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Anahtar Kavramlar

-

İSG ile korunmak istenen amaç

İş sağlığı ve güvenliği kanununun kapsamı
-

Çalışan

-

İşveren

-

Giriş

Ülkemizde son yıllarda büyük bir gelişim ve değişim gösteren, farkındalık oluşturan iş
sağlığı ve güvenliği kavramı; başta çalışanlar olmak üzere, işyeri ve işletmeleri, hatta işvereni
dahi koruyucu bir nitelik taşımaktadır. Disiplinler arası bir nitelik taşıyan iş sağlığı ve
güvenliği, bu yönüyle tek bir disiplinin çalışma alanına hapsedilemeyecek bir özellik
taşımakta olup; mühendislik, tıp, hukuk gibi birbirinden farklı disiplinlerin işbirliğini
gerektirmektedir. Bu bölümde, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatının ülkemizdeki tarihsel
gelişimine kısaca değinildikten sonra, İSG kavramı ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu (İSGK) ile korunmak istenen amaç hakkında bilgi verilecek, İSGK’nun kapsamına
giren kişiler ve işyerleri ile kapsam dışı bırakılan işler ve işyerleri tanıtılacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ
AMACI, KAPSAMI, TARAFLARI VE İSTİSNALARI

1.1.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından yaşanan gelişimleri Osmanlı
İmparatorluğu dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak ayırarak özetlemek olanaklıdır. Osmanlı
İmparatorluğu döneminde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içeren ilk düzenleme
1865 yılında yürürlüğe konulan ve madencilik alanında istihdam edilenleri ilgilendiren
Dilaverpaşa

Nizamnamesi’dir.

Nizamname’de

madenlerde

çalışanların

barınmalarını

sağlamak üzere işverence önlem alınması yükümlülüğü öngörülmüş, günlük çalışma
sürelerinin on saat olarak uygulanması ve işçilere dinlenme süresi verilmesi gibi iş sağlığı ve
güvenliği ile yakından ilgili hükümlere yer verilmiş idi. 1869 yılında yürülüğe konulan ve
yine madencilik alanında uygulanan Maadin Nizamnamesi ile de, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili kurallara yer verilerek Dilaverpaşa Nizamnamesi’nde eksik kalan hususlar
tamamlanmak

istenmiştir.

Bu

Nizamname

ile

işyerlerinde

doktor

bulundurulması

yükümlülüğü getirilmesi önem taşımaktadır. 1876 yılında tamamlanan Mecelle’de de
işverenin kusurlu olarak işçiye verdiği zararı tazmin etme yükümlülüğü gibi iş sağlığı ve
güvenliği ile ilintili kimi düzenlemeler yer almaktaydı.
1921 yılında TBMM tarafından kabul edilen Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden
Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile madenlerde çalışma yaşı 18 olarak belirlenmiş,
günlük çalışma süresi de 8 saat ile kısıtlanmıştır. Yine, 1921 yılında kabul edilen, Zonguldak
ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine
Olarak Füruhtuna Dair Kanun ile çıkarılan kömür tozlarının satılarak işçilerin yararına
kullanılması öngörülmüş ve Amele Birliği adı altında bir birlik oluşturulmuştur.
1924 yılında kabul edilen Hafta Tatili Kanunu ile işçilere haftada bir gün dinlenme
hakkı tanınmış, 1926 tarihli Borçlar Kanunu ile işçileri koruyucu düzenlemeler öngörülmüş,
1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile en az elli işçi çalıştırılan işyerlerinde hekim
bulundurma zorunluluğu öngörülmüştür. 1936 tarihli ve 3008 sayılı ilk İş Kanunumuzda iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işçinin korunması bağlamında işyerinde önlem alınması
gibi düzenlemelere yer verilmiştir. 1971 yılında yürülüğe konulan 1475 sayılı İş
Kanunumuzda da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir bölüme yer verilmiş, 2003 yılında

yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanumuzda ise 1475 sayılı kanuna oranla daha ayrıntılı
hükümlere yer verilmiştir.
Ancak, iş kanunları ile getirilen güvence ve koruma yalnızca iş sözleşmesine tabi
olarak çalışanları ve yalnızca bu iş kanunlarının kapsamına girenleri koruyucu nitelikte
olduğundan, statülerine bakılmaksızın tüm çalışanları kapsamına alacak ayrı ve bağımsız bir
kanun çıkarılması düşüncesinin ürünü olarak 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Nitekim, AB’nin ülkemize ilişkin ilerleme raporlarında da
sıkça iş güvenliği mevzuatının kapsama alanının sınırlı olduğu vurgulanmakta ve bu durum
eleştirilmekteydi. 2012 yılında yürürlüğe konulan bu kanunla iş sözleşmesine tabi olarak
çalışanlar ve kamu görevlileri yanında diğer statülere tabi olarak çalışanlar da iş sağlığı ve
güvenliği bakımından tek bir kanunun çatısı altında toplanmıştır. İSGK’nun kapsamına
aşağıda ayrıca değinilecektir.

1.2.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında genel
kanun niteliğinde olup, belirli istisnalar dışında tüm işyerlerini, işverenleri ve çalışanları
kapsamına almaktadır.
Anılan kanunun amacı 1. maddesinde şu şekilde belirtilmektedir; “Bu Kanunun amacı;
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini
düzenlemektir”. Görüldüğü üzere, kanunun temel amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini
sağlamak olup, bu amacın gerçekleştirilmesi ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve mevzuatı temelde işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğine zarar verebilecek nitelikte olan iş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya
çıkmasını önleme amacı gütmektedir. Yani, temelde iş kazası ve meslek hastalıklarının
önlenmesini

sağlamak

değerlendirmesi

üzere;

çalışmaları

işyerinde

yapılması,

İSG

organizasyonu

çalışanlara

İSG

oluşturulması,

eğitimi

verilmesi,

risk
İSG

profesyonellerinin (iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi) görevlendirilmesi, risklerle
mücadele edilmesi ve önlem alınması gibi gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.

1.3.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Kapsamı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bazı sınırlı istisnalar dışında tüm
çalışanları, işverenleri ve işyerlerini kapsamına almaktadır. Nitekim, kanunun 2. maddesinde;
bu kanunun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile
işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet
konularına bakılmaksızın uygulanacağı açıkça belirtilmektedir. Bu hükümden, kanunun
kapsamının belirlenmesinde özel-sektör kamu sektörü veya başkaca bir şekilde işyerlerinde
yürütülen faaliyet açısından bir ayrım öngörülmediği açıkça anlaşılmaktadır.
İSGK’nun 2. maddesi bu çerçevede incelendiğinde; 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı
Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanununa tabi
çalışanlar yanında, kamu görevlisi statüsüne sahip memur ve sözleşmeli personelin de (657
sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde istihdam edilenler) iş sağlığı ve güvenliği
bakımından kanunun kapsamına dahil edildiği anlaşılmaktadır.
Kamu kurumlarında istihdam edilen işçiler yanında, kendi özel yasalarına tabi olarak
diğer kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilenler de bu kapsama dahildirler. Kanunun
kapsamının belirlenmesinde kamu-özel sektör ayrımı bulunmadığı gibi, işyerinin belirli bir
büyüklükte olması, örneğin belirli bir sayıda çalışana sahip olması koşulu da aranmamaktadır.
Bu nedenle tek bir çalışanın bulunduğu işyerleri dahi İSGK’nun kapsamına girmektedir.
Yukarıda kısaca anlatılanları destekler nitelikte, İSGK m. 3’te “çalışan”ın, “kendi özel
kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek
kişiyi” ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
İSGK’nun 3. maddesinde işveren tanımına da yer verilmektedir. Buna göre; “Çalışan
istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar”
işveren olarak tanımlanmaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler yanında, tüzel kişiliği bulunmayan
kurum ve kuruluşlar da (örneğin, adi ortaklıklar) işveren sayılmaktadır. Şu halde, işveren
gerçek kişi olabileceği gibi dernek, vakıf, kooperatif, sendika, limited şirket, anonim şirket,
kollektif şirket, KİT, üniversite rektörlüğü gibi özel hukuk ya da kamu hukuku tüzel kişisi
veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar niteliğinde de (örneğin; valilikler,
bakanlıklar, yargı organları, adi ortaklıklar vb.) olabilir.

