkartma ile ilgili açık
bir düzenleme vardır. Buna göre; iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde gösterilmiş
bulunan nedenler dışında işçiye ücret kesintisi cezası verilemeyeceği, konusu ve şartlar ne
şekilde gerçekleşmiş olursa olsun işçinin ücretinden yapılacak kesintinin ayda iki yevmiyeden
fazla olamayacağı yer almaktadır.
Büyük ölçüde işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeteri kadar eğitilmemiş ve
bilinçlendirilmemiş olmaları nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulmasında
sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sorunun çözümü ancak uzun vadede sağlanabileceği için, disiplin
cezalarından özellikle ücret kesintisinin uygulanması kısa dönemde iş kazalarının
önlenmesinde etkili sonuçlar verebilecektir.
657 sayılı Kanun kapsamında çalışan memurlar bakımından ise; iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde, 125. md.’de disiplin amirleri
tarafından verilebilecek disiplin cezaları düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre; görevine
karşı ilgisiz kalmak, göreviyle ilgili evrak, araç ve gereçlerin korunmasında ve
kullanılmasında kayıtsızlık göstermek, verilen emir ve görevlerin zamanında yapılmasında
kusurlu davranmak, kasten yapmamak vb. nedenlerle verilecek olan disiplin cezaları uyarma,
kınama, maaştan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasıdır.
7.4.

Uğradığı Zararı Tazmin Etme Hakkı

Türk Borçlar Kanunu’nda işçinin yaptığı işi özenle yapma, işverene ait makineleri,
araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve
bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen
göstermekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir (6098 sa. Kanun md. 396). Bunun gereği olarak
işverene kusuru ile verdiği her tür zarardan sorumludur. Bu sorumluluğun belirlenmesinde;
işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi dikkate
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alınacaktır. Ayrıca işçinin, işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve
niteliklerinin göz önünde tutulacağı hükme bağlanmıştır (6098 sa. Kanun md. 400). Bu
çerçevede, işçinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymayarak işin güvenliğini tehlikeye
düşürmesi ve işvereni zarara uğratması durumunda, işverenin bu zararı işçiden talep etme
hakkı bulunmaktadır.
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Uygulamalar
Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul,
2014.
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Uygulama Soruları

1. Çalışanın neden olduğu iş kazası nedeniyle, işerenin çalışanı işten çıkarma
hakkı var mıdır?
2. İşveren tarafından çalışana uygulanan disiplin cezası ücret kesintisi
metoduyla tanzim edilebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çalışanların işveren tarafından İSG önleyici yaklaşımlara uymaması veya
meydana gelen iş kazaları sonucunda işverenlerin ortaya çıkan hak ve sorumlulukları
aktarılmıştır. Bu kapsamda işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği husunda alması gereken
önlemlere vurgu yapılmakta; çalışanların bu uyarılara uymamaları durumunda ortaya çıkan
disiplin çezaları, işverenin tanzim hakkı ve işten çıkarmaya kadar giden yaptırımlar detaylı bir
şekilde aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
İşveren hangi hallerde iş sağlığı ve güvenliği nedenleriyle işten çıkarma
hakkını kullanabilir?
2.

İşverenin zararını tazmin etme hakkı ne demektir?

3.
İşveren hangi hallerde iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle disiplin cezası verme
hakkına sahip olmaktadır?
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8. ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

127

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1.

Genel Olarak

8.2.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine Uyma Yükümlülüğü

8.3.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü

8.4.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Katılma ve İşbirliği İçinde Olma

Yükümlülüğü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Çalışanın Yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği
kapsamında çalışanların
uyma
sorumluluğunun Okuyarak ve araştırarak
yasadaki
bağlayıcı
maddeleri

Çalışanın Yükümlülükleri

İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu
kapsamında
Okuyarak ve araştırarak
çalışanların
yükümlülüklerinin
öğrenilmesi

Çalışanın Yükümlülükleri

Çalışanların İş sağlığı ve
güvenliği
eğitimlerine
Okuyarak ve araştırarak
katılma
zorunluluğunun
öğrenilmesi

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

-

İSG Kurulu
- Eğitim
Önleyici Faaliyet
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Giriş
Bu bölüm içerisinde çalışanların İSG kapsamında uyması gereken yükümlülükler
aktarılacaktır. Bu kapsamda çalışanlar, işyerinde işverenler tarafından alınan İSG önleyici tüm
uygulamalara uymak zorunda olduğu yasa tarafından uyulması zorunlu bir faaliyet olarak
gösterilmektedir. Diğer taaftan, işverene atfedilen İSG Kurulu kapsamında, çalışanların
katlımına önem verilmektedir. Kurul’un toplantı zamanlarında çalışanların işletme içerisinde
eksik gördüğü hususları belirtmesi gerektiği ifade edilmektedir. Diğer bir unsur da
işverenlerin çalışanlara eğitim verme zorunluluğudur. Çalışanlar bu eğitimlere katılmak
zorundadırlar. Bu eğitimler çalışanların tüm tehlike ve risklere karşı bilinçlenmesini
sağlayacak önemli bir faaliyet olarak gösterilmektedir. Tüm bu yükümlülüklerin yasa
içerisinde hangi kapsamda değerlendirildiği bu bölüm içerisinde detaylı olarak incelenecektir.
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8.1.

Genel Olarak

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, “Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve
hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini
tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.” (md.19/1; TBK.417/2). Buna göre çalışan, işveren
tarafından alınan her türlü önleme ve işverenin bu doğrultuda vereceği talimatlara uymak
zorundadır.
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması tarafların belirlenen ortak değerleri
benimsemeleri ve sorumluluklarını yerine getirmeleri ile ancak mümkün olabilir. Her ne
kadar 6331 sa. Kanun işveren yükümlülükleri üzerine temellenmiş olsa da çalışanların da iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları
doğrultusunda, kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye
düşürmemekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir (19. md.). Dolayısıyla hüküm altına alınan
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek bir kaza ya da hastalıkta
çalışanın da sorumluluğunun doğacağı açıktır.
8.2.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine Uyma Yükümlülüğü

İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak işverenin yükümlülüğündedir.
Çalışanların temel yükümlülüğü de, işyerindeki bu sağlıklı ve güvenli ortamın korunmasını ve
geliştirilmesini sağlamaktır. Bu yükümlülük çerçevesinde öncelikle, aldıkları eğitim ve
işveren talimatları doğrultusunda hem kendilerinin hem de kendi faaliyetlerinden etkilenen
diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek zorundadırlar. Bu nedenle
işyerinde sağlık ve güvenliği sağlamak amacıyla işveren, işyeri hekimi veya iş güvenliği
uzmanı tarafından verilen, mevzuata uygun talimatlara ve alınan her türlü önleme uymakla
yükümlüdürler. Çalışanların alınan önlemlere ve belirlenen kurallara uygun davranmaları,
kendi güvenliklerinin yanı sıra diğer çalışanların sağlığı ve güvenliği ile işyerinin güvenliğini
de tehlikeye düşürebilecektir. Nitekim iş kazalarının önde gelen nedenleri arasında,
çalışanların bu konudaki önlemler uymaktan kaçınmalarının yer aldığı istatistiklerle
doğrulanmaktadır.
Çalışanların bir diğer yükümlülüğü, kendilerine tahsis edilen makine, araç ve
gereçleri, teknik sistemleri, tehlikeli maddeleri, taşıma ekipmanlarını ve taşıtları işveren
tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda amacına uygun kullanmaları, kullanımda
özen göstermeleri, kendisine ve kendisine teslim edilmiş olan malzemeye zarar vermekten
kaçınmalarıdır. Çalışanlar söz konusu malzemelerin güvenlik donanımlarını doğru kullanmak,
keyfi olarak değiştirmemek ve çıkartmamakla yükümlüdürler.
Kişisel koruyucu donanım kullanmalarının zorunlu olduğu durumda çalışanlar,
kendilerine sağlanan koruyucu malzemeyi korumakla, doğru kullanmakla, temizlik ve
bakımını yapmakla ve kullandıktan sonra yerlerine koyarak uygun şekilde muhafaza etmekle
yükümlüdürler. Aynı zamanda kişisel koruyucu donanımlarını her kullanımdan önce kontrol
etmek ve gördükleri herhangi bir arıza ve eksikliği işverene bildirmek de çalışanların
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sorumluluğundadır. Arızalı olan kişisel koruyucular arızaları giderilmeden ve gerekli
kontroller yapılmadan kullanılmamalıdır.
8.3.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması kuşkusuz tek taraflı olarak işverenin
yükümlülüklerini yerine getirmesiyle veya sadece kurulun karar almasıyla gerçekleşemez.
Çalışanların da bu konudaki faaliyetlere yardımcı olmaları gereklidir. Çalışanların kurul
çalışmalarına katılma yükümlülüğü ile kastedilen; kurul tarafından alınan kararlara ve
önlemlere uymaları, kurulla işbirliği yapmaları ve kurula bilgi vermeleridir.
İlgili yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunduğu işyerinde
çalışanlar, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurul tarafından konulan
kurallara, yasaklara ve alınan karar ile önlemlere uymak zorundadırlar. Kurulun kural koyma
veya önlem alma anlamında herhangi bir icrai yetkisi olmadığı için burada anlatılmak istenen,
kurulun aldığı kararı uygulamak üzere işveren tarafından getirilecek olan kurallar, kararlar
veya önlemlerdir.
Çalışanların kurulla işbirliği içinde olmalarından kastedilen ise, çalışanların öncelikle
alınacak önlemlere uymalarıdır. Bunun yanı sıra çalışanlar temsilcileri aracılığı ile gerekli
önlemlerin belirlenmesi konusunda da etkili olabilirler. Örneğin çalışan, yaptığı işle ilgili
ortaya çıkan tehlikenin giderilmesi için temsilcisi aracılığı ile kurula haber vermeli, kendisinin
bu konuda bilgisi varsa önerilerde bulunmalıdır. Çünkü çoğu kez işi yapan kişi, tecrübesi
nedeniyle, yaptığı işin tehlikeleri konusunda diğer çalışanlar göre daha fazla bilgi sahibidir.
Bu nedenle işin güvenliği bakımından potansiyel riskleri belirtmeli ve önerilerini
paylaşmalıdır. Diğer taraftan kurul tarafından alınan önlemlerin uygulamada etkin sonuçlar
verip vermediği konusunda da çalışanların geri bildirimde bulunmaları kurulla işbirliği
yapmaları anlamında önemlidir.
8.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Katılma ve İşbirliği İçinde Olma
Yükümlülüğü
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik her tür yükümlülüklerini yerine getirirken
aldıkları eğitim doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar. 6331 sa. Kanun’da çalışanların
yükümlülüklerine ilişkin hükümde, eğitime katılma yükümlülüğü açıkça yer almasa da,
çalışanların eğitimine ilişkin yönetmelikte bu konuda düzenleme mevcuttur. İlgili
düzenlemeye göre çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde, iş sağlığı
ve güvenliği eğitimlerine katılmakla yükümlü tutulmuşlardır. Verilecek eğitimlerle; iş
ekipmanlarının kullanımı, değişik alanlardaki risk etmenleri, güvenlik ve sağlık işaretleri gibi
teknik konularda, meslek hastalıklarından korunma teknikleri, ilkyardım, sağlık
muayenelerinin önemi gibi sağlık konularında ve işyeri temizliği, çalışma mevzuatı gibi
konularda bilgilenmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Çalışanlar eğitimlerde edindiği
bilgileri yaptıkları işlerde ve işlemlerde uygulamakla yükümlüdürler.
Diğer taraftan çalışanlar, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek
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için görevlendirilen kişi veya kuruluşlara çalışmalarında yardımcı olmak, denetim sonrasında
işyerinde tespit edilen eksikliklerin ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda işveren
e çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak, çalışma yerlerinde ciddi ve yakın tehlike ile
karşılaştıklarında veya koruma önlemlerinde bir eksiklik gördüklerinde işverene veya çalışan
temsilcisine haber vermekle yükümlüdürler.
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Uygulamalar

Abdulvahap Yiğit, İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, 4. Bask., İstanbul, 2015.
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Uygulama Soruları

1- İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri kapsamında yerine getirmeleri gereken
görevler nelerdir?
2- Çalışanların, İSG Kuruluna katılma mecburiyeti var mıdır?
3- Çalışanlar, işverenlerin İSG kapsamında organize ettiği tüm eğitimlere katılmak
zorunda mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yasa, çalışma hayatında çalışanlara da birtakım sorumluluklar atfetmektedir. Bu
sorumluluklar arasında en başı işin sağlıklı ve güüvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi
gelmektedir. Bu kapsamda yasa bir takım düzenlemeler ile konuyu ele almıştır. Bu bölüm
içerisinde yasa kapsamında çalışanların işveren karşısındaki temel sorumlulukları ele
alınmıştıır. Bu kapsamda çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymaları, koruyucu
ekipmanları kullanmaları, eğitimlere katılmaları gerektiği gibi hususlar hakkında bilgiler
verilmiştir. Ek olarak da, çalışanların işletmelerde tehlikeli tutum ve davranışlardan
kaçınmaları gerektiği en önemli sorumluluklarından birisi olduğu vurgulanmıştır. Aynı
zamanda da işveren tarafından karşılaşılabilecek tehlike ve riskleri önlemek adına düzenlenen
tüm eğitim rganizasyonlarına çalışanların katılmalarının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri nelerdir?

2.
Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılma yükümlülüğü
neyi ifade etmektedir?
3.
Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılma ve işbirliği içinde olma
yükümlülüğü neyi ifade etmektedir?
4.
etmektedir?

Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyma yükümlülüğü neyi ifade
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9. ÇALIŞANLARIN HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1.

Genel Olarak

9.2.

Önleyici Nitelik Taşıyan Haklar
9.2.1. Katılım Hakkı
9.2.2. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
9.2.3. Tehlikeli Bölgeyi Terk Etme Hakkı
9.2.4. İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı
9.2.5. Şikayet Hakkı

9.3.