1.4.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Kapsam Dışı Bıraktığı İşler
ve İşyerleri

İSGK’nun 2. maddesinde kapsam dışında bırakılan işler ve kişiler tek tek sıralanmıştır.
Buna göre;
-

Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı

Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın faaliyetleri,
-

Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,

-

Ev hizmetleri,

-

Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi

yapanlar,
-

Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında

yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri,
İSGK’nun kapsamı dışındadır. Başka bir deyişle, yukarıda sıralanan iş ve işyerlerinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmayacaktır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamı dışında bırakılan işler ve işyerlerinde iş
sağlığı ve güvenliği açısından çalışanların korunması nasıl sağlanacaktır? Bu durumda, işyeri
Borçlar Kanununun kapsamına girmekte ise, Borçlar Kanununda yer alan koruyucu
düzenlemelerin uygulanması söz konusu olabilecektir. İşyeri Borçlar Kanununun da
kapsamında yer almamakla birlikte, işyerindeki faaliyet özel başkaca bir kanunun kapsamında
ise bu kanundaki düzenlemelerin uygulanması söz konusu olacaktır.
Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri (emniyet-jandarma) ve MİT
Müsteşarlığı’nın faaliyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamı dışında
bırakılması yürütülmekte olan faaliyetlerin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Belirtilen
kurumların asli faaliyetleri dışında kalmakta olan, örneğin fabrika ve bakım merkezleri ile
üniformaların dikildiği dikimevleri ve benzeri nitelikteki işyerleri ise İSGK’nun kapsamına
dahil edilmiştir. Örneğin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce kullanılmakta olan motorlu taşıtların
tamir ve bakımının yapıldığı işyerleri ile askeri üniformaların dikildiği yerler, İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununun kapsamına dahildir, yani bu işyerlerinde kanun tüm hükümleri ile
uygulanacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun kapsam dışında bıraktığı işler, yukarıda

sayılan kurumların asli faaliyetleri olup örneğin askeri, güvenlik ve istihbari operasyonlar
kanunun kapsamı dışında kalmaktadır.
Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri de İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununun kapsamı dışında bırakılan işlerden bir diğeridir. Bu faaliyetler de, yürütülmekte
olan işin niteliği gereği özel faaliyetlerdendir ve kanun koyucu yürütülmekte olan faaliyetin
bu özel niteliğini dikkate alarak özel bir hüküm sevketmek suretiyle yürütülen işi kanunun
kapsamı dışında bırakmaktadır. Böylece, doğal afetlere (deprem, yangın, sel vb) müdahale
birimlerinin faaliyetleri ile acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununun kapsamı dışında bırakılmaktadır. Afet ve acil durum birimlerinin
müdahale faaliyetleri işin doğası gereği bir takım riskleri içinde barındırmaktadır. Bu özelliği
nedeniyle, bu birimlerde görev yapmakta olan kişiler (iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında
öngörülen temel eğitimlerin sınırlarını aşan) nitelikli ve özel eğitim süreçlerinden
geçirilmektedir.
Ev hizmetleri de İSGK’nun kapsamı dışında bırakılan diğer bir faaliyettir. Burada
önem taşıyan husus ev hizmetlerinden nelerin anlaşılacağıdır. Genel olarak ev hizmetlerinden
temizlikçi, aşçı, çocuk bakıcısı, bahçıvan vb. evin gündelik işleyişine ilişkin faaliyetleri
yürüten kişiler anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bir konutta birlikte oturan ev halkının gündelik
işlerinin yerine getirilmesi için istihdam edilmekte olan çalışanların ev hizmetleri gördükleri
kabul edilebilir. Bu kişilerin ev hizmetlerinde çalıştıklarının saptanmasında, evde yatılı olarak
kalmaları da bir koşul değildir. Böylece, ev hizmetlerinde çalışan kimseler İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunun kapsamı dışında kalacaktır.
Ancak özellikle belirtilmelidir ki, ev hizmetlerinde çalışanlar Borçlar Kanununun
kapsamına girdikleri ölçüde, iş sağlığı ve güvenliği açısından belirli bir korumadan
yararlanabilecektir. Çünkü, Türk Borçlar Kanunu’nda da çalışanları korumaya yönelik iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel hukuk kapsamında hükümlere yer verilmiştir. 6098 Sayılı
Türk Borçlar Kanunu’nun 417/2 Maddesinde “İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla
yükümlüdür” denilerek işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin koruma görevleri
belirlenmiştir. Borçlar Kanunu’nun 417/1. Maddesinde ayrıca, “İşveren, hizmet ilişkisinde
işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir
düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür
tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla

yükümlüdür.” denilmiştir. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işverenler işçilerin
onurunu, saygınlığını ve özel yaşam alanını korumakla da mükellef kılınmıştır.
Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
da, İSGK’nun kapsamı dışında bırakılmaktadır. Burada bir çalışan-çalıştıran (istihdam) ilişkisi
bulunmadığından, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi
yapanların kapsam dışında bırakılması yadırgatıcı değildir. Zira, bir kimsenin tek başına bir
meslek veya sanatı icra etmesi durumu söz konusudur.
2014 yılında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda bir değişiklik yapılarak, “denizyolu
taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer halleri” de kanunun kapsamı dışına
çıkarılmıştı. Ancak bu ibare, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir (AYM, 14.5.2015,
2014/177 E., 2015/49 K.). Bu kararda, deniz taşımacılığının kendine özgü koşulları nedeniyle
İSGK'nun

da

öngörülen

düzenlemelerin

bu

iş

kolu

açısından

belli

ölçüde

farklılaştırılabileceği, ancak dava konusu kuralla uluslararası seyrüsefer hallerinin bütünüyle
kanunun kapsamı dışına çıkarılmasının deniz adamlarının uluslararası taşımacılık kapsamında
açık denizlerde bulundukları sürece iş sağlığı ve güvenliği korumasından yararlanamamaları
sonucunu doğurduğuna vurgu yapılmaktadır. Böylece, 2012-2014 arası İSGK'nun kapsamında
olan denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer halleri, 2014 yılında
yapılan kanun değişikliği ile kapsam dışına çıkarılmış, 2015 yılında AYM'nin iptal kararı ile
birlikte yeniden kanunun kapsamına girmiştir.
İSGK'nun "kapsam ve istisnalar" kenar başlıklı 2. maddesi başka bir Anayasa
Mahkemesi kararına daha konu olmuştur. Hükümlü ve tutukluların İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununun kapsamı dışında bırakılmasını öngören hükmün iptali talep edilmiş, ancak bu
talep AYM tarafından reddedilmiştir (AYM, 3.4.2013, 2012/97 E., 2013/51 K.). Anayasa
Mahkemesi'nin kararında özetle; belirtilen hizmetlerin hükümlü ve tutuklulara bir mesleğin ya
da sanatın öğretilmesi, bu meslek ve sanatların korunup geliştirilmesi, hükümlü ve
tutukluların topluma kazandırılması ve infazlarının daha rahat, güvenli yapılmasını
amaçladığı; hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla “işçi” statüsü kazanmadığı, İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanununun işçiler için iş sağlığı ve güvenliğini temin etmek üzere çıkarıldığı,
hükümlü ve tutukluların gerek işçi sayılmamaları ve gerekse devletin bu kişiler açısından
işveren olarak kabul edilememesi nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği açısından farklı bir
uygulamaya tabi tutulabilmelerinin olanaklı olduğu, hükümlü ve tutukluların hukuki
durumları göz önüne alındığında diğer işçilerden farklı bir rejime tabi tutulmalarında

Anayasa’ya aykırılık bulunmadığı şeklinde gerekçelere yer verilmektedir.
İşçi yerine “çalışan” kavramını tercih eden bir kanunun kapsamının “işçi” statüsündeki
kişilerle sınırlı olduğu izlenimi uyandıran AYM kararındaki gerekçe bu yönüyle sorunludur.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 12/5’e göre; ceza
infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni, Ceza
İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu’dur. AYM kararında, devletin hükümlü
ve tutuklular açısından işveren olarak kabul edilemeyeceğinden söz edilmesine karşın, yasal
düzenlememizde Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu hükümlü ve
tutukluların işvereni olarak kabul edilmektedir. Kararda yer alan gerekçe bu yönden de yasal
düzenlemeler ile örtüşmemektedir.