Tazmin Edici Nitelik Taşıyan Haklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İşçi, işverenden hangi durumlarda tazminat isteme hakkına sahiptir?
2. İşverenlerin İSG tedbirlerine uymadıklarının tespit edildiği zaman,, hangi
kurumlara bildirim yapılması gerekmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Çalışanların Hakları

İSG Tedbirlerine uymayan
işletmelerin hangi Devlet
Kurumuna şikayet edilmesi
Okuyarak ve araştırarak
gerektiğinin öğrenilmesi

elde
veya

.
Çalışanların Hakları

Çalışanların
İSG
kapsamında
hangi
durumlarda haklı olarak işi
Okuyarak ve araştırarak
durdurabileceklerinin
öğrenilmesi

Çalışanların Hakları

Çalışma hayatında tehlike ve
risklerden kaçınma
Okuyarak ve araştırarak
hususunda çalışanların hak
ve çıkarlarının öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar

-

Tehlikeli Bölge

-

Önleyici Haklar
-

Haklı Fesih
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Giriş
Çalışma hayatında işverenler tehlike ve risklere karşı gerekli önlemleri almalarına rağmen iş
sağlığı ve güvenliğini tehdit edici davranışlar daima gerçekleşebilmektedir. Bunun yanı sıra
üretim hatları günümüzde otomasyonel biçimde yürütülecek şekilde organize edilmekte bu
durumda beraberinde çalışma hayatında daha çok teknolojinin girmesi anlamına gelmektedir.
Bu durumda beraberinde çalışma esnasında karşılaşılacak risk ve tehlikeleri arttırmaktadır. Bu
bölüm içerisinde çalışanların hangi tehlikeli durum veya tehlikeli davranış esnasında işi
durdurabileceği üzerinde durulacaktır. Buna ek olara, çalışanların sağlıklı ve güvenilir bir
ortam oluşmaması durumunda ortaya çıkan yasal hak ve çıkarları hakkında bilgiler
verilecektir.
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9.1. Genel Olarak
6331 sa. K., işverenin risk değerlendirmesi yapması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
her tür önlemi alması, önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını sürekli ve etkin bir şekilde
denetlemesi ve çalışanların eğitilmesi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması gibi emredici
nitelikteki kuralları belirlemiştir. Buna göre her işveren, işyerinde çalışanların sağlığını ve
güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki koşulları ve ekipmanları
noksansız bulundurmakla yükümlüdür.
İşverenlere yüklenen tüm bu yükümlülükler aynı zamanda çalışanların haklarını
oluşturmaktadır. İşverenin söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi bazen bir zarara
neden olmasa da çoğu kez çalışanın yaşamını kaybetmesi veya sakat kalması ile
sonuçlanmaktadır. Böyle bir durumda çalışanlar yaşamlarını ve beden bütünlüklerini korumak
için sahip oldukları haklarını kullanmak zorunda kalmaktadırlar. İşverenin, iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatından doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonuçlarına bağlı
olarak, çalışanın sahip olduğu hakları, önleyici nitelik taşıyan haklar ve tazmin edici nitelik
taşıyan haklar olmak üzere iki ana başlık altında toplamak da mümkündür.
9.2. Önleyici Nitelik Taşıyan Haklar
9.2.1. Katılım Hakkı
6331 sa. Kanun işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü önlemin alınmasını
ve bu alanda yapılacak faaliyetlerin hemen her aşamasında çalışanların görüşlerine
başvurulmasını ve katılımlarının sağlanmasını zorunlu tutmaktadır. Örneğin risk
değerlendirmesi çalışmalarında bütün birimleri temsil edecek şekilde ve birimlerdeki riskler
hakkında bilgi sahibi olan çalışanların ekipte bulunması sağlanmalıdır. Yeni teknoloji,
çalışma şartları ve iş ekipmanları değişikliklerinde, değişikliğin iş sağlığı ve güvenliğine
etkileri konusunda çalışanların görüşleri dikkate alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği
kurullarında değişik birimlerden çalışanların temsil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan
işyerinde ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların, gerekli önlemlerin
alınmasını talep etmek için iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurma hakları bulunmaktadır.
İşverenin kendisine getirilen bu yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda, yükümlülüğün
niteliğine bağlı olarak çalışanlar,


İşverene bizzat başvurarak,



Çalışan temsilcisi aracılığı ile,



İş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvuru yolu ile

katılım haklarının kullandırılmadığına veya gerekli önlemlerin alınmadığına ilişkin
durum tespiti yaptırabilirler.
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9.2.2. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
İşverenin gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması (örneğin kaynak işi
yapan çalışana işini yapması sırasında koruyucu olarak kaynak maskesinin verilmemesi,
işyerinin elektrik tesisatının bir kez yangına neden olmasına rağmen yenilenmemesi, çalışılan
makinenin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da gerekli yalıtımın yapılmamış
olması vb.) çalışanın ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalarak iş görme borcunu yerine
getirmesini imkânsız kılabilir. Bu gibi durumlarda çalışanlar tehlike giderilinceye kadar
çalışmaktan kaçınabilecektir.
Çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılabilmesi için; tehlike ile karşı karşıya kalan
çalışanın iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene
başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etmesi
gerekmektedir. Diğer bir deyişle tehlikenin varlığına ilişkin değerlendirmeyi çalışan kendisi
yapmayacaktır. Kurul veya işveren çalışanın talebi yönünde karar verirse çalışan, gerekli
önlemler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabileceklerdir. Çalışma yapmadan geçirdikleri bu
dönemin ücreti ile kanun ve sözleşmelerden doğan diğer haklarını da talep edebileceklerdir.
Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi kapsamındaki kamu personelinin çalışmadığı bu
dönem, fiilen çalışılmış sayılacaktır. Mevzuattaki bu düzenlemeden hareketle, iş görme
borcunun yerine getirilmediği bu dönemde, çalışana ücret veya maaşı ile bunların ekleri
ödenmeli, SGK primleri yatırılmalıdır.
9.2.3. Tehlikeli Bölgeyi Terk Etme Hakkı
6331 sa. Kanun’da ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda
çalışanlara, kurula veya işverene başvurmadan işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek
güvenli bir yere gitme hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanımında çalışanların, önlenemez bir
tehlike ile karşılaştıklarında olaya müdahale edebilmelerine olanak sağlayıcı yol, yöntem ve
yetkileri konusunda bilgilendirilmiş olmaları önemlidir. Bu bilgilendirme doğrultusunda,
işveren tarafından hazırlanan ve tehlike durumunda güvenli bir yere gidebilmelerini sağlayıcı
acil durum planı çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir. İhmal ve dikkatsiz davranışları
olmadıkça çalışanlar, yaptıkları müdahaleden sorumlu tutulamayacakları gibi, haklarında da
herhangi bir kısıtlama yapılamayacaktır.
9.2.4. İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı
İş sözleşmesi ile çalışanlar talep etmelerine rağmen yakın ve ciddi tehlike için
işverenin gerekli önlemleri almaması durumunda, iş sözleşmelerini feshetme hakkına
sahiptirler. 6331 sa. Kanun’da fesih hakkı yalnızca özel hukuk sözleşmesi ile çalışan işçilere
tanınmıştır. Kamu personeline (memurlara) statü hukuku çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin alınmaması durumunda işten ayrılma hakkı düzenlenmediği için iş ilişkisini tek
taraflı sona erdirmeleri mümkün değildir.
İş sözleşmesine tabi olan işçiler taleplerine rağmen gerekli önlemlerin alınmamasına
ilişkin kurul/işveren kararının kendilerine bildirilmesi ile birlikte iş sözleşmesini feshetme
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hakkına sahip olmaktadırlar. Bu çerçevede işçiler, İş Kanunu’nun 24/I-a bendine göre “iş
sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve
yaşayışı için tehlike olursa” hükmüne dayanarak iş sözleşmesini haklı nedenle
feshedebileceklerdir. Aynı durumda işçinin 24/II-f bendinde düzenlenen “ …çalışma
koşullarının uygulanmaması” hükmüne dayanarak da tehlike devam ettiği sürece ve tehlikenin
sona ermesini takip eden 6 işgünü içerisinde haklı nedenle fesih hakkını kullanabileceği
söylenebilir.
9.2.5. Şikayet Hakkı
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması ile ilgili olarak her zaman
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayette bulunma hakkına sahiptirler. 6331 sa.
Kanun’da da “çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için
alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama
başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz” hükmü ile şikayet hakkına sahip oldukları
açıkça düzenlenmiştir. Şikayet üzerine iş müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda idari
para cezası uygulanır veya iş durdurulur.
9.3. Tazmin Edici Nitelik Taşıyan Haklar
Çalışanın özel hukuka veya statü hukukuna göre çalışmasına bağlı olarak talep edeceği
haklar da değişmektedir.
Genel olarak iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan her işçi SGK’dan
işgöremezlik ödeneği (geçici/sürekli) alma hakkına sahiptir. Belli koşulları sağladığı taktirde
malullük aylığı ve işçinin ölümü halinde de hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmaktadır.
İşçinin işverenden talep edeceği haklar ise SGK tarafından karşılanmayan zararlarının
tazminine yöneliktir. Diğer yönü itibarıyla işverenin hukuki sorumluluğu anlamına gelen, iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan ve denetim görevini yerine getirmeyen işverenin,
bundan dolayı zarara uğrayan çalışana veya hak sahiplerine karşı tazminat ödeme
sorumluluğudur. Çalışan, işverenin, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini ihlal eden bir
davranışı sonucunda iş kazasına uğramış veya meslek hastalığına yakalanmışsa ve bundan
dolayı mal varlığında zarar oluşmuşsa işverene karşı “maddi tazminat” talebinde bulunma
hakkına sahiptir. Bu tazminatın hesaplanmasında işçinin, iş kazası veya meslek hastalığının
ortaya çıktığı tarihle yaşam süresinin sona ermesine kadar geçecek süreçte malvarlığındaki
gelir kaybı esas alınmaktadır. Bunun yanı sıra iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalarak
hayatını kaybeden çalışanın geçimini sağladığı kişiler (destekten yoksun kalanlar), işverenden
ölen işçinin muhtemel yaşam süresi içinde çalışarak kendilerine sağlayabileceği yardım
miktarı kadar “destekten yoksun kalma tazminatı” adı altında ayrıca bir tazminat talep etme
hakkına sahiptirler. Ayrıca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bedensel bütünlüğü
zedelenen işçinin manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İşçinin ağır bedensel zarar
görmesi ya da ölümü halinde yakınlarının da, maruz kaldıkları “manevi zararı” işverenden
talep etme hakları bulunmaktadır. burada söz konusu olan zarar doğrudan zarar değil,
işverenin herhangi bir uzvunu kaybetmesi halinde duyduğu üzüntü veya işçinin ölümünün
yakınlarında yarattığı acı gibi yansıma zararlardır.
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6331 sa. Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak hazırlanan ikincil mevzuatlarda öngörülen
yükümlülükler kamu işyerleri, diğer bir ifade ile idare tarafından da ürütülmesi gereken görev
ve faaliyetlerdir. Bu nedenle anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, idarenin hizmet
kusuru olarak nitelendirileceği için, idarenin mali sorumluluğu doğacaktır. Bu nedenle işçi
niteliği taşımayan kamu personelinin de, maruz kaldıkları iş kazası veya meslek hastalıkları
dolayısıyla uğradıkları zararları işverenleri statüsünde olan kamu idaresinden talep hakları
mevcuttur. TBK md.55/2’de düzenlenen “…her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin
sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen
yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda” hükmü gereği
kamu personeli ve yakınlarının maddi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı talep
etme hakları vardır.
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Uygulamalar

Hüseyin Altınel, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayıncılık, 3. Bask., Ankara, 2015.

151

Uygulama Soruları

1. İşçiler hangi durumlarda işverenden tazminat isteme hakkına sahiptir?
2. İşçinin iş sağlığı ve güvenliği bakımından önleyici nitelik taşıyan hakları
nelerdir?
3. İşçiler hangi durumlarda işten kaçınma hakkına sahiptir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çalışanların hangi tehlikeli durumlar meydana geldiğinde işten kaçınma hakkına sahip
oldukları hakkında bilgi verilmiştir. İşyerinin sağlık ve güvenliği ile ilgili hangi durumlar
meydana geldiğinde çalışanların iş sözleşmesini haklı neden ile fesih hakkına sahip oldukları
aktarılmıştır. İşverenlerin hangi tanzim edici faaliyetler sunduğu detaylı şekilde aktarılmıştır.
Çalışanların işyerinde tehlikeli durum farkettiklerinde neler yapmaları gerektikleri, bu
kapsamda ortaya çıkan tüm hakları yasadan maddeler ile açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Çalışanın önleyici nitelik taşıyan hakları nelerdir?

2.

Çalışanın sahip olduğu tazmin edici haklar nelerdir?

3.
Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği tedbiri eksikliği nedeniyle çalışmaktan
kaçınma hakkı nasıl düzenlenmiştir?
4.
Çalışan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hangi hallerde iş sözleşmesini haklı
nedenle feshetme hakkına sahiptir?
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10. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞUN
HUKUKİ DAYANAĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Sorumluluk Kavramı ve Türleri
10.1.1. Sorumluluk Kavramı Sorumluluk türleri
10.1.1.1.

Kişi ile Sorumluluk

10.1.1.2.

Mal ile Sorumluluk

10.1.1.3.

Akdî (Sözleşmeden Doğan) Sorumluluk

10.1.1.4.

Akit dışı sorumluluk (Kusur Sorumluluğu)

10.1.1.5.

Kusursuz Sorumluluk

10.1.1.6.
Hukuka Uygun Müdahaleden Doğan Sorumluluk (Fedakârlığın
Denkleştirilmesi İlkesi)
10.2. İşverenin Sorumluluğunun Niteliğine İlişkin Görüşler
10.2.1. Kusura Dayanan Sorumluluk Görüşü
10.2.2. Kusursuz Sorumluluğa Dayanan Görüş
10.2.3. Yargıtay’ın Görüşü
10.3. Türk Borçlar Kanunu’nda İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler
10.3.1. İşverenin Hukuki Sorumluluğu
10.3.2. İşverenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği
10.3.3. İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Koşulları
10.4. İşverenin Sorumluluğunun Diğer Sorumluluk Halleriyle Karşılaştırılması
10.4.1. İşverenin Haksız Fiil Sorumluluğu
10.4.2. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
10.4.3. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
10.4.4. Yapı Malikinin Sorumluluğu
10.4.5. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

İş Sağlığı ve Güvenliğine Sorumluluk
kavramının
İlişkin
Sorumluluğun tanımı
ve
içeriği
Hukuki Dayanağı
tanımlanmıştır.

Okuyarak ve araştırarak

İş Sağlığı ve Güvenliğine Türk Hukuk sistemindeki
İlişkin
Sorumluluğun sorumluluk türlerine ait Okuyarak ve araştırarak
Hukuki Dayanağı
bilgilerin öğrenilmesi
İş Sağlığı ve Güvenliğine Borçlar Kanuna
İlişkin
Sorumluluğun işverenlern
Hukuki Dayanağı
sorumluluklarının
öğrenilmesi

göre
Okuyarak ve araştırarak

İş Sağlığı ve Güvenliğine Kusurlu
ve
Kusursuz
İlişkin
Sorumluluğun Sorumluk
tanılarının
Hukuki Dayanağı
öğrenilerek, Türk Hukuk Okuyarak ve araştırarak
sistemindeki
niteliğinin
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar

Sorummluluk Kavramı

-

Kusurlu Sorumluluk

-

Kusursuz Sorumluluk
-

Haksız Fiil
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Giriş
Çalışma hayatında sorumluluk kavramının tanımı ve içeriği bu kapsam altında
aktarılacaktır. Sorumluluk kavramı çalışma hayatının merkezinde yer alan bir kavramıdır.
Çoğu zaman tartışmalara konu olmasının nedenlerinin başında işveerenlerin sorumluluk
kavramının içeriğini dolduracak faaliyetlerde bulunmaması gelmektedir. Bu nedenle,
sorumluluk kavramınnın derinlemesine kavramsal incelemesi yapılarak, konu özelinde iş
sağlığı ve güvenliğ açısından sorumluluğun önemi bu başlık altında incelenecektir.
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10.5.Sorumluluk Kavramı ve Türleri
İşveren, işçiyi koruma ve gözetme borcu gereği işyerinde iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini almakla yükümlüdür. İşverenin işçiyi koruma ve gözetme borcunun hukuki
dayanağı, iş sözleşmesinin kişisel ilişki kuran niteliği gereği işçinin sadakat borcunun
karşısında işverenin de koruma yükümlülüğüdür. İş sözleşmelerinden doğan koruma ve
gözetme borcu işverenin, işçinin hayat ve sağlığı ile vücut bütünlüğünün korunması için
gerekli önlemleri almakla yükümlü kılar.
İşverenin koruma ve gözetme borcuna ilişkin özel hukuk niteliği taşıyan hukuki
düzenlemelerin dayanağı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.4l7’dir. Bu maddede
getirilen düzenlemede işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlü tutulmuş, işverenin
koruma ve gözetme borcu ve bundan doğan hukuki sorumluluğu öngörülmüştür.
10.5.1. Sorumluluk Kavramı
Bir borç ilişkisinde borçlu, alacaklıya karşı belirli bir davranış biçiminde bulunma,
yani üstlendiği (taahhüt ettiği) edimi yerine getirme yükümlülüğü altına girmiştir. Borçlu,
üstlendiği edimini kendi isteğiyle yerine getirmeyecek olursa, hukuk düzeni alacaklıya
borçlunun malvarlığına el koyabilme imkanını tanımaktadır ki, buna sorumluluk
denilmektedir. Başka bir deyişle sorumluluk, “alacaklının alacağını alabilmek için borçluya
ait malvarlığına cebri icra yoluyla el koyabilme yetkisine sahip, borçlunun da buna katlanmak
zorunda olması” demektir.
Görüldüğü gibi, hukuk düzeni borcun yerine getirilmesini (ifa edilmesini) hiç bir
zaman borçlunun isteğine ve iyiniyetine bırakmamakta, onu ifaya zorlayıcı bir takım yollar
öngörmektedir. Nitekim borçlu, edimini kendi isteğiyle yerine getirmediği takdirde alacaklı,
alacağını devletin yetkili organları vasıtasıyla ve zorla alabilmelidir. İşte, borcun bir
sorumluluğa bağlanmasıyla, alacağın alacaklının direnmesine karşın zorla elde edilmesine
imkan sağlanarak alacaklının hakkının koruma altına alınmış olmaktadır.
10.5.2. Sorumluluk türleri
10.5.2.1.

Kişi ile Sorumluluk

Alacaklının alacağını elde edebilmek için doğrudan doğruya borçlunun bizzat
kendisine (şahsına) el atabilmesi demektir. Çok eski devirlerde alacaklılar, borcun ifa
edilmemesi halinde borçlunun bizzat kendisine el atabiliyorlar, örneğin gözünü oymak,
kulağını kesmek yoluyla borçlunun vücuduna zarar vermek ve hatta onu öldürmek hakkına
sahip bulunuyorlardı. Zamanla bu tür sorumluluk biraz yumuşatılarak borçlunun alacaklı
tarafından borcu oranında çalıştırılması, yani alacaklının kölesi haline sokulması şekline
dönüştürüldü. Bir süre sonra borçlunun borcu için hapsedilmesi usulü geçerli olmaya başladı.
Nitekim ülkemizde hapis usulü 1929 tarihine kadar devam etmiş bulunmaktadır.
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Günümüzde artık modern hukuk sistemlerinde bor için hapis veya kişi ile sorumluluk
esası geçerli değildir. Nitekim bunu pekiştirmek üzere anayasamızın 38. Maddesine
03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla (m.15), “Hiç kimse yalnız sözleşmeden doğan bir
yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmü
konulmuştur.
10.5.2.2.

Mal ile Sorumluluk

Modern hukuk sistemlerinde borçlu, borcunu ifa etmemesinden dolayı şahsı ile değil,
fakat malvarlığı ile sorumlu tutulmaktadır. Başka bir deyişle borçlu, edimini kendi isteğiyle
yerine getirmediği taktirde alacaklı, İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca devletin yetkili
organlarının yardımıyla borçlunun mallarına el koymak suretiyle alacağını alabilmektedir.
Mal ile sorumluluğun iki türü bulunmaktadır; sınırsız sorumluluk ve sınırlı sorumluluk
Sınırsız sorumluluk; borçlunun borcundan dolayı bütün malları ile (tüm malvarlığı ile)
sorumlu olması demektir ki, modern hukukta kural olarak bu sorumluluk türü geçerlidir.
Başka bir deyişle alacaklı, borç ifa edilmediği taktirde borçlunun malvarlığının aktif
kısmındaki bütün mallara ve haklara cebri icra yoluyla el koyabilir, yani bunları haczettirerek
sattırabilir ve alacağını bu yolla elde edebilir. Borçlunun tüm malvarlığını kapsayan bu
sınırsız sorumluluğa kişisel sorumluluk da denilmektedir.
Sınırlı sorumluluk; kural borçlunun sınırsız sorumluluğu olmakla beraber, hukuk
düzeni mal ile sorumluluğu bazı hallerde konu ve miktar bakımından sınırlamakla bu kurala
istisnalar da getirmiş bulunmaktadır. Aşağıda kısaca bunlara değinilecektir:
Belli mallarla sınırlı sorumluluk; bu tür sorumlulukta borçlu, bütün malları ile değil,
fakat bunlardan sadece bazıları ile sorumlu olur. Bu tür sorumluluk, bizzat kanundan
doğabileceği gibi, tarafların arasında yapacakları bir anlaşmayla da kararlaştırılmış olabilir.
Belirli miktarla sınırlı sorumluluk; bu tür sorumlulukta borçlu, kural olarak bütün
malları ile sorumlu olmakla beraber, sorumluluğu belli miktarla sınırlandırılmıştır.
10.5.2.3.

Akdî (Sözleşmeden Doğan) Sorumluluk

Borçlunun, taraf olduğu sözleşmeden doğan borç ilişkisinde sözleşmeye aykırı
davranarak diğer tarafa (alacaklıya) vermiş olduğu zararları tazmin etmekle yükümlü olmasını
ifade eder. Buna borca aykırılık da denir. Örneğin bir kira sözleşmesinde kiraya verenin, kira
konusu evi veya mağazayı kiracıya zamanında teslim etme borcunu ya da teslim ettikten
sonra mağazayı kira süresince kullanılmaya elverişli durumda bulundurma borcunu hiç veya
gereği gibi yerine getirmemek suretiyle kiracıya vermiş olduğu zararları tazmin etmekle
yükümlü olması gibi.
10.5.2.4.

Akit dışı sorumluluk (Kusur Sorumluluğu)
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Bir kimsenin, aralarında bir ilişki mevcut olmaksızın hukuka aykırı bir fiiliyle başka
bir kimseye vermiş olduğu zararları tazmin etmekle (gidermekle) yükümlü olmasını ifade
eder. Haksız fiil sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için zararı doğuran fiili işleyen
kişinin, yani zarar verenin (failin) kusurunun bulunması da gerekli olduğundan, bu
sorumluluğa aynı zamanda kusura dayanan sorumluluk da denir. Ancak, bunun yanında
kusurun aranmadığı sorumluluk türü de vardır ki, ona da kusura dayanmayan sorumluluk ya
da kusursuz sorumluluk denir.
10.5.2.5.

Kusursuz Sorumluluk

Modern hukuk sistemlerinde haksız fiil sorumluluğu kusur ilkesine bağlanmıştır, yani
kural “kusura dayanan sorumluluk” tur. Ancak, haksız fiil sorumluluğunun kusur ilkesine
dayanmış olması, uygulamada bazı hakkaniyete aykırı sonuçların ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Günümüzde teknolojideki süratli gelişim ve gelişen hedefler, uygulamada çoğu
kez kusur olmaksızın da oldukça önemli ve büyük zararların doğabilmesi olasılığını
arttırmaktadır. Nitekim kara, hava ve deniz ulaşım araçlarının ve sınai tesislerin her geçen gün
sayıca önemli ölçüde artması, bu olasılığı daha da artırmaktadır. Bu sebepledir ki, “niteliği
itibarıyla tehlike yaratan bir girişimde bulunan bir kimse, kusurlu olmasa dahi girişimin sebep
olduğu zarardan sorumlu tutulmalıdır.” Bu sorumluluk türüne, mahiyetine uyacak biçimde
tehlike sorumluluğu denilmektedir.
Öte yandan bazı hallerde hakkaniyet, bir kimsenin kusuru olmasa bile, doğmuş
zarardan sorumlu tutulmasını gerektirmektedir ki, bu tür sorumluluğa hakkaniyet sorumluluğu
denilmektedir.
Kusura dayanan genel sorumluluğun yanında objektif sorumluluk şeklinde
isimlendirilen kusura dayanmayan (kusursuz) sorumluluk türünün de özel olarak kabul
edilmiş olmasında, yukarıda açıkladığımız tehlike ve hakkaniyet sorumluluğunun büyük etkisi
olmuştur. Bununla beraber, Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu’nda kabul edilmiş bulunan
kusursuz sorumluluk hallerinde başka sebeplerinde başkaca unsurlarında etkisi
bulunmaktadır. Kusursuz sorumluluk hallerinden bazıları da özel kanunlarda düzenlenmiştir.
Örneğin motorlu taşıt işletenin sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda
(m.85), çevreyi kirletenlerin sorumluluğu 2878 sayılı Çevre Kanunu’nda (m.28) hükme
bağlanmıştır.
10.5.2.6.
Hukuka Uygun Müdahaleden Doğan Sorumluluk (Fedakârlığın
Denkleştirilmesi İlkesi)
Sorumluluk hukukunda yukarıda açıklanan sorumluluk nedenleri yanında yer alan
hukuka uygun müdahaleden doğan sorumluluk ilkesine göre, hukuk düzeni hukuka uygun
müdahaleyi kabul etmektedir. Müdahale, bir kimsenin hukuk düzeni tarafından korunan şahıs
veya mal varlığının bir başka kimse tarafından ihlâl edilmesidir. Hukuka uygun müdahale
neticesinde bozulan menfaat dengesinin korunabilmesi için fedakârlıkta bulunan ve
dolayısıyla zarara uğrayan kimseye tazminat hakkı verilmektedir. Bu şekilde, hukuka uygun
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müdahaleye uğrayan kimsenin bu fedakârlığı hukuk düzenince müdahalesine izin verilen
üstün çıkar sahibi tarafından denkleştirilmekte yani tazmin edilmektedir.
10.6. İşverenin Sorumluluğunun Niteliğine İlişkin Görüşler
İşverenin, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından doğan sorumluluğunun hukuki
niteliği tartışmalıdır. Türk iş hukuku öğretisinde, sorumluluğun hukuki niteliği yani
sorumluluğun hangi esasa dayandığı konusunda iki görüş savunulmuştur. Bir kısım yazarlar
kusur sorumluluğu esasını kabul ederken, bir kısım yazarlar da kusursuz sorumluluk esasını
kabul etmiştir. Yargıtay ise olayın özelliğini dikkate alarak sorumluluğu bazı kararlarında
kusur, bazı kararlarında ise kusursuz sorumluluk esasına dayandırmıştır.
10.6.1. Kusura Dayanan Sorumluluk Görüşü
İşverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğunu kusur sorumluluğu
esasına dayandıran görüşe göre işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini eksiksiz
alır, bu konuda gerekli dikkat ve önemi gösterirse kusurlu sayılmaz ve zarardan sorumlu
tutulmaz. İşverenin, işyerinde bütün tedbirleri almasına rağmen işçinin kendi kusuru veya
dikkatsizliği ile bir kazaya sebebiyet vermesi durumunda işveren sorumlu olmaz.
10.6.2. Kusursuz Sorumluluğa Dayanan Görüş
Kusursuz sorumluluğu kabul eden görüşe göre işverenler, iş kazası nedeniyle oluşan
zarardan kusuru aranmaksızın sorumludur. Sorumluluğun ortaya çıkması için uygun illiyet
(nedensellik) bağı yeterlidir. İlliyet bağı kesilirse, işveren sorumluluktan kurtulabilir.
10.6.3. Yargıtay’ın Görüşü
İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının ve hak sahiplerinin bu
nedenle işveren aleyhine dava açmaları, uğradıkları zararın SGK tarafından tam olarak
karşılanmaması halinde söz konusu olur. Yani işverenin sorumluluğu, iş kazasına veya
meslek hastalığı neticesinde uğranılan ve 5510 sayılı SSGSK hükümlerince sağlanan haklar
ve menfaatler dışında kalan zararların ödetilmesi ilkesine dayanır.
Yargıtay’ın eski tarihli kararlarında kusur sorumluluğu, daha yeni kararlarında ise
kusursuz sorumluluğu kabul ettiği görülmektedir.
10.7. Türk Borçlar Kanunu’nda İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler
10.7.1. İşverenin Hukuki Sorumluluğu
TBK’nın “işçinin kişiliğinin korunması” başlığı altında m.417’de, koruma ve gözetme
borcu düzenlenmiştir. Getirilen hükme göre, “işveren hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini
korumak ve saygı göstermek ve işyerinde, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize
uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli
önlemleri almakla yükümlüdür”.
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TBK m.417/II’de ise işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak yükümlülüğü
düzenlenmiştir. İşçiler de, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymakla yükümlüdürler.
10.7.2. İşverenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği
TBK m.417/III’de, işverenin yukarıda açıklanan hükümlere, kanun veya sözleşmeye
aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik
haklarının ihlâline bağlı zararların tazmininin, sözleşmeye aykırılık doğan sorumluluk
hükümlerine tabi olduğunu ifade edilerek, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk
esaslarına göre sorumlu olduğu öngörülmüştür.
10.7.3. İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Koşulları
İşverenin TBK m.417’de getirilen iş sözleşmesi ve işin niteliği itibariyle gerekli koruyucu tedbirleri almaması, işçiyi koruma ve gözetme borcunun ihlâli ve iş sözleşmesine
aykırı bir davranıştır. İşverenin, sözleşmeye aykırı bu davranışı nedeniyle işçi uğradığı zararın
tazminini, TBK m.112 hükmüne göre işverenden talep edebilir.
Bu düzenlemeye göre işverenin sorumluluğunun şartları, işverenin koruma ve gözetme
borcu gereği alması gerekli önlemleri almaması, bu nedenle işçinin iş kazasına uğraması veya
meslek hastalığına tutulması sonucu cismani zarara uğraması veya ölmesi halinde desteğinden
yoksun kalanların mal varlığında azalma meydana gelmesi ve borca aykırı davranışı ile zarar
arasında uygun illiyet bağının olması gerekir.
Bazı durumlar illiyet bağını ortadan kaldırır. Bunlar, mücbir sebep, zarar görenin
kusuru ve üçüncü kişinin ağır kusurudur. Bu sebepler, gerek kusur sorumluluğu ve gerekse
kusursuz sorumluluk hallerinde sorumluluktan kurtulma sebebi olarak kabul edilmektedir.
10.8.

İşverenin Sorumluluğunun Diğer Sorumluluk Halleriyle Karşılaştırılması

İşverenin iş kazası ve meslek hastalığından sorumluluğunda, sözleşmeden doğan
sorumluluğun yanında TBK m.40, m.66, m.67, m.69 ve m.ll0’da düzenlenen sorumluluk
şartları da gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda işçi, işvereni hangi maddeye göre sorumlu
tutacağı konusunda seçimlik hakka sahiptir. Söz konusu sorumluluk halleri, ispat ve
zamanaşımı süreleri bakımından farklıdır.
10.8.1. İşverenin Haksız Fiil Sorumluluğu
İşverenin, TBK m.417 ve İK m.77’e göre almakla yükümlü olduğu gerekli iş sağlığı
ve güvenliği önlemlerini almaması, işverenin koruma ve gözetme borcuna diğer bir deyişle
hukuk düzeninin koyduğu kurallara aykırı olduğu için haksız fiildir. Bu durumda işçi, işvereni
sözleşmeden doğan sorumluluk yanında haksız fiil sorumluluğuna ilişkin TBK m.49’a göre de
sorumlu tutabilir.
10.8.2. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
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Borçlar Kanunu, adam çalıştıranın sorumluluğunu madde 66’da şu şekilde
düzenlemiştir: “Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında
başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, çalışanını seçerken,
işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek
için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz”.
Buna göre, adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğu, kendisine düşen özen gösterme
yükümüne uygun davranmamış olması esasına dayanmaktadır. Başkasını çalıştıran kimse,
kendi emir ve buyruğu altında çalıştırdığı kişilerin işlerini görürken başkalarına zarar
vermemeleri için durumun ve şartların gerektirdiği tüm dikkat ve özeni göstermek zorundadır.
Kendisine yükletilmiş bulunan bu yükümü yerine getirmezse, çalıştırdığı adamının başkasına
vermiş olduğu zararı tazmin etmekle sorumlu tutulacaktır. Oysa Yargıtay, başkasını
çalıştıranın sorumluluğunu özen gösterme esasına değil, tehlike esasına dayandırmaktadır.
Başkasını çalıştıranın BK m. 66/I uyarınca kusursuz sorumluluğunun söz konusu
olabilmesi için, her şeyden önce çalıştırdığı adamının işlemiş olduğu haksız fiilin aranılan
unsurlarının gerçekleşmiş olması gereklidir. Ayrıca, zararın çalışanın çalıştıranın işini
görürken verilmiş olması da gerekmektedir. Kısaca, zarar ile hizmetin ifası arasında yakın
ilişki bulunmalıdır. Bu şart, “zarar verici fiil ile istihdam edenin görülen işi arasında
fonksiyonel bağlılık bulunması gerektiği tarzında da ifade edilmektedir.
Çalışan, hizmeti ifa ederken çalıştıranın (işverenin) bir başka çalışanına zara verirse,
bu durumda da çalıştıranın (işverenin) BK m. 66 uyarınca sorumluluğu söz konusu olacaktır.
Söz konusu olan BK m. 66’nın öngördüğü şartların oluşması durumunda, başkasını
çalıştıran, çalıştırdığı adamının başkalarına vermiş olduğu zararlardan bizzat sorumlu
olacaktır. Hatta Yargıtay’ın görüşüne göre, çalıştıran zararın doğumunda kendisinin ve
çalıştırdığı adamın kusuru bulunmasa bile sorumlu tutulacaktır.
10.8.3. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
TBK m.67/I’de, bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişinin hayvanın verdiği zarardan yükümlü olduğu, m.67/II’de ise hayvan bulunduran
kimsenin bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat etmesi halinde
sorumlu olmayacağı öngörülmüştür.
Bu düzenlemede de, TBK m.66’da yer alan adam çalıştıranın sorumluluğunda olduğu
gibi objektif özen yükümlülüğünü gerekli şekilde yerine getirmemekten doğan bir kusursuz
sorumluluk kabul edilmiştir. Gerek m.66’da gerekse m.67’de zararın meydana gelmesinde
gerekli özenin gösterilmemiş olduğu ve zararın bu nedenle oluştuğu karine olarak kabul
edilmiştir. Yani sorumluluk için hayvan bulunduranın kusurunun olup olmaması önem arz
etmez.
10.8.4. Yapı Malikinin Sorumluluğu
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TBK m.69’da yapı malikinin sorumluluğuna ilişkin düzenleme, TBK m.66’daki adam
çalıştıranın sorumluluğu ve TBK m.67’de hayvan bulunduranın sorumluluğuna ilişkin
sorumluluktan farklı bir düzenleme getirmiştir. Zira TBK m.69’da, sorumluluk karinesi kabul
edilmiş değildir. Hâkim görüşe göre işverenin m.69 göre sorumluluğu, tehlike ilkesine
dayanan kusursuz sorumluluktur.
TBK m.69/I’de, “bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki
bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür”
hükmü yer almıştır. Bu düzenlemeye göre, yapı malikinin sorumlu tutulabilmesi için zarara
uğrayan üçüncü kişinin bir bina veya diğer yapı eserlerinin olduğunu, bunların yapımında
bozukluk veya bakımındaki eksikliklerin bulunduğunu ve bozukluk veya eksiklik ile
uğranılan zarar arasında uygun illiyet bağının bulunduğunu ispatlaması gerekir.
10.8.5. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk
İşveren, sözleşmeden doğan koruma ve gözetme borcu gereği iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin tedbirlerin alınması yükümlülüğünü yanında çalışanlar gibi yardımcı kişilere örneğin
işletme şefine, ustabaşıya bırakmış olabilir. İşveren, yardımcı kişilerin işi yürüttükleri sırada
diğer tarafa (işçiye) verdikleri zarardan TBK m.116’ya göre sorumludur.
TBK m.116’da getirilen düzenlemeye göre, “borçlu, borcun ifasını veya bir borç
ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, birlikte yaşadığı kişiler ya da yanında çalışanlar
gibi yardımcılarına kanuna uygun bir şekilde bırakmış olsa bile, onların işi yürüttükleri
sırada diğer tarafa verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür”
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Uygulamalar
Cumhur Sinan Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Maliye Postası Yayınları, Ankara,
2013.
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Uygulama Soruları