Kaynaklar
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Demircioğlu, A. Murat / Kaplan, Hasan Ali, Beta
Yayınevi, 2016

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Sümer, Haluk Hadi, Seçkin Yayınevi, 2019
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Özdemir, Erdem, Vedat Yayınevi, 2014

•

Uygulama Soruları
1.

Ülkemizde İSG’nin tarihsel gelişiminde belli başlı aşamalar nelerdir?

2.

İSG mevzuatının amacı nedir?

3.

İSGK’da çalışan ve işveren kavramları ne şekilde tanımlanmaktadır?

4.

İSGK’nun kapsamı dışında bırakılan işler/işyerleri nelerdir?

1-

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, öncelikle iş sağlığı ve güvenliğinin ülkemizdeki gelişim aşamaları kısaca
anlatılmış, sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun amacı ve temel kavramlarından söz
edilmiştir. Son olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamı ve kapsam dışında
bırakılan işler/işyerleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bölüm Soruları
1. 1865 yılında yürürlüğe konulan ve madencilik alanında istihdam edilenleri ilgilendiren
düzenlemenin adı nedir?

a.

Dilaverpaşa Nizamnamesi

b.

Maadin Nizamnamesi

c.

Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun

d.

Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının
Amele Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun

e.

Mecelle

2. İşyerlerinde doktor bulundurulması yükümlülüğü öngören ilk düzenleme hangisidir?
a. Dilaverpaşa Nizamnamesi
b. Maadin Nizamnamesi
c. Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
d. Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının
Amele Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun
e. Mecelle
3. Amele Birliği hangi düzenleme ile kurulmuştur?
a. Dilaverpaşa Nizamnamesi
b. Maadin Nizamnamesi
c. Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
d. Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının
Amele Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun
e. Mecelle
4. İSG mevzuatının amacı aşağıda belirtilenlerden hangisinde en iyi tanımlanmaktadır?
a. İşe alım müzakerelerinin yürütülmesi

b. İşletmelerin üretim araçlarının muhafazası
c. İşyerinin en üst düzeyde verim ile çalışması
d. İşyerinin karlılığının sağlanması
e. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
5. İSG çalışmalarını aşağıda belirtilenlerden hangisi en iyi ifade etmektedir?
a. Yalnızca mühendislik biliminin alanını ilgilendirmektedir
b. Yalnızca tıp biliminin alanını ilgilendirmektedir
c. Disiplinler arası niteliktedir.
d. Yalnızca başta hukuk olmak üzere diğer sosyal bilimleri ilgilendirmektedir
e. Yalnızca mimarlık biliminin alanını ilgilendirmektedir

6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu açısından aşağıda belirtilenlerden hangisi işveren
niteliğindedir?
a. Limited şirket
b. Kooperatif
c. Dernek
d. Vakıf
e. Hepsi
7. Aşağıda belirtilenlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun kapsamı dışında
bırakılan işlerden değildir?
a. Kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri
b. Ev hizmetleri
c. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi
yapanlar
d. Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer halleri
e. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri

8. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren kanunlardan biridir?
a. Medeni Kanun
b. Borçlar Kanunu
c. Ticaret Kanunu
d. İcra ve İflas Kanunu
e. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hangi yıl yürürlüğe konulmuştur?
a. 2010
b. 2016
c. 2012
d. 2014
e. 2018
10. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamı ile ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi
doğrudur?
a. Yalnızca özel sektör işyerlerini kapsar
b. Yalnızca kamu işyerlerini kapsar
c. Yalnızca belirli büyüklükteki özel sektör işyerlerini (en az 50 çalışanı olan)
kapsar.
d. Yalnızca belirli büyüklükteki kamu işyerlerini (en az 50 çalışanı olan)
kapsar.
e. Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın, çalışan sayısı sınırlaması da
bulunmaksızın tüm işyerlerini kapsamına alır

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE 4857 SAYILI
İŞ KANUNU ARASINDAKİ İLİŞKİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ortaya çıkmasını sağlayan
tarihsel, sosyolojik ve hukuki sebepler
1.2. Her iki Kanun arasındaki hiyerarşik ilişki
1.3. “Çalışan” kavramı, kapsamı ve çalışma hayatına etkileri
1.4. 6331 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemelerin 4857 sayılı Kanun’daki hukuki
temelleri
1.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’una uyulmadığı takdirde hangi yaptırımlarla
karşılaşılabilir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.

İşveren kimleri korumakla görevlidir? Hangi durumlarda koruması gerekir?
Çalışan kimdir? Kamu görevlileri de 6331 sayılı Kanun kapsamına girer mi?
Özel Kanun-Genel Kanun ilişkisi nedir?
İş Kanunu’nda işçiyi koruyucu hükümler var mıdır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer almayan hususlarda ne yapılacaktır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sanayi Devrimi Sonrasında 6331
sayılı
Kanun’un
Çalışma Hayatında Yaşanan dayandığı tarihi ve toplumsal
Gelişmeler
ve
İşçilerin temellerin öğrenilmesi
Korunması
İhtiyacının
Doğuşu

Tarihi
ve
toplumsal
gelişmeler
ile
hukuk
kurallarının
bunlar
karşısındaki değişimi tarihi
süreç ele alınarak konferans
usulüyle anlatılacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve 6331
sayılı
Kanun’un 6331 sayılı Kanun ile 4857
Güvenliği Kanunu ile 4857 dayandığı hukuki temellerin sayılı Kanun arasındaki
sayılı İş Kanunu Arasındaki öğrenilmesi
ilişki, her iki Kanun
İlişki
maddeleri
ele
alınarak
konferans
usulüyle
anlatılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
İşçinin korunması
Özel kanun - genel kanun
Çalışan
Kamu görevlileri
Çırak ve stajyerler
Ödünç (geçici) işçi
İşveren
Alt işveren
İşyeri
İş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi
Çalışma süreleri
İş sözleşmesinin feshi
İş güvencesi

5

Giriş
İş sağlığı ve güvenliği, ülkemizde nispeten yakın bir zamanda müstakil bir kanunla yasal
çerçeveye oturtulmuş bir alandır. Bu bakımdan, her ne kadar devlet tarafından denetimler sıkı
bir şekilde yapılsa da, henüz iş sağlığı ve güvenliği kültürünün istenildiği derecede
oluşturulamamış olması sebebiyle, kanuna aykırılıklara sıkça rastlanmaktadır. Bir kanun ne
kadar ayrıntılı düzenlemelere sahip olsa ve iyi yazılmış olsa da, kanunun kapsamına giren
kişiler bu kanundan doğan hak ve sorumluluklarını bilmediği müddetçe o kanun istenilen ve
amaçlanan etkiyi doğuramayacaktır. Bu sebeple, 6331 sayılı Kanun ile bu Kanun’un dayandığı
hukuki temelleri teşkil etmesi sebebiyle 4857 sayılı İş Kanunu arasındaki ilişkinin doğru bir
şekilde bilinmesi ve tespit edilmesi gerekmektedir.
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I.