1- İşverenler çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hangi sorumluluklara
sahipir?
2- İş kazası gerçekleştiği zaman, işverenin kusursuz sorumluluğundan bahsedilebilir mi?
Nedenleriyle belirtiniz.
3- Borçlar Kanunu işverenin sorumluluğunu hangi koşullara bağlamaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye'de iktisadi faaliyetin ve istihdamın büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli
işyerlerinde gerçekleşmektedir. Bu işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınması
hususunda çeşitli yapısal eksiklikleri olması, özel olarak desteklenmelerini zorunlu
kılmaktadır. Türkiye'de de SGK'ya 10'dan çalışanı bulunan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta
yer alan işletmelere maddi destekte bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. Çalışan sayısının
tespitinde, işverenin ülke içerisindeki aynı tehlike sınıfına giren işyerlerinin tümü ile
buralarda çalıştırılan alt işveren işçileri de toplam sayıda dikkate alınmaktadır. Çalışan başına
destek miktarı, tehlike sınıfına göre belirlenen sabit, prime esas günlük kazanç alt sınırı ve bir
ay için bildirilen çalışma gün sayısının çarpımı ile hesaplanmakta, çalışan sayısına göre her
bir iş yeri için üçer aylık dönemler için ödenmektedir. Destek verilen işyerlerinde kayıt dışı
çalışmanın yapıldığı tespit edildiğinde, destek kesilmekte ve ödenen tutarlar yasal faizi ile
birlikte geri alınmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

Hukuki sorumluluk türleri nelerdir?
Kusur sorumluluğu ile kusursuz sorumluluk ne demektir?
İşverenin hukuki sorumluluğuna ilişkin öğreti görüşleri nelerdir?
İşverenin sorumluluğuna ilişkin Yargıtay görüşünü açıklayınız.
İşverenin sorumluluğunu diğer sorumluluk türleri ile kıyaslayınız.
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11. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNDE DEVLET
DESTEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. Desteğin Gerekliliği
11.2. Desteğe İlişkin Mevzuat ve Uygulama Esasları
11.2.1. Destekten Yararlanacak İşyerlerinin Tespiti
11.2.2. Destek Miktarının Tespiti
11.2.3. Desteğe Başvuru ve Ödenme Şekli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Devlet, işverenlere İSG sağlanması hususunda hangi destekleri vermektedir?
2- Destekten yararlanacak işletmeler kapsamında hangi işletmeler yer almaktadır?
3- İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasın Devlet desteğinin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

İş Sağlığı ve
Hizmetlerinde
Desteği

Güvenliği İş sağlığı ve güvenliğinin
Devlet sağlanmasında
devlet
Okuyarak ve araştırarak
desteğinin
öneminin
anlaşılması,

İş Sağlığı ve
Hizmetlerinde
Desteği

Güvenliği Destek kapsamında yer
Devlet alacak
işletmelerin
Okuyarak ve araştırarak
tespitlerinin
nasıl
yapıldığının öğrenilmesi,

İş Sağlığı ve
Hizmetlerinde
Desteği

Güvenliği Destek
Devlet öğrenilmesi,

miktarının

elde
veya

Okuyarak ve araştırarak
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Anahtar Kavramlar

-

- Destek
İş sağlığı ve Güvenliği
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Giriş
Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerinde faaliyet gösteren işletmelerin büyük
çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletme statüsüne girmektedir. Küçük ve orta ölçekli
işletmelerin sermayeleri göz önüne alındığında işletme içerisinde alınacak iş sağlığı ve
güvenliği tedbirleri de dahil olmak üzere birçok unsur maliyet kalemi olarak görülmektedir. İş
sağlığı ve güvenliği denetiminin az olduğu bizim gibi ülkelerde ise, işverenler bu maliyet
kalemlerine katlanmayarak, başta İSG ihtiyaçları olmak üzere birçok ihtiyacı
karşılamamaktadır. Bu kapsamda devletler KOBİ’lerin bu maliyet kalemlerini hafifletmek
amacıyla destekler sağlamaktadır. Bu bölüm içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarının
karılanmasında devlet desteği incelenecektir.
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11.1. Desteğin Gerekliliği
Ülkemizde iktisadi faaliyetlerin büyük çoğunluğu küçük ve orta büyüklükteki
işyerlerinde gerçekleşmektedir. Bu işyerlerinin toplam işyerleri içerisindeki payı %98'i,
toplam istihdam içerisindeki payları ise %78'e ulaşmaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki
işyerleri düşük yatırımla ilave istihdam yaratma ve piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum
sağlama esneklikleri gibi avantajları yanında, teknolojik yetersizlikler, finansman sıkıntıları
ve iş kazası ve meslek hastalıklarının yüksekliği gibi yapısal dezavantajları da bünyesinde
barındırmaktadır. Bu işyerlerinde tarafların güvenlik kültürünü sindirememiş olması ile
finansman yetersizliklerinin birlikte gerçekleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği harcamalarının
gereksiz maliyet unsuru olarak görülmesine neden olmaktadır. Böylece hemen her ülkede
özellikle küçük ve orta büyüklükteki işyerlerine çeşitli destek ve teşvikler uygulanmaktadır.
Türkiye'de iş kazaları ile işletme büyüklükleri arasındaki ilişki SGK verilerine
dayanılarak incelendiğinde ilk dikkat çeken husus, iş kazalarının özellikle 10'dan az çalışanı
bulunan mikro (çok küçük) işyerlerinde oldukça yüksek olduğudur. Mikro işyerlerinde kayıt
dışı çalışmanın yaygınlığı ile kayıtlı çalışanların karşılaştıkları iş kazalarının dahi çeşitli
nedenlerle Kurum'a bildirilmediği göz önüne alındığında gerçek rakamların çok daha yüksek
olduğu görülmektedir.
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi, risk analizi
yapılması, çalışanlara düzenli eğitimler verilmesi gibi 6331 sayılı Kanun ile getirilen pek çok
yükümlülük, küçük işyerlerinin karşılamakta zorlanacakları ilave maliyetler ortaya
çıkarmıştır. Bu nedenle özellikle mikro işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
karşılanması noktasında özel olarak desteklenmesi kaçınılmaz olmaktadır.
11.2. Desteğe İlişkin Mevzuat ve Uygulama Esasları
11.2.1. Destekten Yararlanacak İşyerlerinin Tespiti
6331 sayılı Kanun'un yedinci maddesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
desteklenmesine ilişkin düzenleme yapılmış, ayrıca desteğin uygulanmasına yönelik usul ve
esasların belirlenmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Yönetmelik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ de
çıkarılmıştır. Kanun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, kamu kurum ve kuruluşları
hariç 10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelere, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin sağlanması için maddi destekte bulunma yükümlülüğü getirmektedir.
Bu destek SGK tarafından, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası için toplanan prim
gelirlerinden kaynak aktarılmak suretiyle karşılanacaktır. Destek verilecek işyerlerinin
tespitinde esas alınacak veri ise SGK kayıtları ile işyerleri tarafından Kurum'a bildirilen
sigortalı sayısıdır.
6331 sayılı Kanun'da risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının
çalıştırılma süreleri gibi işverene getirilen tüm yükümlülüklerde işyeri esasına dayalı
düzenleme yapılmasına karşın, destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde genel yaklaşımın
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tersine işletme esasına dayalı düzenlemeye gidilmiştir. İşverenlere getirtilen yükümlülüklerde
bir işverenin her bir işyerindeki çalışan sayısı ayrı ayrı dikkate alınırken, destek verilecek
işyerlerinin tespitinde bir işverenin ülke içerisindeki tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
tüm işyerlerinde çalışanların toplam sayısı dikkate alınacaktır. Bu bakımdan destekten
yararlandırmanın tespitinde işyerinin değil işletme ve işverenlerin baz alındığı görülmektedir.
Ayrıca bir işverenin işyerlerinin işletme sayılabilmesi için işkolu veya coğrafi alan sınırı
getirilmemiş; nedenine bakılmaksızın ay içerisinde çalışmayan ve ücret ödenmeyen
sigortalıların, ay içerisinde işe giren veya işten çıkan sigortalıların ve alt işveren tarafından
çalıştırılan sigortalıların olması durumunda bu kişilerin de toplam çalışan sayısına dahil
edilmesi düzenlenmiştir.
11.2.2. Destek Miktarının Tespiti
Destek miktarının belirlenmesinde hesaplama, sosyal sigorta primlerine esas kazançlar
üzerinden, işyerlerinin tehlike sınıfı ve Kurum'a bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların
çalıştırıldıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı yapılmaktadır. Tehlikeli
sınıfta yer alan işletmeler için destek miktarı, prime esas kazancın alt sınırının günlük
tutarının %1.4'ü, çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için destek miktarı ise bu tutarın
%1.6'sı olarak belirlenmiştir. Çalışan başına belirlenen destek miktarı sigortalı için bildirilen
prim ödeme gün sayısı ile çarpılarak aylık olarak hesaplanmaktadır.
Örneğin 5 çalışanın bulunduğu tehlikeli sınıfa giren bir işyerinde işveren, 2015 yılı
Temmuz ayı (prime esas günlük kazanç alt sınırı 42.45 TL) boyunca tüm çalışanların kısmi
süreli olarak 10'ar gün çalıştıklarını bildirmişse toplamda [(10x42.45x0.14)x5=] 297.15 TL
destek alacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin nereden sağlandığı destek miktarının yeterliliğini de
doğrudan belirlemektedir. 6331 sayılı Kanun bu hizmetin OSGB'lerden veya Kamu OSGB'ler
tarafından yetkilendirilmiş TSM'lerden (Toplum Sağlığı Merkezi) alınabileceğini
düzenlemiştir. OSGB'ler hizmet bedelini piyasa koşullarına göre belirlerken, yetkilendirilmiş
TSM'lerin hizmet bedelleri Yönerge ile düzenlenmektedir. Fiiliyatta yetkilendirilmiş TSM'ler
tarafından sunulan hizmetin daha az maliyetli olduğu görülmektedir. Bu durumda devlet
desteği ile hizmet bedelleri karşılaştırıldığında küçük ve orta büyüklükteki işyeri sahibi
işverenler için hizmetin yetkilendirilmiş TSM'lerden alınması daha uygun görülmektedir.
Ancak yetkilendirilmiş TSM'lerin, işveren taleplerini ne ölçüde karşılayabileceği, diğer
yandan kamu sağlık hizmeti de sunmaları nedeniyle bugünden kestirilememektedir.
11.2.3. Desteğe Başvuru ve Ödenme Şekli
Devlet desteğinden faydalanabilmek için işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti
aldıkları kişi yada kuruluşla yapılmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme
Programı sistemine (İSG-KATİP) kayıtlı, onaylanmış ve devam eden bir sözleşmesinin
olması, sonrasında Kurum'a başvurusu gerekmektedir. Kurum verilecek destek miktarını üçer
aylık dönemler için hesap etmekte ve dönemi takip eden ikinci ayın sonunda ödemektedir.
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Kayıt dışı çalışma durumunda desteğin kesilmesi ve geri alınması düzenlenmiştir.
Buna göre devlet desteğinden yararlanan işverenlerin kayıt dışı sigortalı çalıştırıdığının tespit
edildiği durumlarda, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren üç yıl süreyle destekten
faydalanılamamakta, kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan destek ödemeleri
de yasal faizi ile birlikte geri alınmaktadır. Desteğin işletme esasına göre yapılandırılması
nedeniyle bir işverenin bir işyerinde dahi kayıt dışı çalışma tespit edildiğinde, söz konusu
yaptırımlar diğer işyerleri için de uygulanacaktır. İşverenin Kurum'a prim borcu olduğu
durumlarda ise destekten faydalandırma sona erdirilmemekte, destek tutarları söz konusu
prim borçlarına mahsup edilmektedir.
Küçük işyerleri için düzenlenen devlet desteğinin genel bir değerlendirilmesi
yapıldığında, bu işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirmeleri için
katlanacakları maliyetleri azaltmaya yönelik maddi katkıda bulunulması olumlu bir
düzenleme olarak görülmektedir. Ancak düzenlemenin usul ve esasları incelendiğinde,
deseğin işletme ölçeği esas alınarak ödenmesi, destekten yararlanma önünde prosedürden
kaynaklı zorlukların mevcut olması, destek miktarının satın alınacak hizmet tutarı karşısında
çok yetersiz kalması ve destek ödenme takviminin küçük işletmelerin karşılaştığı mali kaynak
yetersizliği sorununu çözebilecek yeterlilikte olmaması gibi sorunlar barındırdığı da
görülmektedir. O kadar ki düzenleme çoğu halde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
desteklemekten ziyade ödenmeyen prim borçlarının tahsili ve kayıt dışılığın önlenmesi amacına
yönelik olduğu izlenimi vermektedir.
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Uygulamalar
Cem Baloğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları,
İstanbul, 2013.
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Uygulama Soruları
1- İş sağlığı ve güvenliği desteğinin sağlanmasında verilmesi gereken öncelikli
işletme tipleri hakkında bilgi veriniz?
2- İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri hangi devlet kurumu tarafından
desteklenmektedir?
3- Destek kapsamında az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler faydalanabilmekte
midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmelerin sosyal diyalog ile sağlanması ILO
sözleşmeleri ve AB direktiflerinin başlıca öğretisini oluşturmaktadır. Türkiye'de böyle bir
yapı kurma niyeti 1960'larda da mevcut olmasına rağmen, sosyal tarafları, akademiyi, sivil
toplum kuruluşlarını ve kamu yöneticilerini ortak bir platformda buluşturan Ulusal İş Sağlığı
ve Güvenliği Konseyi'nin kurulması ancak 2005 yılında gerçekleşebilmiştir. Konsey'in
kuruluş amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanında politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik
tavsiyelerde bulunmaktır ve Konsey 14'ü devlet, 8'i sosyal taraf temsilcileri olmak üzere
toplam 22 üyeden oluşmaktadır. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında olağan toplanması
öngörülen Konsey, başkanın veya üyelerin 1/3'nin talebi üzerine olağanüstü toplantı da
yapabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
2.
3.
4.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin desteklenme nedenleri nelerdir?
Destek verilecek işyerlerinin tespit usulünü açıklayınız.
Desteğin hesaplanmasında hangi unsurlar göz önüne alınmaktadır?
Destekten yararlanma için başvuru ve desteğin ödenme usulü nasıldır?
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12. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12.1. Konseyin Kuruluşunu Hazırlayan Nedenler
12.1.1. Konsey'in Amacı ve Oluşumu
12.2. Konsey'in Görevleri
12.3. Konsey'in Çalışma Usul ve Esasları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- İş sağlığı ve Güvenliği Konseyi kimler tarafından oluşmaktadır?
2- Konsey hangi sıklıkla toplanmaktadır?
3- Konseyin, ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikasının belirlenmesinde etkisi var
mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Ulusal İş Sağlığı
Güvenliği Konseyi