Sanayi Devrimi Sonrasında Çalışma Hayatında Yaşanan Gelişmeler ve İşçilerin
Korunması İhtiyacının Doğuşu

A. Dünya’da
İş hukukunun üzerinde temellendiği en temel ilke olan “işçinin korunması” ilkesi,
Sanayi Devrimi sonrasında insani çalışma şartlarından hızlı bir şekilde uzaklaşılması sebebiyle
ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte geleneksel çalışma ilişkilerinden uzaklaşılmış ve
usta-çırak ilişkisinden, patron-işçi (çalışan) ilişkisine geçilmiştir. Bunun neticesinde, işçi ve
işveren arasındaki ilişki daha profesyonelleşmiştir. Profesyonelleşme, üretimde ve verimde
artışı sağlarken, özellikle Sanayi Devrimi’nin sonrasındaki ilk yarım yüzyılda işverenlerin
işçilerin sorunlarıyla daha az ilgili hale gelmelerine yol açmıştır. Bu yıllarda, özellikle
İngiltere’de plansız kentleşmenin ortaya çıkardığı iş gücü arzı fazlalığı, geçim sıkıntısı, yaşam
kalitesindeki düşüklük ve genel sağlık sorunları, işçilerin çalışma standartlarına da olumsuz
etkilerde bulunmuştur. Zira işçilerin öncelikli tercihi, şartları ne kadar kötü olursa olsun,
kendilerinin ve ailelerinin karnının doymasını sağlayacak bir işe yerleşebilmektir. Dolayısıyla,
çalışma sürelerinin uzunluğu, işçiyi koruyucu tedbirlerin alınıp alınmadığı ve ücret seviyeleri
konuları üzerinde bu dönemde -yapılan az sayıda çalışma ve araştırma haricinde- pek de
durulmamıştır. Yapılan çalışmalar da iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması veya bu
anlamda hukuki alt yapı kurulması konularından ziyade iş ortamının sebep olduğu hastalıklar
üzerinedir.
Sanayi Devrimi sonrasındaki dönemde işçilerin katlanmak zorunda oldukları ağır
çalışma şartları iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal düzenlemeler yapılmasını bir
zorunluluk haline getirmiştir. Kadınların, özellikle de çocukların aşırı ve sağlıksız ortamlarda
çalışmaktan kaynaklanan sağlık problemlerinin artması ve ölüm, yaralanma vak’alarının bu
gruplarda sıkça görülmesi, işçilerin korunması gerektiğine dair bir toplumsal bilincin
oluşmasını sağlamıştır. Bu bakımdan, işveren niteliğini haiz olmasına rağmen işçilerin çalışma
şartlarını iyileştirme konusunda çeşitli uygulamalar yapan Robert Owen’ın bu bilincin
oluşmasına önemli katkıları bulunmaktadır. Gelişen bu bilinç neticesinde 1800’lü yılların
başlarından itibaren devletlerin kadınların ve çocukların çalışma ortamında korunmalarına dair
bir takım hukuki düzenlemeler yaptıkları görülmektedir. Nitekim 1802 yılında İngiltere’de
çıkarılan Çırakların Sağlığı ve Morali Kanunu (Health and Morals Apprentices Act) ile 1833
yılında çıkarılan Fabrikalar Kanunu (Factory Act) bu alandaki yasal düzenlemelere öncülük ve
örneklik teşkil etmiştir. Ancak 1970’li yıllara gelene kadarki süreçte iş sağlığı ve güvenliği
alanında yapılan düzenlemelerin amacı, bağımsız bir iş sağlığı ve güvenliği kanunu oluşturmak
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olmamıştır. 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkarlan Mesleki Güvenlik ve Sağlık
Kanunu (Occupational Safety and Health Act) ilk bağımsız iş sağlığı ve güvenliği kanunu
olmuş, daha sonra diğer ülkelerde yürürlüğe konulan iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına da
örnek olmuştur.
B. Türkiye’de
Osmanlı’da sanayileşme yönünde bir takım çabaların varlığından bahsetmek mümkündür.
Nitekim Sanayi Devrimi’nden önceki yıllarda daha çok askeri ihtiyaçları karşılamak amacıyla,
tophane, baruthane, tersane gibi sanayi tipi üretim yapan fabrikaların yanında 1800’lerden
itibaren kâğıt fabrikası (1804), deri ve kundura fabrikası (1810), iplik fabrikası (1827), feshane
(1833), çuha fabrikası ve basmane (1830’lar) gibi halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
fabrikalar da kurulmuştur. Hatta 1840’lı yıllarda Bakırköy ve Zeytinburnu’nda çeşitli sanayi
kollarında faaliyet gösteren fabrikaların bir araya getirildiği sanayi kompleksleri de
oluşturulmuştur. Bununla birlikte, fabrikaların çoğunlukla İstanbul, Selanik, İzmir ve Bursa
gibi batı illerinde kurulması, dolayısıyla Avrupa’da olduğu gibi topyekûn bir sanayileşmenin
gerçekleşmemesi, Osmanlı’da bir işçi sınıfının oluşmasını da engellemiştir. İşçi sınıfının
oluşmaması ise, işçilerin taleplerinin yeterli bir şekilde ifade edilmesini ve ihtiyaç duydukları
korumanın sağlanmasını engellemiştir. Bununla birlikte, Cumhuriyet’e kadarki süreçte bu
alanda herhangi bir yasal düzenlemenin yapılmadığını ifade etmek de yerinde olmayacaktır.
Nitekim Dilaverpaşa Nizamnamesi (1865), Maadin Nizamnamesi (1869) ve Mecelle (1876),
işçinin korunması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve bunların uygulanması bakımından
işvereni sorumlu tutması bakımından önemli düzenlemeler içermektedir.
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise, ilk yıllarda devletin sanayileşme yönündeki
çabaları neticesinde hem fabrika sayısı artmış hem de bunların ülke geneline yayılması, böylece
sanayileşmenin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Ancak, çalışanların halen
daha tarımdan tamamıyla koparak endüstri işçisi haline gelmeye sıcak bakmamaları ve bunun
neticesinde de işverene tam anlamıyla bağımlı olmamaları, bir işçi sınıfının doğmasını
geciktirmiştir. Zira çalışanlar, geçimlerini sağlama noktasında yalnızca işverenlere bağlı
olmadıklarından, sendikal örgütlenme ve grev gibi işçi olmaktan kaynaklanan haklarını
kullanmaya yanaşmamışlardır. Sonuç olarak da, hem fabrikalarda yaşanan iş sağlığı ve
güvenliğine aykırı durumların toplumun nispeten küçük bir bölümünün sorunu olarak
görülmesi hem de buna yönelik toplumda bir bilincin oluşmamasından dolayı, bu konuda yasal
düzenlemelerin yapılmasına dair toplumdan yükselen önemli bir talep olmamıştır. Ancak
Devlet, ilk yıllarda diğer tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da, toplumdan konuyla ilgili bir
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talep gelmesini beklemeksizin bir takım yasal düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur. Bu
bağlamda, işçilerin korunması ve işverene bu noktada görevler yüklemesi bakımından önemli
olan Hafta Tatili Kanunu (1924), 818 sayılı Borçlar Kanunu (1926) ve Umumi Hıfzısıhha
Kanunu (1930) yürürlüğe konulmuştur. Aynı şekilde; 3008 (1936), 1475 (1971) ve 4857 (2003)
sayılı İş Kanunları da iş sağlığı ve güvenliği konularında ayrıntılı düzenlemeler yapmıştır.
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği hukuku bakımından en önemli dönüm noktası ise 2012
yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkarılması olmuştur. Bu Kanun’un
yürürlüğe girmesiyle birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan bazı maddeler yürürlükten
kaldırılmış, bu maddelerle düzenlenen konular özel kanun niteliği taşıyan 6331 sayılı Kanun
kapsamında düzenlenmiştir.
II.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu Arasındaki
İlişki

A. Özel Kanun - Genel Kanun
Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılan kadarki dönemde iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler -bazı özel düzenlemeler hariç- Borçlar Kanunu’nda ve İş
Kanunu’nda yer almaktaydı. Ancak 6331 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte 4857
sayılı İş Kanunu’nda “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlığı altında yer alan hükümler yürürlükten
kaldırılmış, bu maddelerin içeriklerinde yer alan hususlar 6331 sayılı Kanun kapsamında
düzenlenmiştir. Bununla birlikte, 6331 sayılı Kanun’da iş ilişkisi veya iş sağlığı ve güvenliği
bakımından gündeme gelebilecek tüm sorunların çözümünün 6331 sayılı Kanun’da yer
aldığından bahsetmek de mümkün değildir. Nitekim bunu öngören kanunkoyucu, “Çalışanların
tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda hüküm bulunmayan
hallerde 4857 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” (6331 sa. K. m.
27/I) hükmüyle, 6331 sayılı Kanun’un 4857 sayılı İş Kanunu’na göre özel kanun olduğunu
ortaya koymuştur.
Her iki Kanun arasındaki bu ilişki dikkate alındığında, özel kanun-genel kanun ilişkisinin
niteliği sebebiyle, 6331 sayılı Kanun’daki hükümlerin taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözmekte
yetersiz kaldığı hallerde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
Bunun yanında, iki Kanun arasında bir çelişki bulunması halinde ise, 6331 sayılı Kanun’da yer
alan düzenleme dikkate alınacaktır.

Aynı şekilde, 6331 sayılı Kanun’un 4857 sayılı İş

Kanunu’na göre daha yeni tarihli bir Kanun olması da söz konusu sonucun ortaya çıkmasını
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sağlayacaktır. Bu bakımdan hukukun özel hukuk-genel hukuk çatışması halinde esas aldığı
temel ilke yürürlük bulacaktır.
B. Kavramlar ve Tanımları
Her ne kadar 6331 sayılı Kanun ve 4857 sayılı Kanun, esas itibarıyla aynı terminolojiyi
kullansa da, 6331 sayılı Kanun’un amacı, bazı kavramların daha farklı bir şekilde
tanımlanmasını ve bazı yeni kavramların oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. İki Kanun
arasındaki özel kanun-genel kanun ilişkisinden dolayı, 6331 sayılı Kanun hükümlerinin
uygulanacağı uyuşmazlıklar bakımından, 4857 sayılı Kanun’dan farklılaşan tanımların ve
kavramların bulunduğu hallerde, 6331 sayılı Kanun’daki kavramların ve tanımların dikkate
alınması gerekmektedir.
1. Çalışan
a. Genel Olarak
6331 sayılı Kanun’un amacı, şu şekilde ifade edilmiştir: “Bu Kanunun amacı; işyerlerinde
iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.”
Kanunkoyucu bu kanunla tek başına işçinin değil, genel olarak işyerinde istihdam edilen
herkesin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını hedeflemiştir. Bu amaçla da, İş Kanunu’nda
yer alan “işçi” kavramından daha kapsayıcı bir kavrama ihtiyaç duymuştur. Hem işçileri hem
de işçi haricindeki kişileri (çırak, stajyer, işyeri hekimi vb.) kapsaması bakımından, “çalışan”
kavramı bu yöndeki ihtiyacı karşılamış bulunmaktadır.
İş Kanunu’nda işçi, “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi” olarak
tanımlanmıştır (4857 sa. K. m. 2/I). Bu tanıma göre, işyeri bünyesinde herhangi bir iş
kapsamında çalışan /iş gören, fakat iş sözleşmesi akdetmemiş kişiler hakkında İş Kanunu
hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Buna karşılık 6331 sa. K. m.3/I-b’de, “Kendi özel
kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek
kişi” ifadesiyle yer alan çalışan kavramı, taraflar arasında bir iş sözleşmesinin bulunmasını
aramamış, işyeri bünyesinde istihdam edilmeyi çalışan olarak nitelendirilmek ve İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu kapsamına girmek bakımından yeterli kabul etmiştir.
b. İş Sözleşmesine Dayanarak Çalışan Kişiler
Her ne kadar çalışan kavramı kapsamına girebilmek için taraflar arasında iş sözleşmesi
bulunması şartı aranmasa da, iş sözleşmesi kapsamında çalışan kişiler, bu kavramın içerisinde
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yer alan grupların en başında gelmektedir. Taraflar arasında iş sözleşmesi bulunması şartı
aranmadığından, iş sözleşmesinin türünün, süresinin, şeklinin ve hangi iş kanunu kapsamında
akdedildiğinin

de

çalışan

kavramının

kapsamına

girebilmek

bakımından

önemi

bulunmamaktadır. Bu sebeple, Deniz İş Kanunu veya Basın İş Kanunu kapsamında iş
sözleşmesinin tarafı olarak çalışan gemi adamlarının veya gazetecilerin “işçi” niteliğini haiz
olmamaları, “çalışan” olarak nitelendirilmelerinin önüne geçmemektedir.
c. Kamu Görevlileri
Kamu görevlileri veya öğretide yer alan ifadesiyle kamu çalışanları, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na tabi olmaları, iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilmemeleri ve bu
sebeple de işçi olarak tanımlanamamaları sebebiyle, İş Kanunları kapsamına girmemektedir.
Bununla birlikte kamu çalışanları, çalıştıkları işyerlerinde uygulanacak ve uygulanması gereken
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hak ve yükümlülükler bakımından 6331 sayılı Kanun’dan
önceki dönemde İş Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine tâbi olmuşlardır. 6331
sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte de,

Kanun’un kendi özel kanunlarındaki

statülerine bakılmaksızın bir işyeri bünyesinde çalıştırılan tüm gerçek kişileri kapsamına dâhil
ettiğinden, kamu görevlileri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda 6331 sayılı Kanun
hükümlerine tâbi olmuşlardır.
d. Çırak ve Stajyerler
Çırak ve stajyer kavramlarının tanımlarına İş Kanunu’nda yer verilmemiş olmakla birlikte,
bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışmadıklarından, İş Kanunu kapsamına girmemektedirler.
Çırak kavramı, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda şu şekilde tanımlanmıştır; “çıraklık
sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını
iş içerisinde geliştirilen kişi” dir. Aynı Kanunda, stajyer kavramının tanımına yer verilmemiş olsa

da, staj kavramı tanımlanmıştır; “Yükseköğretim Kurulunca, yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler
dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri,
tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim
ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışma” dır. Bu
tanımdan yola çıkarak stajyer kavramı, “bir işyerinde yapılan işleri izleyerek bilgisini
geliştirmek için işveren yanında çalışan kişi” olarak tanımlanabilecektir.
6331 sayılı Kanun, çırak ve stajyerleri de kapsamına almıştır. Zira çırak ve stajyerler, her
ne kadar bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışmasalar da işyerinde işçiler için doğabilecek iş
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sağlığı ve güvenliği risklerine çırak ve stajyerler de maruz kalabileceklerinden, kanunkoyucu
çırak ve stajyerleri de yerinde bir tercihle, 6331 sayılı Kanun kapsamına almıştır.
2. Ödünç (Geçici) İşçi
Ödünç (geçici) iş kavramı, 6331 sayılı Kanun’da tanımlanmamıştır. Bu sebeple, kavramın
tanımı bakımından İş Kanunu m. 7/1’deki “Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da
holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak
suretiyle kurulabilir” ifadesi esas alınmaktadır.
Ödünç (geçici) iş ilişkisi kapsamında çalışan ödünç (geçici) işçiler, bir iş sözleşmesine bağlı olarak
çalıştıklarından, 6331 sayılı Kanun kapsamına giren başlıca gruplar arasında yer almaktadırlar.
İşyerlerinin geçici süreyle de olsa değiştirilmesi, bu Kanun kapsamına girmeyi engellememektedir. Zira
ödünç (geçici) işçi, farklı bir işyerinde de olsa, bir işyeri bünyesinde çalışmasını sürdürmektedir.