İş
Sağlığı
ve
ve Ulusal
Güvenliği Konseyine neden
Okuyarak ve araştırarak
ihtiyaç
duyulduğunun
öğrenilmesi,

Ulusal İş Sağlığı
Güvenliği Konseyi

sağlanmasında
ve İSG
Konseyin
görev
ve
Okuyarak ve araştırarak
sorumluluklarının
öğrenilmesi

Ulusal İş Sağlığı
Güvenliği Konseyi

ve Konseyin çalışma usul ve
esasları hakında bilgilerin Okuyarak ve araştırarak
öğrenilmesi,

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
-

Ulusal Konsey
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sosyal Diyalog
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Giriş
Çalışmalarını bir yönergeye dayalı olarak yürüten Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi,
6331 sayılı Kanun ile yasal bir dayanağa kavuşmuş ve Konseyin kuruluş amacını, oluşumunu,
görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği
Konseyi Yönetmeliği 5 Şubat 2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for
Economic Co-operation and Development-OECD) 2013 yılı raporunda, sosyal diyalog
platformu olan ve iş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal politikaların 9 belirlendiği Ulusal İş
Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nden olumlu bir gelişme olarak bahsedilmiştir. Ayrıca Avrupa
Birliği Türkiye 2013 yılı İlerleme Raporu’nda 19 uncu Fasıl “Sosyal Politika ve İstihdam”
baş- lığı altında iş sağlığı ve güvenliği alanında istişare ve sosyal diyalog platformu olan
Konseyin resmi olarak kurulmasını sağlayan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Yönetmeliği olumlu bir gelişme olarak yer almıştır.
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12.1. Konseyin Kuruluşunu Hazırlayan Nedenler
Çalışma ilişkilerinin toplumsal önemi ve çalışma hayatında meydana gelen tarihsel
gelişmeler, sosyal diyalog kavramı ile ifade edilen ve başlangıçta işçi, işveren ve devlet
taraflarından oluşurken zamanla toplumdaki diğer örgütlü kesimlerin de kapsandığı üçlü
yapılanmaları ortaya çıkarmıştır. Bu yapılanmanın temel amacı, çeşitli sosyal tarafların
faaliyetlerinin uyumlaştırılması yoluyla toplumsal uzlaşma ve barışın sağlanması olmaktadır.
Avrupa Birliği de sosyal diyalogu başlıca sosyal politika aracı olara görmekte ve sorunların
sosyal diyalog yoluyla çözümlenmesine büyük önem vermektedir. Sosyal diyalogun
kurumsallaşmasını düzenleyen ve çoğu halde kendisi de sosyal diyalog ürünü olan Avrupa
Birliği direktifleri üye ülkeler için bağlayıcı olduğu kadar, Birlik'e uyum çalışmaları yürüten
Türkiye gibi üye olmayan ülkelere de önderlik etmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin de yasal ve
kurumsal anlamda sosyal diyalog mekanizmasını iç hukukta düzenlemesi gerekmektedir.
Türkiye'de tarihi anlamda sosyal diyalog deneyim ve denemelerine sıklıkla rastlanmasına
rağmen, sosyal uzlaşının gerçekleştirilemediği dikat çekmektedir.
Ülke düzeyinde iş sağlığı ve güvenliği politika ve sratejilerinin başarılı olabilmesinde
sosyal tarafların katısı büyük önem taşımaktadır. 155 ve 187 sayılı ILO sözleşmelerinde de,
bu alandaki sorunların sosyal tarafların katılımı ile ulusal bir politika ve program çerçevesinde
çözümlenmesi öngörülmektedir. Türkiye'de ulusal düzeyde iş sağlığı ve güvenliği kurulu
oluşturulması niyeti ilk olarak 1965 yılında gündeme getirilmiş olmasına rağmen ilk toplantı
ancak 1978 yılında yapılabilmiştir. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında da iş sağlığı ve
güvenliği alanında iyileştirmeler yapılması amaçlanmış, AB ve ILO normlarına göre sosyal
tarafların da yer alacağı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun kurulması öngörülmüştür. Bu
amaca yönelik bir kurula ancak 2004 yılında 155 sayılı ILO sözleşmesinin onaylanması
sonrasında, 2005 yılında, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin kurulmasıyla
ulaşılabilmiştir. Konsey sosyal tarafları, ilgili kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve
akademiyi ortak bir platformda buluşturmakta; iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaçların,
önceliklerin, politikaların ve stratejilerin belirlenmesi ile tarafların görüş ve önerilerini
açıklamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
2006-2008 döneminde yürütülecek eylemlerin temelini oluşturan Ulusal Eylem
Planını'nda Konsey, AB normlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun
çıkarılması, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin tüm çalışanları ve işyerlerini
kapsayacak şekilde genişletilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin etkin hale getirilmesi
gibi politik hedefler belirlemiştir. 2009-2013 dönemi için hazırlanan II. Ulusal Eylem
Planı'nda da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat çalışmalarının tamamlanması, yeni
mevzuatın uygulanma kolaylığı için kamuoyunun bilgilendirilmesi, iş kazalarının azaltılması,
Konsey üyeleri tarafından yürütülen proje, eğitim ve tanıtım gibi faaliyetlerin arttırılması
konuları yer almıştır.
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin yasal dayanağa kavuşması 6331 sayılı
Kanun'un çıkarılması ile olmuştur. Konsey'in amacı, oluşumu ve karar yeter sayıları Kanun'un
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21. maddesinde düzenlenmiş, ayrıca Konsey'in çalışma usul ve esaslarının Bakanlık
tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. Bakanlık uygulama esaslarını göstermek üzere, 2013
yılında Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği'ni yayımlamıştır.
12.1.1. Konsey'in Amacı ve Oluşumu
Yönetmelik'te Konsey'in kuruluş amacı, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği alanında
politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmaktır. Konsey bu amaca
yönelik olarak mevcut iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün
yaygınlaştırılması ile ülke politikalarının oluşturulmasında tarafların görüş ve önerilerinin
alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca Konsey çalışmaları, ulusal ve uluslararası koşul ve
gelişmeler göz önünde bulundurulmaktadır.
Konsey üçlü temsil esasına dayanmakta, 14'ü devlet, 8'i sosyal taraf temsilcileri olmak
üzere toplam 22 üyeden oluşmaktadır. Sosyal taraf temsilcisi üyeler işçi, işveren ve kamu
görevlileri sendikalarının üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ile bazı kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinden seçilmektedir. İhtiyaç
duyulması halinde devlet ve sosyal taraf temsilcileri dışında en fazla 2 temsilci daha Konsey
çalışmalarına katılabilmektedir. Konsey'in üye yapısı öğreti tarafından çeşitli yönlerden
eleştirilmektedir. Eleştiriler, ağırlıklı olarak devlet temsilcilerine yer verilmesinin üçlü temsil
esasını yansıtamadığı, Bakanlık temsilcileri ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yürütme
kurulu üyesi gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda doğrudan ilgili olmayan üyelere
yer verilmesi ve tamamen uzmanlardan oluşması gereken bir organın genel müdürler ve
yönetim kurulu üyeleri tarafından oluşturulması gibi hususlarda yoğunlaşmaktadır.
12.2. Konsey'in Görevleri
Konsey'in temel görevi iş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal politika ve stratejilerin
belirlenmesinde görüş ve önerilerde bulunmaktır. Bu bakımdan Konsey kararlarının icrai bir
nitelik taşımadığı, Konsey'in nitelik olarak bir danışma organı olduğu söylenebilir. Öte
yandan tavsiye kararlarıyla icrai makamlara önderlik edilmesi, Konsey'in ulusal stratejilerin
oluşturulmasında yapıcı nitelik kazanmasını da beraberinde getirmektedir. Konsey'in başlıca
görevleri şunlardır:
* Konseyde alınan kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek,
* İhtiyaç ve öncelikleri göz önüne alarak eylem planlarının oluşturulmasında öneriler
sunmak,
* Çalışanlara ve işverenlere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile güvenlik
kültürü oluşturma faaliyetleri hakkında görüş bildirmek,
* İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma projeleri önermek ve ihtiyaç halinde
çalışma grupları kurmak,
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* İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını izleyerek seminer, konferans gibi faaliyetleri
planlamak,
* Bakanlık ile diğer kurumlar arasında işbirliğinin gelişmesine katkı sağlamak,
* Üyelerinin, temsil ettikleri kurumlarda Konsey kararlarının ve mevzuatın
uygulanmasının takip etmesini, görüş ve önerilerde bulunmalarını sağlamak,
* Her yıl politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki yılın kurum faaliyet
raporunu Konsey sekretaryasına iletmek.
12.3. Konsey'in Çalışma Usul ve Esasları
Konsey, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sekretaryası ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı müsteşarı başkanlığında, temsilcilerin salt çoğunluğuyla, olağan veya
olağanüstü toplanmaktadır. Konsey'in Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa
olağan toplantılarını yapması düzenlenmiştir. Olağanüstü toplantı ise başkanın veya üyelerin
üçte birinin teklifi üzerine yapılabilmektedir. Konsey'in yıl içerisinde toplanma sayısına
ilişkin Kanun ve Yönetmelik'te asgari ve azami özel bir sınırlama getirilmemesi, ilgili
düzenlemelerin yılda asgari iki toplantı yapılmasını öngördüğü ancak ikiden fazla
toplanılmasına da engel bir durumun olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır.
Bakanlığa bildirilen üyelerin tüm toplantılara katılması esas alınmaktadır. Ayrıca
olağan ve olağanüstü tüm toplantıların öncesinde üyelerin toplantıya katılımları ile ilgili
bilgiyi ve gündeme ilişkin önerilerini Konsey sekretaryasına bildirmeleri zorunludur. İhtiyaç
duymaları halinde üyeler toplantılara konuların uzmanları ile birlikte katılabilmektedir. Ancak
üyeler dışında toplantıya katılan kimselerin oy kullanma hakkı bulunmamaktadır ve karar
nisabı, toplantıya katılanların salt çoğunluğu olarak belirlenmiştir. Evet/hayır seçenekleri ile
gerçekleşen ve çekimser oy kullanılamayan oylamalarda eşitlik halinde başkanın seçimi
sonucu belirlemektedir.
Konsey, üyelerden veya üye olmayan gerçek veya tüzel kişilerden gelen önerileri
uygun bulması durumunda özel çalışma grupları kurabilmektedir. Çalışma grubu üyeleri
üniversite, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve yerel yönetim
temsilcilerinden uzmanlık alanlarına göre belirlenebilmektedir.
Konsey'in, iş sağlığı ve güvenliği konusunda taraf görüşlerinin alınması ve sosyal
diyalogun işletilmesi gibi temel dayanakları amacına uygun işletildiğinde oldukça faydalı
sonuçlar doğuracağı aşikârdır. Ancak Konsey'in amaçlarının bihakın gerçekleştirilemeyeceği
yönünde görüşler bulunmaktadır. 2013 yılında yapılan ilk Konsey toplantısının dahi üyeler ve
kamuoyu tarafından gereken ilgiyi görememesi, Konsey oluşumuna getirilen eleştiriler ve
geçmiş sosyal diyalog deneyimlerinin başarısızlığı göz önüne alındığında Konsey'den
beklenen faydanın sağlanmasının oldukça zor olduğu görülmektedir. Konsey çalışmalarına
işlerlik kazandıracak esas etkinin, özellikle devlet dışı taraf temsilcilerinin sahip çıkması ve
ilgi göstermesi ile gerçekleşeceği de gözden uzak tutulmamalıdır.
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Uygulamalar
Salih Dursun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, Beta Basım Yayınevi, İstanbul, 2012.
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Uygulama Soruları
1. İş sağlığı ve güvenliği konseyine yönelik eleştiriler nelerdir?
2. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey,Türkiye’de hangi kuruma
bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir?
3. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’n Yönetim Kurulunda kimler
görev almaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çalışma ilişkileri alanında yapılan hukuki düzenlemeler etkin denetim
mekanizmalarının da kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası
düzenlemelerle devletlere denetim yükümlülüğü getirilmektedir. Tüm devletler çalışma
hayatını programlı ve program dışı incelemeler ile denetlemektedir. Türkiye’de denetim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı iş müfettişleri eliyle icra edilmektedir ve gün
geçtikçe iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren programlı denetim yaklaşımı öne
çıkmaktadır. ILO normları çerçevesinde önceden haber vermeksizin gerçekleştirilen
denetimlerde eksiklikler tespit edilirse idari para cezası veya işi durdurulması yaptırımları
uygulanmaktadır. Programlı inceleme denetimlerinde iş müfettişlerinin belirli şartlar altında
eksikliklerin giderilmesi için önel verme yetkisi bulunurken, program dışı inceleme
denetimlerinde süre verilmeksizin doğrudan yaptırım uygulama yoluna gidilmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
nelerdir?

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin kurulmasını gerektiren gelişmeler

2.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin görevleri nelerdir?

3.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin üye yapısı nasıldır?
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13. DENETİM VE İDARİ YAPTIRIMLAR

199

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1. Denetime Yetkili Makam ve Denetim Türleri
13.2. Denetim Esasları
13.3. Denetim Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Türkiye’de İSG denetiminin gerçekleştirilmesinde hangi kurum görevlidir?
2- İşletmelere hangi sıklıkla denetim gerçekleştirilmektedir?
3- Denetimler kimler tarafından gerçekleştirilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Denetim
ve
Yaptırımlar

İdari İş sağlığı ve güvenliği
denetiminin,
sağlık
ve
güvenliğin
temin Okuyarak ve araştırarak
edilmesindeki
öneminin
öğrenilmesi,

Denetim
ve
Yaptırımlar

İdari İş sağlığı ve güvenliğinin
kimler
tarafından
Okuyarak ve araştırarak
gerçekleştirildiğinin
öğrenilmesi,

Denetim
ve
Yaptırımlar

İdari Denetim sonucunda ortaya
çıkabilecek
yaptırımlar
hakkında
bilgilerin
Okuyarak ve araştırarak
öğrenilmesi,

elde
veya

202

Anahtar Kavramlar

-

İSG Denetimi
Yaptırımlar
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Giriş