3. İşveren
İşveren tanımı bakımından 6331 ve 4857 sayılı Kanunlar önemli ölçüde benzeşmektedir.
Nitekim kavram 6331 sayılı Kanun’da; “çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel
kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktayken, 4857 sayılı Kanun’da; “Bir
iş sözleşmesine dayanarak … işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği
olmayan kurum ve kuruluşlar” ifadesiyle tanımlanmıştır.
Her iki tanımda da, gerçek ve tüzel kişilerin işveren olabilecekleri düzenlenmiştir. Bununla
birlikte, istihdam edilen kişi ve bu kişinin hangi hukuki çerçevede istihdam edildiği her iki
Kanun’un işveren kavramına nasıl baktığını ortaya koymaktadır. Zira 6331 sayılı Kanun,
işverenlik sıfatının kazanılabilmesi için iş sözleşmesiyle işçi istihdam etme şartını aramazken,
İş Kanunu, iş sözleşmesi haricindeki sözleşmelerle gerçek kişileri istihdam edenleri işveren
olarak nitelendirmemiştir.
4. Alt İşveren
6331 sayılı Kanun’da alt işveren kavramı tanımlanmamıştır. İş Kanunu m. 2/VI’ da yer
verilen tanım, 6331 sayılı Kanun bakımından da geçerlidir. Buna göre, “Bir işverenden,
işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir
bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş
alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran” kişi, alt
işverendir.
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Uygulamada alt işverenlik kurumu, kanunu dolanmak amacıyla sıkça kötüye kullanılmıştır.
Özellikle ağır ve tehlikeli işlerde, asıl işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği maliyetlerinden
kaçınmak için alt işverenliği kullandıkları görüldüğünden, 6331 sayılı Kanun’da asıl işverenalt işveren ilişkisinde tarafların iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden dolayı sorumluluğuna
ilişkin İş Kanunu’ndakinden daha detaylı hükümlere yer verilmiştir.
5. İşveren Vekili
İşveren vekilinin tanımına 6331 sayılı Kanun’da yer verilmediğinden, İş Kanunu m. 2/IV’
teki “işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan
kimselere işveren vekili denir” tanımı esas alınmaktadır. Ancak, 6331 sayılı Kanun’da işveren
vekilleri, tıpkı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda olduğu gibi,
Kanun’un uygulanması bakımından işveren sayılmaktadırlar (6331 sa. K. m. 3/2).
İşveren vekillerinin 6331 sayılı Kanun uygulaması bakımından işveren sayılmaları,
işyerindeki çalışan sayısı belirlenirken bunların da dikkate alınıp alınmayacağı sorusunun
doğmasına yol açmaktadır. Bu noktada, işveren vekillerinin de iş sözleşmesine bağlı olarak
işyerinde istihdam edildikleri dikkate alınarak, çalışan sayısına dâhil edilmeleri gerektiği
sonucuna varılmalıdır.
6. İşyeri
İşyeri kavramı hem 6331 sayılı Kanun’da hem de İş Kanunu’nda tanımlanmış olmakla
birlikte, her iki kanundaki tanım da önemli ölçüde birbirinin aynıdır. Nitekim İş Kanunu’nda
“İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile
işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir” (m. 2/III) ve “İşverenin işyerinde ürettiği mal
veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler
(işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım,
beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır” (m. 2/IV)
hükümleriyle, 6331 sayılı Kanun m. 3/1-h hükmü; “Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi
olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal
veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine
bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve
mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu”, anlam
ve lâfız itibarıyla -“çalışan” ve “işçi” kavramları dışında- aynıdır.
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C. İşverenin 6331 sayılı Kanundan Doğan Yükümlülükleri ve Bunların Hukuki
Temelleri
1. İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alma Zorunluluğu
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yerine getirmesi gereken öncelikli
yükümlülüğü, kurduğu ye da devraldığı işyerini çalışanların güvenle faaliyet gösterebilecekleri
bir yer haline getirmektir (6331 sa. K. m.4/(1)-b). İşyerinin bu niteliği taşıyıp taşımadığını tek
başına işverenin takdir etmesi tabii ki doğru değildir. Kanunkoyucu bu noktada, İş Kanunu m.
3/I’ de işverene işyerini bildirme yükümlülüğünü vermiştir. Buna göre, İş Kanunu kapsamına
giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen
veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan
işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama
veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya
vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
İşyerinin ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesi, işyerinin denetlenmesi ve yasal
düzenlemelere aykırılığın mevcut olması halinde gerekli uyarıların yapılmasını sağlamaktadır.
Nitekim İş Kanunu m. 98’ de işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranma halinde, bu
yükümlülüğe aykırı davranan işverene veya işveren vekiline işçi başına Yüz Türk Lirası idari
para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.
2. Gerekli Her Türlü Önlemi Alma Yükümlülüğü
İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorumlulukları, işyerini kanunlara ve
yönetmeliklere uygun bir şekilde kurmuş olmakla sona ermemektedir. Zira iş sağlığı ve
güvenliği tedbirleri alınarak kurulmuş olan bir işyerinde herhangi bir sebeple iş sağlığı ve
güvenliği risklerinin ortaya çıkması mümkündür. Aynı şekilde, yeni çıkan teknolojilerle mevcut
güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi de gerekebilir. Kanunkoyucu da, işverenin iş sağlığı ve
güvenliği sağlama borcunun gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre sürekli yenilenmesi
gerektiğini öngörmüş ve işverenin teknik gelişmelere uyum sağlaması gerektiğini düzenlemiştir
(6331 sa. K. m. 5/(1)-d).
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı gerekli her türlü tedbiri alma yükümlülüğü
6331 sayılı Kanun’la düzenlenmiş olsa da, işverenin bu borcu esas itibarıyla Türk Borçlar
Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır. TBK’nın “İşçinin Kişiliğinin Korunması” başlıklı 417/II.
maddesinde; “İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü
önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür” hükmüne yer verilmiştir. Bunun
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yanında, her ne kadar İş Kanunu’nda işverenin işçiyi koruma borcuna dair ayrıca bir hüküm
bulunmasa da, “işçinin korunması” ilkesi gereği işverenin, işyerinde veya işi ifa ederken
vücuduna ve manevi varlığına yönelebilecek her türlü tehditten işçisini koruması
gerekmektedir.
İş Kanunu, 6331 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önceki dönemde, işverenin bu
borcunu yerine getirmesi bakımından zorlayıcı ve teşvik edici bir önlem olarak işçiye, iş sağlığı
ve güvenliği tedbirlerinin gerektiği ölçüde alınmadığı bir işyerinden iş sözleşmesini haklı
sebeple feshederek ayrılma imkânı da sağlamış bulunmaktaydı.