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında uygulamaya konulan ysal zorunluluklar
kadar, sıklıkla gerçekleştirilen denetimin de etkisi büyüktür. Dünya’da birçok gelişmiş ülkede
İSG güvenliği denetimi, iç denetim ve dış denetimin sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu
sayede birçok gelişmiş ülkede iş kazaları ve meslek hastalıkları düşük seviyelerde
gerçekleşmektedir. Bu bölümde iş sağlığı ve güvenliği denetiminin hangi kurum tarafından
gerçekleştirildiği incelenecek; bu kapsamda hangi türde denetimlerin uygulandığı ve bu
denetimlerde kimlerin gmrev aldığı; görevlilerin yetki ve sorumlulukları detayları ile
incelenecektir.
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13.1. Denetime Yetkili Makam ve Denetim Türleri
Herhangi bir hukuki düzenlemenin başarısı, içeriğinde yer alan hükümlere olduğu
kadar, doğru bir şekilde yorumlanması ve uygulanmasına da bağlıdır. Yeterli kadrolara ve
donanıma sahip bir denetim sistemi öngörülmeyen hukuki düzenlemeler, en ileri düzeyde
hükümler içerse dahi, etkili sonuçlar verememektedir. Özellikle çalışma barışını
gerçekleştirmeye yönelik hukuki düzenlemelerde, uygulamanın mevzuata uygunluğunun etkin
bir şekilde denetlenmesinin önemi çok daha fazladır. Bu nedenle sosyal devletin çalışma
ilişkilerine doğrudan müdahale ettiği alanların başında çalışma hayatının denetlenmesi
gelmektedir. Denetim olmaksızın bir kuralın uygulanabilmesinin mümkün olmaması ve
koyduğu kuralların uygulamasını denetlemenin devletin temel görevlerinden olması nedeniyle
devlet, iş sağlığı ve güvenliği alanını sürekli denetlemek mecburiyetindedir.
Türkiye'de iş denetiminin ulusal ve uluslararası hukuki dayanakları bulunmaktadır.
ILO'nun 81 ve 155 sayılı Sözleşmeleri iş denetiminin başlıca uluslararası dayanaklarını
oluşturmaktadır. 81 sayılı sözleşme, sanayi ve ticaret işyerlerinde çalışma süreleri, ücretler, iş
güvenliği, işçi sağlığı gibi konularda hukuki düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak ve
tarafları bilgilendirmek üzere iş teftiş sistemi kurulması zorunluluğu getirirken; 155 sayılı
Sözleşme de işyerlerinde sağlıklı ve güvenli ortamların oluşturulması için, ihlallere karşı
yeterli cezalarla desteklenmiş bir iş sağlığı ve güvenliği denetim sistemi kurulmasını
öngörmektedir.
İş denetiminin başlıca ulusal kaynaklarını Anayasa, İş Kanunu, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakında Kanun, İş Teftiş Tüzüğü ve İş Teftiş
Kurulu Yönetmeliği teşkil etmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Çalışma Hayatının
Denetimi ve Teftişi" başlıklı bölümü özel olarak konuyu düzenlemektedir. Kanun'un 91.
maddesi "Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş
eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve
özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır" hükmünü düzenleyerek
çalışma hayatının mevzuata uygunluğunun denetimini devletin görevi olarak belirlemiştir. Bu
durumda devlet yalnızca iş sağlığı ve güvenliği alanında değil, çalışma ilişkilerine dair tüm
mevzuatın uygulanmasını denetlemek ve teftiş etmekle yükümlüdür ve bu görev iş
müfettişleri eliyle ifa edilmektedir.
İş teftişi kavramı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nde açıklanmakadır. Buna göre iş teftişi
"[ç]alışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, çocuk ve gençlerin
çalıştırılması, kayıtdışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma
şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak
araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan ve Devlet adına gerçekleştirilen teftiş
faaliyetleri ile mevzuat ile verilen diğer teftiş faaliyetlerini" ifade etmektedir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılırken iş teftişine ilişkin mevcut
durum değştirilmeksizin devam ettirilmiştir. Kanun'un 24. maddesinde, bu Kanun
hükümlerinin uygulanmasına ilişkin izleme ve teftişin, iş sağlığı ve güvenliği bakımından
teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından yapılacağı düzenlenmektedir. Ayrıca 6331 sayılı
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Kanun gereğince yapılacak teftiş ve incelemelerde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 92, 93, 96, 97
ve 107. maddelerinin uygulanmaya devam edeceği hükmü de getirilmiştir.
İş denetimi öncelikli olarak çalışma ortamında ve çalışma koşullarında
gerçekleşmekte, çalışanları koruma ve çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanıp
uygulanmadığını izlemek ve denetlemek temel amacına yönelmektedir. Bu durumda çalışma
ilişkileri, istihdam ve mesleki eğitim ikincil görev alanları olmaktadır. İş denetiminin birincil
görev alanlarından çalışma ortamı kavramı çalışanların sağlığı ve güvenliğini etkileyen geniş
bir alanı ifade ederken; çalışma koşulları kavramı ise ücretler, çalışma süreleri, kadın ve
çocukların çalıştırılması gibi konuları ifade etmektedir. Türkiye'de de iş denetimi esas olarak
bu alanlara, kısmen de toplu iş ilişkileri alanına odaklanmaktadır.
İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği denetimin teknik ve sosyal iş müfettişleri tarafından
yapılacağını düzenlemektedir. Teknik iş müfettişleri aldıkları, tıp, mimarlık ve mühendislik
eğitiminin gereklerine dayanarak çalışma ortamı bakımından teftiş yapmaktayken; sosyal iş
müfettişleri aldıkları sosyal bilimler eğitiminin gereklerine göre çalışma koşulları bakımından,
işin yürütümüne ilişkin teftiş yapmaktadır.
Çalışma hayatının denetimi, İş Teftiş Kurulu bünyesinde toplanmış olmasına rağmen,
birbirinden bağımsız bir biçimde farklı iki alanda uzmanlaşmış müfettişler tarafından icra
edilmetedir.
İş denetimleri tüm dünyada program dışı inceleme denetimi ile programlı denetim
şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Program dışı inceleme denetimi tepkisel/reaktif yaklaşım
şeklinde de adlandırılmakta ve bir olay veya olgu ortaya çıktıktan sonra yapılan denetimleri
anlatmaktadır. Denetim çalışanın şikayeti üzerine ilgili işyerinde veya Kurul'a iletilen evraklar
üzerinden yapılabilmektedir. Bu denetim türünün alanı çoğunlukla çalışma ortamı, kullanılan
malzemeler, kişisel koruyucu donanımlar, çalışma koşulları, çalışma süreleri gibi konularda
yapılan çalışan şikayetleri ile iş kazası ve meslek hastalıkları incelemeleri, güvenlik raporu
incelemesi, büyük kaza önleme politika belgesi incelemesi gibi konulardan oluşmaktadır.
6331 sayılı Kanun ile eğitim kurumlarının ve OSGB'lerin kontrol ve denetimleri de bu tür
denetime dahil edilmiştir. Programlı denetim ise önleyici/proaktif yaklaşımı, İş Teftiş
Biriminin kendi plan ve önceliklerine göre yaptığı denetimleri ifade etmektedir. Çalışma
hayatıyla ilgili öncelikli sorun alanlarının belirlenerek, genellikle yıllık periyodlar için
hazırlanan çalışma planları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu tür denetimin belirli bir
zaman dilimi içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Ulusal politikalar ile geçmiş yılların
şikayet, iş kazası ve meslek hastalığı ile denetim istatistikleri göz önünde bulundurularak
planlanmaktadır. Özellikle aynı sektör ve nitelikte faaliyette bulunan işyerleri arasında
denetimde birlik sağlanarak haksız rekabetin önüne geçme amacı da bulunmaktadır.
Ülkemizde 2011 yılından itibaren dünyada yaygın eğilime de uyularak, iş sağlığı ve
güvenliği eğitimi, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren programlı denetim yaklaşımı
uygulanmaktadır. Buna göre işyerlerinde denetim başlamadan önce işverenlerin kendi
çabalarıyla riskleri bertaraf etmelerini ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almalarını
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sağlamak için, denetim sürecinden önce ilgili taraflarla toplantılar yapılmakta ve denetlenecek
sektörler ile incelenecek konular hakında bilgi verilmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği bakımından yapılan iş denetimleri maden, kimya gibi özel
nitelikteki iş ve işyerlerinde önleme ve koruma uygulamalarının denetimi; büyük kaza
oluşabilecek işyerlerinin denetimi; iş kazası ve meslek hatalıklarının program dışı inceleme
denetimleri; 6331 sayılı Kanun'da belirtilen yetkilendirme ve belgelendirme işlemlerinin
denetimi ile eğitim kurumları ve OSGB'lerin denetimi gibi alanları kapsamaktadır. Ayrıca
6331 sayılı Kanun kapsamında işçilerin alınan tedbirlere uyup uymadıkları ile işverenin
önlem alma, önlemlerin uygulanmasını denetleme, mesleki riskler ile yasal hak ve
yükümlülükler hakkında eğitim ve bilgi verme gibi yükümlülükleri ne derece yerine
getirdikleri de denetlenmektedir.
13.2. Denetim Esasları
Denetime başlamadan önce işyeri ve sektörle ilgili bilgi toplayan iş müfettişleri 81
sayılı ILO sözleşmesi gereği denetime çalışma saatleri içinde ve önceden haber vermeden
gitmektedir. Müfettişler etkin bir denetim icra edebilmeleri için çeşitli yetkilerle
donatılmışlardır. İşyerine girme, işyerinde inceleme yapabilme, soru sorma, belgeleri
inceleme, numune alma, çalışanlar için organize edilen tesisleri görme, araştırma yapma ve
acil durumlarda gerekli önlemleri uygulayabilme başta gelen yetkileridir.
Denetime gidilen işyerinde üst düzey yöneticilerle görüşme ve teftiş için uygun
çalışma ortamının hazırlanmasından sonra müfettişler sırasıyla işyerini gezmekte, işçi ve
işverenleri tespit etmekte, üretim sürecini izlemekte, çalışma ortamı ve koşullarının mevzuata
uygunluğunu değerlendirmekte, kayıt ve belgeleri incelemekte ve ihtiyaç duyduğu kişilerin
ifadesine başvurmaktadır. İş Teftiş Tüzüğü “[t]amamlanması için mevzuatça önel verilmesi
zorunlu bulunmadığı halde ve derhal tamamlanmaması işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından
yakın bir tehlike göstermeyen eksiklik ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi için müfettişçe
uygun bir önel verilebil[eceğini]” düzenlemektedir. Bu hükme göre önel verildiği durumlarda
denetime belirli bir süre ara verilmekte, belirlenen süre sonunda eksiklikler giderilmişse,
tutanak düzenlenerek denetim tamamlanmaktadır. Eksikliklerin giderilmediği veya yeni
eksikliklerin ortaya çıktığı tespit edildiğinde ise süre verilmeksizin idari para cezası
uygulanmaktadır. İdari işlem, hazırlanan raporun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne
gönderilmesi ve işverene tebliğ edilmesiyle sona ermektedir. Bu bakımdan denetime ara
verme uygulaması, önleyici denetim anlayışının temel fonksiyonlarından biri halini
almaktadır.
Denetim sürecinde tarafların karşılıklı yükümlülükleri bulunmaktadır. İşveren, işveren
vekilleri ve işçiler iş müfettişlerine gerekli kolaylığı göstermek ve istenilen bilgi ve belgeleri
doğru bir şekilde sunmakla yükümlü iken; müfettişler de tarafsız davranmak, işyerinin özel
bilgileri ile ihbar ve şikayette bulunan kişilerin kimliklerini açıklamamak, ayrıca işi mümkün
olduğunca aksatmamakla yükümlüdürler.
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13.3. Denetim Sonuçları
6331 sayılı Kanun’da denetim sonucunda başvurulacak idari yaptırımlar, işin
durdurulması ve idari para cezaları şeklinde düzenlenmiştir. Denetimin asıl amacının
işvereni cezalandırmaktan ziyade iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak
olması, en ağır ve etkili yaptırım olan işin durdurulması cezasında onarıcılık ve önleyicilik ile
oransallık ilkelerinin gözetilmesini gerektirmektedir.
İşin durdurulması işyerinin tamamı için olabileceği gibi belirli bir bölümü için de
olabilmektedir ve işyerinin kapatılması ile aynı sonucu doğurmaktadır. Mevzuatta tek başına
maden, metal, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı ve yapı işleri gibi çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerleri ile büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk
değerlendirmesinin yapılmamış olmasına işin durdurulması yaptırımı bağlanmıştır.
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik, işyerinde işin tamamının veya bir
bölümünün, üç iş müfettişinden oluşan bir heyet tarafından duurdurulabileceğini
öngörmektedir. Heyet, ihtiyaç halinde işyerinde inceleme de yaparak, kendisine ulaştırılan
raporlar üzerinden inceleme yapmakta ve iki gün içerisinde karar vermektedir. Ancak heyet
kararına kadar olan sürecin beklenilmeksizin tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte acil
durumların ortaya çıktığı hallerde, tespiti yapan iş müfettişinin, durumu Kurul Başkanlığı’na
da bildirerek, ilgili mülki amirden, tedbiren işin durdurulmasını talep hakkı da bulunmaktadır.
Önceki dönemde işin durdurulması kararının, iş müfettişleri ile birlikte bölge müdürü ile işçi
ve işveren temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyon tarafından alınmasını öngören
düzenleme, 6331 sayılı Kanun’la değiştirilmiş, bu yetki yalnızca iş müfettişlerinden oluşan bir
heyete devredilmiştir. Önceki düzenlemenin daha isabetli olduğu sosyal gerekçelere
dayandırılarak dile getirilmektedir.
Program dışı inceleme denetimlerinde, mevzuata aykırılıkların ve eksikliklerin
giderilmesi için önel verilmemekte, doğrudan idari para cezalarına başvurulmaktadır. İdari
yaptırımlar genellikle henüz zarar ortaya çıkmadan başvurulduğu için, cezalandırmaktan
ziyade onarma ve önlemeye yönelik olmakta, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasında
motivasyon unsuru olarak görülmektedir. Bu nedenle 6331 sayılı Kanun’da çeşitli durumlar
için yüksek meblağları bulan idari para cezaları öngörülmektedir. Müfettişlerce idari para
cezası öngörüldüğü durumlarda, ceza tutarı ve gerekçesi denetim raporunun sonuç kısmında
belirtilmektedir.
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Uygulamalar
Fuat Bayram, Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi, Beta Basım
Yayınevi, İstanbul, 2008.
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Uygulama Soruları
1- İş sağlığı ve güvenliği uzmanları Bakanlık adına İSG denetimi
gerçekleştirebilirler mi?
2- Türkiye’de İSG denetiminde SGK’dan iş teftiş müfettişleri görevlendirilebilir
mi?
3- İSG Denetimi gerçekleştiren müfettişler hangi bakanlık tarafından
görevlendirilmektedir?
4- Çalışan temsilcisinin ilgili Bakanlığı arayıp iş teftişi talep etme hakkı var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm içerisinde Türkiye’de İsg teftişinin hangi kurum tarafından gerçekleştirildiği
aktarılmıştır. Teftişte görev alan müfettişlerin, görev kapsamındaki yetki ve sorumluluları
detayları ile öğrenilmiştir. Denetimin gerçekleştirilmesi esnasında hangi kriterlere göre
gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Denetim gerçekleştikten sonra ortaya çıkan eksikliklerin
nasıl giderilmesi ve hangi plan ve programın izlenmesi gerektiği detaylı bir şekilde ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

İş teftişi ne demektir?

2.

Çalışma hayatını teftiş etme ödevinin kaynakları nelerdir?

3.

İç ve dış denetim ne demektir?

4.

Programlı ve program dışı inceleme denetimi ne anlama gelmektedir?

5.

Hangi denetim türünde ve hangi hallerde önel verilebilmektedir?

6.

Denetimin yaptırımları nelerdir?

7.

Müfettişlerin teftiş sırasında uymak zorunda oldukları yükümlülükler nelerdir?
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14.

Uluslararası Düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği’ ni Düzenleyici
Kaynaklar
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1.Uluslararası Düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği’ ni Düzenleyici Kaynaklar
11.1.1. İLO Sözleşmeleri
11.1.2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
11.1.3. Avrupa Sosyal Şartı
11.1.4. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
11.1.5. Avrupa Birliği Direktifleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Dünya’da iş sağlığı ve güvenliği boyutunda uluslararası düzenlemeler ilk kez
hangi kurum tarafından hayata geçirilmiştir?
2- Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan tavsiye kararları Türkie
tarafından kabul edilmesi zorunlu mudur? Nedenleriyle belirtiniz.
3- Türkiye şu ana kadar kaç adet İLO sözleşmesini kabul etmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Uluslararası Düzeyde İş İSG’nin
uluslararası
Sağlığı ve Güvenliği’ ni boyutta hangi kurumlar
Düzenleyici
Kaynaklar tarafından
bağlayıcı Okuyarak ve araştırarak
düzenlemelerin
çıkarıldığının anlaşılması,
Uluslararası Düzeyde İş İLO’nun
uluslararası
Sağlığı ve Güvenliği’ ni düzeyde İSG açısından
Okuyarak ve araştırarak
Düzenleyici
Kaynaklar söz
oynadığı
rolün
görülmesi,
Uluslararası Düzeyde İş AB
Direktiflerinin
Sağlığı ve Güvenliği’ ni uluslararası boyutta İSG
Okuyarak ve araştırarak
Düzenleyici
Kaynaklar açısından
rolünün
öğrenilmesi,
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Anahtar Kavramlar
 İLO
 AB Direktifleri
 İnsan Hakları Bildirgesi
 Avrupa Sosyal Şartı
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Giriş
İş sağlığı ve güvenliğinin uluslararası boyutta genel kurallar ve yasalara bağlı olması
gerekmektedir. Bu kapsamda çalışma hayatını düzenleyen kurumlar ve organizasyonlar
çalışma hayatının tüm ülkelerde belirli standartlarda düzenlelyebilmek adına çalışmalar
yapmaktadır. Bu çalışmalar yapılır iken, çalışma hayatında insanlık onuruna yakışır çalışma
olgusu dikkate alınmakta ve insan hakları evrensel bildirgesi kaynak gösterilmektedir.
Çalışma hayatının uluslararası düzeyde düzenleyen kuruluş olan İLO, iş sağlığı ve güvenliği
kapsamında da birçok düzenleyici uygulamayı hayata geçirmektedir. Aynı zamanda kendisine
bağlı tüm üye ülkelere ortaya çıkardığı standartlara uyma zorunluluğu getirmektedir. Buna ek
olarak da, Avrupa Birliği üyesi ülkeler de çalışma hayatlarında ortak standartlar belirlemek
adına direktifler yayınlamaktadır. Bu direktiflerin de tüm üye ülkeler ve üyeliğe aday ülkeler
tarafından uygulanmasını beklemektedir.
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14.1. Uluslararası Düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği’ ni Düzenleyici
Kaynaklar
Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği hakkında nitelikli düzenlemelerin yapılması ikinci
dünya savaşı sonrası yıllarda başlamıştır. Uluslararası düzenlemelerin çoğunda meydana
gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı düzenlemelerden bahsedilmektedir. Bu
konunun dünyada yankı bulmasını sağlayan uluslararası düzenlemeler, bütün ülkelere yol
haritası olma özelliğini de taşımaktadır.

14.1.1.

İLO Sözleşmeleri

Uluslararası Çalışma Örgütü 1919 yılında imzalanan Versay Antlaşması temeli atılan ve
Birleşmiş Milletlerin temelini oluşturduğu Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır. Birinci
Dünya savaşı sonrasında Paris’te işçilerin artan sorunlarını ortadan kaldırmak ve artan sosyal
sorunlara karşı reformlar geliştirerek bunların uluslararası düzeyde uygulanması amacıyla
kurulmuştur. İkinci Dünya savaşı sonrasında, İLO’ da temel değişiklikler meydana gelmiştir.
İLO, bu dönemden itibaren kapsam ve amaçlarını genişletme eğilime girmiştir. İLO,
yayınlayacağı sözleşme ve tavsiye kararları ile örgütlenme özgürlüğünü, toplu pazarlık
hakkını, zorla çalıştırılmanın engellenmesi hususunu, fırsat eşitliğini, çocuk işçiler sorunsalı
gibi çalışma hayatında var olan tüm konulara ilişkin düzenlemeler ve standartlar oluşturmaya
amaçlamıştır.

İLO, mesleki eğitim ve mesleğe yönlendirme faaliyetlerinde,
üretilmesinde, iş hukuku, endüstriyel ilişkiler,
kooperatifler,

istihdam politikası

çalışma standartlarının iyileştirilmesi,

sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri, İSG konularında teknik yardım

hizmetleri sağlamaktadır ve bağımsız işçi ve işveren sendikalarının kurulmasını
desteklemekte, bu sivil örgütlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağmaktadır. Birleşmiş
milletler sistemi içerisinde kendine has bir yönetim sistemine sahiptir. Yönetim içerisinde
sosyal diyalog, eşit temsil sistemine önem vermektedir. ILO’nun bu yapısına üçlü temsil
sistemi denmektedir.
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ILO’nun üç temel organı vardır. Bunlar; Uluslararası Çalışma Konferansı (UÇK), Uluslararası
Çalışma Bürosu (UÇB) ve Yönetim Konseyi’dir. Bu kurullardan Uluslararası Çalışma
konferansının genel olarak görevleri arasında; sosyal politikanın ve çalışma hukukunun
temelini oluşturan sözleşmelerin ve tavsiye kararlarının görüşülmesi ve genel kurula
sunulması yer almaktadır. UÇK’ da karar bağlanan sözleşmeler ve tavsiye kararları İLO
tarafından belirlenen denetim kurulu tarafından gözden geçirilerek yönetim kuruluna
sunulmaktadır. Bunun sonucunda İLO alınan tavsiye kararları ve sözleşmeleri kabul eder.
UÇK, kurumun yönetilmesinde kritik görevlere sahiptir. Başta, örgüt bütçesinin yönetilmesi
ve örgüt üyeliğine kabul veya red gibi kritik kararlar UÇK tarafından alınmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü genel konferansı yılda bir kez, Cenevre’de toplanmaktadır.
ÜÇO’ya üye her ülkeden dört adet temsilci konferansta görevlendirilmektedir. Bu üyelerin
ikisi hükümet temsilcisi, diğer ikisi de işçi ve işveren konfederasyonu temsilcilerinden
oluşmaktadır.

ÜÇO, tarafından bugüne kadar, 188 sözleşme ve 199 tavsiye kararı kabul edilmiştir. Türkiye
tarafından onaylanan 59 Sözleşmeden 53'ü yürürlüktedir, 4 Sözleşmeye karşı çıkılmıştır ve
geçtiğimiz 12 ayda 2 sözleşme onaylanmıştır. Bu sözleşmeleri onaylayan ülkeler, ulusal
mevzuatlarında da gerekli düzenlemeleri yapıp iç hukuklarını İLO’nun sözleşmesine uyumlu
hale getirmek zorundadır. Aynı zamanda, sözleşmeleri kabul eden ülkeler İLO’nun
denetimine de tabi olmak zorundandır. ILO’nun hukuki anlamda bağlayıcı faaliyeti, yasama
alanındadır. ÜÇO tarafından kabul edilen sözleşmeler ve sözleşmeler tavsiye biçimde üye
ülkelere gönderilmekte ve onaylarına sunulmaktadır. İlgili hukuki düzenlemeyi kabul eden
ülke, bu sözleşmeyi iç hukukunda yasama organlarınca kabul ettikten sonra bağlayıcılığı
kazanmaktadır. Diğer taraftan da, tavsiye kararları iç hukuk tarafından onaylanmasına gerek
yoktur.

Uluslararası Çalışma Örgütü çalışma hayatını incelemeye başladığı andan itibaren sorunsal
olarak ortaya koyduğu iş sağlığı ve güvenliği alanında birçok sözleşmesi vardır. Bu
sözleşmelere örnek verecek olursak; 15, 35, 42, 81, 102, 115, 119, 127, 155 ve 161 sayılı
sözleşmeler yer almaktadır. Bu sözleşmeler arasında önemle üstünde durulan iki sözleşme
155 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme ve 161 sayılı
“Uluslararası Çalışma Örgütü” sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerden ilki, 1981 yılında kabul
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edilen 151 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme”’ sidir.
Diğer, 161 sayılı “Uluslararası Çalışma Örgütü” sözleşmesi de 1985 yılında kabul edilmiştir.
ÜÇO, çalışma hayatının baş sorunları arasında gördüğü iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve iş
kazalarının sonucu olarak ortaya çıkan sosyal güvence durumu hakkında yapmış olduğu
çalışmalar neticesinde 1981 yılında 155 sayılı sözleşmeyi yayınlayarak çalışma hayatına bir
takım standartlar getirmeyi amaçlamıştır. Bu sözleşmenin birinci maddesiyle, sözleşmenin her
işkolu ve meslekte uygulanacağının altı çizilmektedir. Ancak, ikinci maddede de balıkçılık ve
deniz taşımacılığı gibi alanlarda kapsam alanının üye devletlere bırakıldığı beyan
edilmektedir.

Çalışma ortamında gerçekleşebilecek risk ve tehlikeleri önlemek, çalışanların sağlık ve
güvenliklerini bozan unsurlara karşı koruyucu uygulamalar ile çalışanların sağlık ve
güvenliğinin teminini sağlamak amacı ile 155 sayılı sözleşme uygulamaya konulmuştur.
Sözleşmeye taraf her üye ülke, ulusal dinamiklerini göz önünde bulundurarak temsil
yeteneğine sahip belirlenmiş olan işçi ve işveren üst kuruluşların görüş ve önerilerini
gözeterek, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tutarlı bir politikası geliştirmesi beklenmiştir.
Hazırlanan politikalar ÜÇO’ya bildirimi yapıldıktan sonra, ÜÇO kendisinin belirleyeceği
periyotlar dahilinde denetim gerçekleştireceğini bildirmiştir. Bu sözleşmenin başlıca amacı,
Dünya’da artan iş kazası ve meslek hastalıklarını minimum seviyeye çekmek olarak
açıklanmıştır.

2006 yılında gerçekleştirilen ÜÇO toplantısında, çalışma hayatının geçirdiği teknolojik evrim
göz önüne alınarak, çalışanların iş hayatında birçok yeni teknik ve sosyal risk ve tehlikelere
ile karşı karşıya kaldıkları fikrinden yola çıkarak, UÇK’ nın yaptığı çalışmada 155 sayılı
sözleşmenin işgücü piyasalarının ihtiyaçlarına yetersiz geldiği savunulmuştur. UÇK
tarafından 155 sayılı sözleşmenin geliştirilmesi için yapılan ve yönetim kuruluna sunulan yen
sözleşme ile çalışma hayatındaki yeni risk ve tehlikeler eklenerek 187 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi kabul edilmiştir. 155 sayılı sözleşme 7.1.2004
tarihinde 5038 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış,

187 sayılı

sözleşme ise de 15 Haziran 2006 tarihinde kabul edilmesine rağmen 6485 sayılı Kanun ile 8
Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Sözleşmenin üçüncü ve beşinci maddelerinde ulusal bir iş sağlığı ve güvenliği programının
amacı tanımı ve kapsamı hakkında bilgi verilmektedir. Bu tavsiyeler göz önüne alınarak,
sözleşmeye tabi olan her ülkenin iş sağlığı ve güvenliği bağlamında ulusal bir politika
geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu sözleşmenin merkezinde iki konu büyük
yer kaplamaktadır. Bunlardan birincisi, toplumun genelinde iş sağlığı ve güvenliği
kapsamında bir kültür oluşturmak; ikincisi ise, risk analizi ile çalışma hayatında olan
tehlikeleri meydana gelmeden ortadan kaldıracak güvenlik sisteminin iş piyasasında
uygulanmasını sağlanmasıdır.

Bu iki temel iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi dışında, bahsedilmesi gereken başlıca
sözleşmeler arasında; 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri sözleşmesi, iş güvenliği uzmanları,
hekimler ve diğer sağlık personelinin bağımsız çalışma koşulları hakkında bilgiler
vermektedir. (Madde 8). Bununla birlikte, 1960 tarihli ve 115 sayılı İşçilerin İyonizan
Radyasyonlara Karşı Korunma Sözleşmesi, 1963 tarihli ve 119 sayılı Makinelerden Korunma
Sözleşmesi, 1977 tarihli ve 148 sayılı Çalışma Ortamı Sözleşmesi, 1979 tarihli ve 152 sayılı
Dok İşçileri İçin İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi çalışma hayatında en sık rastlanan
durumlara ait olan belli başlılarıdır. Türkiye, 115 ve 119 sayılı sözleşmeleri kabul ederek iç
hukukuna dahil etmiştir.

İLO’nun 187 sayılı sözleşmesini göz önüne alınarak bundan önce sadece iş sağlığı ve
güvenliği hususunda özgün bir yasa olmayan Türkiye’de 2012 yılından itibaren 6356 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği yasası, ilgili İLO sözleşmesinin beklentilerinin çoğunu karşılayacak
şekilde hazırlanmıştır. Bu yasa, 88 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iş sağlığı ve güvenliği
alanına özgün olarak hazırlanmış ilk yasa olarak kayıtlara geçmiştir.

14.1.2.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilerek hayata
geçen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, Türkiye tarafından 6366 sayılı Kanun ile
10.03.1954 tarihinde kabul görerek yürürlüğe girmiştir. Türkiye kurucu ülke statüsünde
olarak, İnsan Hakları Evrensel bildirgesini ilk olarak onaylayan ülkeler arasındadır. Bu
bildirge beraberinde vatandaşlara ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda özgürlükler
yüklemiştir. Aynı zamanda da, devletin sorumluluklarını arttırmıştır.
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İnsan hakları Evrensel Bildirgesi’nin 22. Maddesi ile insanlara iş sağlığı ve güvenliği hakkı
tanınmıştır. Bu tanımlamaya göre; “Herkesin, toplumun bir üyesi olarak sosyal güvenliğe
hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine
ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişimi için gerekli olan ekonomik,
sosyal ve kültürel hakların gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir” açıklamasıyla bütün bireylerin
iş yerinde sağlık ve güvenliklerinin sosyal güvenliğin koruması altında alındığı ifade
edilmektedir.

İnsan Hakları Bildirgesi’nde insanların tamamının sosyal güvence içerisinde yaşamaya hakkı
olduğu belirtilmektedir. Her vatandaşın yiyecek, giyecek, konut, tıbbi bakım, sosyal yardımlar
ve sosyal hizmetlerden faydalanabilmesi dahil bireyin sağlığını ve güvenliği gözetilmesi ve
refah içerisinde yaşaması adına hizmetler sunulması gerektiği bildirgede belirtilmektedir.
Bunun yanında, işsizlik, hastalık,

sakatlık,

dulluk,

ihtiyarlık veya kişinin geçim

imkanlarından mahrum kalmasını doğuracak durumlarda sağlık ve güvenliğinin devlet
tarafından gözetilmesi gerektiği önemle vurgulanmaktadır.

14.1.3.

Avrupa Sosyal Şartı

Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen ve Avrupa İnsan Hakları
Evrensel Bildirisinden sonra gelen en önemli uygulamadır. Avrupa İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesini sosyal ve ekonomik haklar yönünden tamamlamaktadır. İnsan Hakları Evrensel
bildirgesi Avrupa Sosyal Şartına kıyasla, ekonomik ve sosyal yönden hakları dar kapsamlı
değerlendirmiş, medeni ve siyasal haklar üzerinde geniş imkanların geliştirilmesine zemin
hazırlamıştır. 18 Ekim 1961‟de konsey üyesi olan 13 devlet tarafından Torino’ da
imzalandıktan sonra 26 Şubat 1965‟te yürürlüğe girmiştir. Kabul edilen bu düzenleme
içerisinde çağımızın ihtiyaçlarını ve anlayışını yansıtan tüm sosyal ve ekonomik hak ve
çıkarlar geniş bir şekilde belirtilmiştir. Avrupa Sosyal Şartı’nın 11. Maddesi, “ Sağlığın
Korunması” hususuna vurgu yapar iken; 1. Maddesinde ise, “ Sağlık ve Sosyal Yardım
Hakkı” alanındaki düzenlemelerden bahsetmektedir.
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Avrupa Sosyal Şartı içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler de yer
almaktadır. Avrupa Sosyal Şartını kabul eden her ülke bu asgari şartları da sağlamak
zorundadır. Avrupa Sosyal Şartı’nda var olan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 3.
Maddesinde “Güvenli ve Sağlıklı Şartlarda Çalışma Koşullarına Sahip Olma Hakkı” ile
düzenlenmiştir. Bu madde ile, sağlık ve güvenlik alanında yasal düzenlemeler yapılması, iş
kazası ve meslek hastalıklarını önleyici yönetim sistemlerinin uygulanmasını ve olası tehlikeli
durum ve davranışlara karşı işçiler ve işçileri temsil eden sendikalar ile diyalog içerisinde
olmayı amaç edinilmektedir. Bu kapsamda 3. Maddeye eklenen iki yeni fıkra ile çalışma
ortamının uluslararası standartlar gözetilerek iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarının
karşılanması, İSG kapsamında oluşturulan ulusal politikanın düzenli olarak denetlenmesinin
sağlanması, çalışma ortamında yaşanabilecek tehlike ve riskleri en aza indirilmesi ile
koruyucu ve bilgilendirici İSG hizmetlerinin sağlanması hususu koruma altına alınmıştır.

UÇÖ Sözleşmeleri ve Avrupa Birliği direktiflerinde belirtilen tehlike ve riskler referans
alınması suretiyle işçi sağlığı ve güvenliği ile alakalı ulusal yasal düzenlemeler ve tedbirler
alınmak zorundadır. Ülkeler sadece çerçeve yasal düzenlemeleri baz almak zorunda değildir.
Yapısal işgücü piyasalarının tehlikelerini de göz önünde bulundurularak tehlike ve riskler
ortaya konmalı, iş sağlığı ve güvenliği açısından ortaya çıkan tehlike ve riskler ile mücadele
etmek adına yapısal yasal düzenlemeler de mevzuatlarına eklemelidirler.