6331 sayılı Kanun’un

yürürlüğe girmesiyle birlikte bu hükümler ilga edilmiş ve bu Kanun kapsamında (m. 13/II, IV)
düzenlenmiştir.
Bu noktada, işverenin alması gereken “her türlü önlem” in sınırlandırılmasının gerekli olup
olmadığı, sınırlandırılacaksa da nasıl sınırlandırılması gerektiğinin açıklanması gerekmektedir.
İşverenin maddi durumunun söz konusu önlemlerin alınmasında göz önünde bulundurulması
işçinin sağlığı ve vücut bütünlüğü bakımından olumsuz sonuçların doğmasına yol
açabileceğinden, yapılan işin niteliği ve bu işin güvenli bir şekilde ifa edilmesi için alınması
gereken tedbirlerin neler olduğunun dikkate alınması daha doğru olacaktır. Bununla birlikte,
işverenin maddi durumunun tamamen göz ardı edilmesi de yerinde değildir. Şayet işyerinde iş
sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkaniyete uygun/makul ölçüde alınmışsa ve buna yönelik araç
ve gereçler de temin edilmişse, işverenin her türlü önlemi alma borcunu yerine getirdiğine
hükmedilmesi gerekmektedir.
3. Denetleme Yükümlülüğü
6331 sayılı Kanun’dan önceki dönemde, İş Kanunu’da “işverenlerin ve işçilerin
yükümlülükleri” başlıklı m. 77’de düzenlenen bu husus, 6331 sayılı Kanun’da m. 4/(1)-b) de
düzenlenmiştir.
İşyerinde kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alan
ve gerekli araç gereci de bu düzenlemelere uygun şekilde temin eden ve düzenleyen bir
işverenin, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini tam olarak ifa ettiğinden ve bu
sorumluluğunun ortadan kalktığından bahsetmek mümkün değildir. Zira işveren, almış olduğu
tedbirlere çalışanlarının uyup uymadıklarını denetlemekle de yükümlü tutulmuştur (6331 sa. K.
m. 4/(1)-b).
4. Eğitim Verme ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
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İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin gerektiği gibi uygulanması, bu tedbirlerin
kanunlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde alınmasının yanında, çalışanların da bunları
uygulayacak bilgi ve birikime sahip olmalarına bağlıdır. Bu sebeple, işverenin iş sağlığı ve
güvenliği konusunda işçilerini sürekli olarak eğitime tabi tutması ve teknolojik yeniliklere
işçilerinin de uyum sağlamasını temin etmesi gerekmektedir (6331 sa. K. m. 4/(1)-a, m. 11/c,
m. 17).
İşverenin çalışanlarını bilgilendirme yükümlülüğü, İş Kanunu’nda pek çok yerde hüküm
altına alınmıştır. Bunlardan; iş sözleşmesinin koşulları hakkında bilgilendirme (m. 8),
kısmi/tam süreli açık işler hakkında bilgilendirilme (m. 13), çalışma koşullarında değişikliğin
bildirilmesi (m. 22), toplu işçi çıkarma durumunda bilgilendirme ve danışma/müzakere (m. 29),
geçici işçiyi belirli/belirsiz süreli açık işler hakkında bilgilendirme (m.7 (9)-b), işyerinin
kapatılması (m.29/6) yükümlülükleri Kanun’da açıkça belirtilmiştir. Ayrıca bunların yanında,
işverenin, İşyerinin veya bir bölümünün devri halinde çalışanlara bilgi verme ve danışma
yükümlülüğü de bulunmaktadır.
İşverenin çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verme ve bilgilendirme
yükümlülüğü, mevcut İş Kanunu’nda -uzaktan çalışma hariç- herhangi bir hüküm kapsamında
yer almamaktadır. Zira 6331 sayılı Kanun’dan önceki dönemde İş Kanunu’nda bu konuya
ilişkin yer alan hükümler, bu Kanun kapsamında düzenlendiğinden, Kanun’un yürürlüğe
girmesiyle birlikte ilga edilmiştir. Ancak bu durum, işverenin iş sağlığı ve güvenliğini de içeren
bilgilendirme yükümlülüğünün hukuki temellerini İş Kanunu’ndan aldığı gerçeğini
değiştirmemektedir. Ayrıca, 6331 sayılı Kanun’da bu yönde bir düzenleme yer almasaydı dahi,
işçinin korunması ilkesinden hareketle, işverenin gerekli olduğu hallerde çalışanına eğitim ve
bilgi vermekle yükümlü olduğunun ifade edilmesi gerekirdi. Nitekim kanunkoyucu, İş Kanunu
m. 14/IV’da işverenin, uzaktan çalışma ilişkisi kapsamında istihdam ettiği çalışanlarına
yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda bilgi verme,
gerekli eğitimi verme, sağlık gözetimini sağlama ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş
güvenliği tedbirlerini alma görevini vermiştir. Kanunkoyucu, genel olarak çalışanların sağlığını
ve güvenliğini ilgilendiren bir konuda sözleşmenin türünü dikkate alarak belirli bir grup
işçiye/çalışana ayrıcalık tanımayacağı için, uzaktan çalışanlara tanınan bu hakka diğer iş
sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin de sahip olduğu sonucuna varmak gerekmektedir.
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi Oluşturma Yükümlülüğü
İşveren, almış olduğu iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin düzgün bir şekilde işlemesi,
işçilerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin verilmesi ve işyerindeki olası risklerin tespit edilip,
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işyerinin buna göre düzenlenmesi için işyerinde bir iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi
oluşturmak zorundadır. İşveren, bu kapsamda 6331 sayılı Kanun uyarınca, iş güvenliği
profesyonelleri istihdam etmek (m. 6/I-a), işyeri sağlığı ve güvenliği birimi kurmak (m. 8/VI)
ve iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür (m. 22/I).
İş güvenliği profesyonelleri istihdam etme yükümlülüğü, 6331 sayılı Kanun’un işverene
verdiği bir sorumluluk olsa da, bu kişilerin hangi hukuk çerçevede istihdam edilecekleri
(sözleşmelerinin türü, uyulması gereken şekil şartları, ücretleri, çalışma koşulları ve
sözleşmelerinin sona ermesi) İş Kanunu hükümlerince belirlenmektedir.
D. İşyeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğünün ve Bunların
Çalışma Sürelerinin Hukuki Temelleri
1. 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğunun İşyeri Hekimi
ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü ile İlişkisi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 48. maddesinde düzenlenen sözleşme özgürlüğü,
herkesin dilediği alanda çalışmasına ve sözleşme akdedebilmesine imkân vermektedir. Kural
olarak, iş sözleşmesi bakımından da geçerli olan sözleşme özgürlüğü, çalışanlara ve işverenlere
iş sözleşmesinin tarafı olma veya olmama yanında, sözleşmenin içeriğini ve şeklini diledikleri
gibi belirleme hakkı vermektedir. Her ne kadar kural bu şekilde olsa, da, çalışanların ekonomik
bakımdan işverenden daha dezavantajlı bir pozisyonda olmaları ve geçimlerini sağlamak işe
duydukları ihtiyaç bu kurala birtakım istisnalar getirilmesini zorunlu kılmıştır. Çalışanlar,
hayatlarını idame ettirebilmek için sürekli olarak bir işte çalışmak zorunda olduklarından,
uygulamada da sıkça görüldüğü üzere, arzu etmedikleri şartlarda çalışabilmektedirler. Yaşanan
sıkıntıları göz önünde bulunduran kanunkoyucu, iş sözleşmesi bakımından bu serbestiye bir
takım sınırlamalar getirmiştir.
İş sözleşmesi yapma yasağı ve iş sözleşmesi yapma zorunluluğu başlıkları altında
sınıflandırılan söz konusu sınırlamalar: küçük işçilerle (İş K. m. 71/1), kadınlarla (İş K. m.72),
yabancı işçilerle (6735 s. K. m. 4), sağlık durumu ve mesleki eğitimi yeterli olmayan işçilerle
(6331 sa. K. m. 17/III) belirli bazı hallerde iş sözleşmesi akdedilmesini yasaklamakta; bunun
yanında, engelli ve eski hükümlülerle ( İş K. m. 30/I), engelli hale gelmek suretiyle işyerinden
ayrılan işçilerle (İş K. 30/V), topluca işten çıkarılmış işçilerle (İş K. m. 29/IV) askerlik veya
kanuni bir ödev nedeniyle işten ayrılan işçilerle (İş K. m. 31) ve iş sağlığı ve güvenliği için
belirli nitelikteki kişilerle (6331 sa. K. m. 6-8) iş sözleşmesi akdedilmesini belirli hallerde
zorunlu tutmaktadır.