90’lı yıllara gelindiğinde Avrupa Sosyal Şartının çağdaş normlara uyumunun sağlanması
amacıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir. Toplantıların sonucunda bir takım yeni standartların
Şart’a eklenmesi gerekliliğine karar verilmiştir. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 1
Temmuz 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal
Şartı’nı, 6 Ekim 2004 tarihinde imzalamış, 27 Eylül 2006 tarihinde 5547 sayılı Kanun’la
onaylanmasını uygun görmüş ve Bakanlar Kurulunca da 2007/11907 sayılı kararla
onaylanmıştır.

Gözden geçirilmiş Avrupa Şartı’nda iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni düzenlemeler de
getirilmiştir. Bir önceki Avrupa Sosyal Şartında yer alan 2. ve 3. Maddelere ek olarak, çalışan
kadınların korunması ve analığın korunması hakkı (8. Madde) eklenmiştir. Avrupa Sosyal
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Şartı, diğer direktifler, sözleşmeler ve bildirgelere ile karşılaştırıldığında; ilk kez çalışanların
bir hakkı olarak iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ifade etmiştir.

14.1.4.

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

Avrupa Topluluklarını kuran antlaşma metninde temel hak ve özgürlüklerin yer almaması
nedeniyle, Avrupa Birliği Parlamentosu’nda yapılan toplantılar sonucunda 1992 yılında
Temel Haklar konusunun antlaşma metnine girmesine karar verilmiştir. Avrupa Birliği
gelişim süreci göz önüne alınarak, temel hak ve özgürlüklerin tek bir şartta toplanması
gerektiği kararı alınmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar 2000 yılında gerçekleştirilen Köln
Zirvesinde sonuç bulmuş ve “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı” imzalanmıştır.

Avrupa Birliği Temel Haklar ve Özgürlükler hususunda özgün bir çalışmayı 2000 yılına kadar
ortaya koyamamıştır. Diğer taraftan, birliğin en önem verdiği hususların başında bireylerin
saygınlığı, özgürlüğü ve eşitliği gibi temel adalet unsurları gelmektedir. Bu kapsamda birlik,
sosyal ve çalışma hayatında bireyi merkezine alarak, hak ve çıkarlarını gözetmek adına geniş
haklar tanıyacağı Temel Haklar şartını uygulamaya koymuştur. İş sağlığı ve güvenliği de
çalışma hayatında temel bir hak olduğu Avrupa Sosyal Şartında dile getirilmiştir. Bu
kapsamda, Temel haklar Şart’ ı içerisinde de bireylerin çalışma hayatında temel sağlık ve
güvenlik haklarını koruyucu maddeler eklenmiştir. Bu maddeler arasında; 5. maddesinin 2.
fıkrasında

“hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı”

ve 31.

maddesinde “her işçinin,

sağlığını, güvenliğini ve saygınlığını gözeten çalışma koşullarına sahip olma hakkının var
olduğu” yer almıştır. Diğer taratan, temel koruyucu maddeler birçok direktif ve sözleşme
içerisinde yer almasına karşın Birliğin bu konulara bakış açısını yansıtmak açısından bir temel
olarak şartname içerisine konulmuştur.

14.1.5.

Avrupa Birliği Direktifleri

Avrupa Birliği sosyal politikası, iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli olarak bir gelişme
seyri içerisindedir. Avrupa Birliği’nde ortak bir sosyal politika stratejisi izlemek pek mümkün
gözükmemektedir. Bu noktada, Avrupa Birliği’ne Avrupa Tek Senedi' nde, Maastricht ve
Amsterdam Antlaşmalarında önemli görevler yüklenmiştir. AB’nde ortak bir sosyal politika
oluşturulması amacıyla “Beyaz Kitap” yazılmıştır. Bu kitap, AB’nin sosyal politika
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sorunlarını ele alan ve ortak bir politika yürütülmesi gereken sorunsal alanlarını belirlemiştir.
AB sosyal politikasında önemli bir yeri olan Beyaz Kitap'ın içeriği; İş, nitelik ve çalışma
koşulları, İşgücünün mobilitesi, Fırsat eşitliği, Sosyal koruma ve sosyal içerme, Kamu sağlığı
gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Daha sonraları Beyaz Kitap'ın daha da geliştirildiğini
görmekteyiz. Bu süreçte var olan ögeler ise; işsizliğin azaltılması, Sosyal damping, İş sağlığı
ve güvenliği, Nüfus değişim gibi alanlar yer almıştır. Beyaz Kitap’ın gelişim süreci içerisinde
göze çarpan önemli unsurlardan birisi de iş sağlığı ve güvenliği hususunun öznel bir yapıya
kavuşması ve kendi ismi ile direktiflerinin hazırlanmasıdır. Beyaz kitabın ilk metninde, iş
nitelik ve çalışma koşulları altında değerlendirilir iken; gelişim süreci içerisinde iş sağlığı ve
güvenliği başlığı ile kendisine yer bulmuştur.

Çalışma Bakanlığının faaliyete geçmesi ve UÇÖ’ ne üye olunmasında itibaren, Türk iş
hukukunda ÜÇO’nun etkisi oldukça fazladır. ÜÇO, hazırlamış olduğu sözleşmeler ve tavsiye
kararları ile birlikte bir çok ülkenin çalışma mevzuatının düzenlenmesinde etkin rol
oynamıştır. Avrupa Birliği mevzuatı da bu gelişim süreci içerisinde Türkiye’nin iş hukuku
mevzuatının gelişiminde rol oynadığı görülmektedir. Üyelik sürecinde bulunan ülkeler, AB
Müktesebatına uyumlu, aynı zamanda İLO’nun temel sözleşme ve tavsiye kararlarını ulusal
mevzuatlarına yansıtarak hukuki düzenlemeleri yapmaları beklenmektedir. Türkiye’nin
AB’ye uyum sürecinde uyması gereken Ulusal Program paketinde de öncelikli uyulması
gereken ana hususlar arasında: bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal
diyalog, kadın erkek eşitliği ve ayırımcılığın önlenmesi konuları gelmektedir.

Avrupa birliği müktesebatının temelini başta 89/391 sayılı Çerçeve Direktif oluşturmaktadır.
Bu çerçeve direktif, temel düzeyde işçi işveren arasında uyulması gereken kuralları ortaya
koymaktadır. Bu direktifin devamında bireysel direktifler ile çalışma hayatının haritası
çizilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan, çıkarılan direktifler ülkelerin ulusal mevzuatlarına
uygulanabilecek şekilde esnek tutularak ülkelerin yapısal özelliklerine dokunulmamaya
çalışılmıştır.

Avrupa Birliği iş sağlığı ve güvenliği alanına oldukça önem vermektedir. Özellikle, AB’ye
uyum sürecinde olan ülkelere öncelikle uyulması gereken direktifler arasında iş sağlığı ve
güvenliği ile alakalı olanları şart koşmaktadır. Bu kapsamda, 80/1170 ve 89/391 sayılı iki
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Çerçeve Direktifin ile birlikte, ek olarak her alanda özgün ve detaylı şekilde düzenleyici
birçok bireysel direktif çıkarmıştır. Çıkarılan direktifler ulusal mevzuata aktarılmadığı
müddetçe etkilerini görmek mümkün olmamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında
düzenlenen direktifler, üst hukuk normu kapsamına girmektedir. Tüm üye olan ülkelerin
uygulama zorunlulukları doğmaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, müktesebatın 137. Maddesine göre, çalışanların sağlık ve
güvenliklerini korumak amacıyla AB tarafından çıkarılan tüm Direktifler desteklenmelidir.
89/391 sayılı Çerçeve Direktif’ in 5. maddesinde, işçi ve işverenlerin sağlık ve güvenliklerini
sağlamak amacıyla birbirlerini sürekli olarak korumak ve gözetmek zorunda olduklarını ifade
etmektedir. Bu direktifin Alman kanunlarına uyumlu hale getirilmesi sürecinde bir takım
sıkıntılar ile karşılaşılmıştır. Alman Liberal işgücü piyasası özellikle getirilen düzenlemeleri
fazla bürokratik bularak, kanunun uygulamaya geçmesi hususunda zorluklar çıkarmışlardır.
Direktifin Alman Parlamentosu’ nda kabulünün ardından, Alman İş Koruma Kanunu
(Arbeitsschutzgesetz, ArbSchG) ve Alman İş Güvenliği Kanunu (Arbeitssicherheitsgesetz,
ASİG) işverenlere, kamu sektöründeki çalışanları da kapsayacak şekilde işverenlerin tüm
işçilerin sağlık ve güvenliğinden birincil olarak sorumlu tutulacağını bildirmişlerdir. Bu
durumu gerçek hayata geçirmek adına ASİG, çalışma hayatında uygulanabilir, işçilerin sağlık
ve güvenliğini gözeten hukuki düzenlemeyi yasaya koyarak, uygulamaya başlamıştır.

Avrupa’da son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği özelinde yaşanan yasal gelişmeler Avrupa
Birliği Direktifleri çerçevesinde geliştirilmektedir. Bu kapsamda günümüzün sağlık ve
güvenlik tehlikelerini içeren yasal düzenlemelerdeki güncellemelerde de direktiflere atıf
yapılmaktadır. Örnek olarak, 1974 tarihli İngiliz İşyerinde Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Yasası
(The Health and Safety at Work Act 1974) başta 89/391 sayılı Çerçeve direktiflerini baz
alarak ve diğer direktifleri de göz önünde bulundurarak bir takım değişikliklere uğramıştır.

Avrupa Birliği hazırladığı direktifler kapsamında en sık kullanılan düzenlemeler arasında iş
sağlığı ve güvenliği konusu yer almaktadır. Direktifler hazırlanma aşamasında, dayandıkları
gerekçeler üye ülkelere tebliğ edilmektedir. Direktifler hazırlandıktan sonra da, her ülkeye
ulusal mevzuatını uyumlu hale getirmesi açısından süre verilmektedir. Üye ülkeler uygulama
safhasına geçtikleri ilgili direktifleri kapsayan komisyona bildirmek zorundadır. Herhangi bir
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ülke, verilen zaman içerisinde direktifi ulusal mevzuatına uyumlu hale getirmediği takdirde
“Avrupa Birliği Ulusal Divan”’ ında yargılanmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerde, direktiflerin iç hukuka uyarlanmadığı durumlarda çalışanlar mağdur
olarak bırakılmamaktadır. Direktiflerin iç hukuk haline getirilmemesi durumunda meydana
gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıkları durumunda bireylere ülkenin direktife
uyulmaması dolayısıyla ilgili kazanın ve meslek hastalığının meydana geldiğinin beyan
edilmesi ve kabul görmesi sonucunda çalışanlar tazminat hakkı elde etmektedirler. Bu duruma
örnek İtalya’da yaşanmıştır: Avrupa Birliği’nde işverenlerin çalışanlara ücretlerini
ödeyememeleri durumunda çalışanların korunması ile ilgili 80/987 sayılı Direktif mevcuttur.
Ancak, İtalya bu direktifi öngörülen süre içerisinde uygulamamış ve çalışanların mağduriyeti
ortaya çıkmıştır. Çalışanlar, iç hukukta yer almayan bir düzenlemeye dava açma hakları
olmadığından, Avrupa Adalet Divanı’ na dava açılmıştır. Avrupa Adalet Divanı’ da üye
ülkenin çalışanlarının mağduriyetini ortadan kaldırmak için ülkeyi tazminat ödemeye
mahkûm etmiştir. Örnek davada görüldüğü üzere, AB ülkeleri direktiflerin kabul edildiği
andan itibaren yerine getirmeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu nedenle verilen sürelerde
sorumluluk yerine getirilmez ise, Avrupa Yüce Divanı’nda getirilmiş gibi kabul edilmekte ve
buna uygun müeyyideler uygulanmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından temel olarak kabul edilen 89/391 sayılı Çerçeve Direktif, dağınık
olarak bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı düzenlemeleri bir araya getirmiştir. Bu
kapsamda, işyeri, iş gereçleri, ağır yük kaldırma, geçici ya da mobil işyerleri, balıkçılık ve
tarım, kişisel koruyucular, geçici ya da mevsimlik işçilerin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçları
ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Çerçeve direktif, işçilerin işyerlerinde sağlık ve güvenlik
haklarının gelişiminin sağlanmasında bir nevi temel unsuru oluşturmaktadır. Bu direktifin
geliştirilmesindeki ana amaç, neoliberal sistem içerisinde rekabetin çalışma hayatında
unutturmaya yüz tuttuğu işçi sağlığı ve güvenliği kavramının çalışma hayatının merkezi
haline getirmektedir.

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı Avrupa Birliği Direktiflerinin çevrilip
yasalaştırılması suretiyle oluşturulmuştur. Yönetmeliklere göz atıldığında, bu kadar çok
yönetmeliğin çok kısa bir sürede oluşturulması mümkün olmadığından ilgili direktiflerin
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çevirileri yaptırılıp yasalaştırılmıştır. Yönetmeliklerin içerisinde de, ilgili maddelerin hangi
Avrupa Birliği Direktifinden alındığına dair bilgilendirmeler yapılmaktadır. Diğer taraftan
yönetmelikler, direktiflerin çevirisi olması nedeniyle bir takım yapısal uyuşmazlıkları
beraberinde getirmiştir. İlgili yönetmeliklerin, herhangi bir geçiş sürecine tabi tutulmadan
yürürlüğe konmaları işverenler tarafından uygulama sıkıntılarını ortaya çıkarmıştır. Bu
duruma en iyi örnek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin Danıştay tarafından iptal
edilmesi olarak gösterilmektedir. Bunun ile birlikte, İş Güvenliği ile Görevli Mühendis ve
Teknik Elemanların Görev Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen Yönetmelik ve İşyeri Sağlık
Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri hakkında benzer karar verilmiştir.

Avrupa Birliği direktifleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında uyguladığı önleme politikası
beraberinde, bireylerin sosyal hayatını düzene sokmakta, psikolojik sıkıntıların ortadan
kalkmasını sağlamakta ve işletme verimliliğinin artmasına zemin hazırlamaktadır. Direktifler,
bir bakıma işverenlere kısa vadede maliyetleri arttıran bir unsur olarak yansır iken; konu uzun
vadede ele alındığında işgücü verimliliğini, makine verimliliğini, hammadde verimliliği ve
işletme verimliliğini arttırarak toplamda işletmeye kar olarak geri dönen bir koruma
politikasıdır. Bunun yanında işverenlere, direktiflerde yer almayan yapısal sağlık güvenlik
sorunlarını, işçiler ve işçi örgütleri ile diyalog içerisinde istişare ederek yeni koruyucu
düzenlemeler getirmek için çalışma yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca direktifler,
işverenlere olduğu kadar işçi örgütlerine de sorumluluklar yüklemektedir. İşçi örgütleri, yeni
çıkarılan direktifler hakkında üyelerine eğitim hizmeti verme yükümlülüğü altına girmişlerdir.
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Uygulamalar
1) Nursel Telman, Levent Önen ve Mürşide Özgeldi, Psikoloji de İş Sağlığı ve
Güvenliği, Nobel Yayınları, İstanbul, 2015
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Uygulama Soruları
1- İLO’nun iş sağlığı ve güvenliği hakkında kaç adet sözleşme yayınlamıştır?
2- Tavsiye kararı ve Sözleşme arasındaki temel farklılık nedir?
3- Ab üye ülkeleri direktiflere uymadıkları takdirde hangi kurum tarafından
yargılanmaktadırlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası düzeyde çalışma hayatının dinamiklerini düzenleyen temel kuruluşların görevleri
ve amaçları aktarılmıştır. Kurumlar tarafından herhnagi bir İSG düzenlenmesinin hazırlanma
süreci öğretlmiş, bu düzenlemelerin hangi ülkeleri bağladığı dikkatle vurgulanmıştır. İş
sağlığı ve güvenliğinin tüm dünyada üzerinde durulan temel bir sorun olduğu uluslararası
kuruluşların konu hakkında ortaya koyduğu düzenlemeler üzerinden aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ILO sözleşmeleri hangileridir?
2.
ILO sözleşmelerinde öngörülen iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri nelerdir?
3.
Avrupa Birliği Direktifleri hangi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını
öngörmektedir?
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KAYNAKÇA

235