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İşyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü, 6331 sayılı
Kanun’un 6., 7. ve 8. hükümleri kapsamında düzenlenmiştir. Hâlihâzırda İş Kanunu’nda bu
kimselerle iş sözleşmesi yapılmasının zorunlu olduğuna dair herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır. Ancak İş Kanunu’nun mülga 81. maddesi, 6331 sayılı Kanun’dan önceki
dönemde, işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyla iş sözleşmesi yapmanın zorunlu
olduğunu düzenlemekteydi. Her iki kanun arasındaki özel kanun-genel kanun ilişkisinden ve
6331 sayılı Kanun’da konuya ilişkin hüküm bulunduğundan, İş Kanunu’nda ayrıca bu konuya
ilişkin bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.
2. 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki Çalışma Süreleri ve İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri ile İlişkisi
İşyerinde uygulanacak çalışma süreleri İş Kanunu m. 63’te düzenlenmiştir. Buna göre
haftalık çalışma süresi azami kırkbeş saattir. Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık
kırkbeş saatin üstünde yapılan çalışmalar, fazla çalışma olarak adlandırılır ve bu çalışmalar,
normal ücretin %50 oranında arttırılması suretiyle ödenir (İş K. m. 41). İşyeri hekimi ve iş
sağlığı güvenliği uzmanı da, çalışma süresi bakımından bu genel çerçeveye tabidir. Ancak 6331
sayılı Kanun’da ve bu Kanun’a ilişkin yönetmeliklerde, bahsedilen genel çerçeve yanında bazı
özel düzenlemelere de yer verilmiştir.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
(İGUY) m. 12’de iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerinin asgari sınırı belirlenmiştir. Buna
göre; a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika. b)
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika. c) Çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik (İHY) m. 12’de de işyeri hekimlerinin çalışma süreleri düzenlenmiştir.
Buna göre; a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika. b)
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika. c) Çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
Söz konusu süreler dikkate alındığında, işyerindeki çalışan sayısına göre iş güvenliği
uzmanlarının veya işyeri hekimlerinin iş sözleşmelerinin kısmi veya tam süreli olarak
belirlenmesi mümkündür. Buna ek olarak, tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işyeri
hekimlerinin veya iş güvenliği uzmanlarının haftalık azami çalışma süresinden fazla çalışmaları
halinde, fazla çalışmaya hak kazanmaları da -belirli şartlar altında- mümkündür.
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Kanunkoyucu, iş güvenliği uzmanlarının fazla çalışma ücretine hak kazanabilmelerinin,
yalnızca tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştıkları işyerinde yapılması halinde mümkün olacağını
düzenlenmiştir (İGUY m. 12/6). İşyeri hekimleri bakımından da; kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan, yöneticilik görevi bulunmayan hekimlerle, aile hekimleri dışındaki
hekimlerin yalnızca tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştıkları işyerlerinde fazla çalışma
yapabilecekleri hükmünü düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, yöneticilik
görevi bulunmayan ve aile hekimi statüsündeki hekimlerin kamu haricinde özel sektör
işyerlerinde işyeri hekimliği yapabilecekleri ve fazla çalışma ücretine hak kazanabilecekleri
düzenlenmiştir (İHY 12/6).
E. 6331 Sayılı Kanun’da Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde
Uygulanacak Yaptırımların Hukuki Temelleri
1. Genel Olarak
Kanunkoyucu, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik detaylı hükümlere yer vermiştir ve bunları
ilgili organlarıyla sıkı bir şekilde de denetlemektedir. Yapılan denetimlerin amacına ulaşması
ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun olması gerektiği şekilde uygulanabilmesi için birtakım
yaptırımlar da öngörülmüştür. Bu yaptırımlardan en önemlisi, iş sözleşmesinin işçi veya işveren
tarafından haklı nedenle bildirimsiz feshidir. Fesih yaptırımının yanı sıra işçinin çalışmaktan
kaçınma, tehlikeli bölgeden uzaklaşma ve şikâyet hakkı da bulunmaktadır. Ayrıca İş
sözleşmesinin iş sağlığı ve güvenliği sebepleriyle feshinin, 6331 sayılı Kanun’da işveren ve
çalışanlara tanınan bir hak olduğu belirtilmiş, bununla birlikte feshin nasıl gerçekleştirileceği
ve hangi hükümlere tabi olduğu hususunda İş Kanunu’na atıf yapmakla yetinilmiştir. İşçinin
diğer haklarına nazaran 4857 sayılı İş Kanunu’yla daha direkt bir bağlantısının olması
sebebiyle, ünite kapsamında iş sözleşmesinin feshi konusuna yer verilmesi daha uygun
görülmüştür.
2. İş Sözleşmesinin Feshi
a. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Bildirimsiz Feshi
İşçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilmesi, İş Kanunu m. 24’te
düzenlenmiştir. Buna göre işçi; sağlık sebepleriyle, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık
sebebiyle ve zorlayıcı nedenlerle bildirimsiz feshe başvurabilmektedir. 6331 sayılı Kanun’un,
iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine aykırılık neticesinde çalışana bildirimsiz fesih hakkı
tanıması (6331 sa. K. m. 13/4) ile İş K. m. 24’ün ilgisi, sağlık sebepleri ve çalışma koşullarının
uygulanmaması bakımından gündeme gelmektedir.
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İşçi, İş K. m. 24/I’e göre; “a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden
doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa” b) İşçinin sürekli olarak
yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi
ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa” iş sözleşmesini haklı sebeple ve bildirimsiz olarak
feshedebilecektir.
Görüldüğü üzere, her iki fıkra hükmünde de işverence alınması gereken iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerinin hiç veya gerektiği şekilde alınmaması sebebiyle işçi bakımından
katlanılması mümkün olmayan durumların ortaya çıkması göz önünde bulundurulmuştur.
Böylesi bir durumda işçi, iş sözleşmesini doğrudan bildirimsiz feshedebileceği gibi, önce
çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp, devamında hukuka aykırılığın giderilmemesi halinde,
m. 24/I-a veya m. 24/II- f hükmü uyarınca fesih yoluna da başvurabilecektir.
b. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi
Denetim yükümlülüğü, işverenin 6331 sayılı Kanun’dan doğan yükümlülükleri arasında yer
almaktadır. İşveren, genel olarak işin görülmesine ve iş düzenine ilişkin işçisine emir ve
talimatlar verebilir ve bunlara aykırı hareket edildiğinde de uyarılarda bulunabilir, şartları
oluşmuşsa Kanun’da öngörülen yaptırımları uygulayabilir. Bu yaptırımlarda en önemlisi ve
sonuçları bakımından işçi açısından en etkileyici olanı, iş sözleşmesinin feshidir. Kanunkoyucu,
işverenin iş sağlığı ve güvenliği konularındaki sorumluluğunun çerçevesini geniş tutarak
işverene büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bununla birlikte, almış olduğu tüm tedbirlere
rağmen, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve özellikle de iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerine/yönlendirmelerine uymayan işçilerin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme
hakkını da kanunkoyucu işverene tanımıştır.
İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle ve bildirimsiz feshi, İş Kanunu m. 25’te
düzenlenmiştir. İşveren iş sözleşmesini sağlık sebepleriyle, ahlak ve iyiniyet kurallarına
aykırılık sebebiyle, zorlayıcı nedenlerle ve tutukluk veya gözaltına alınma sebepleriyle
bildirimsiz olarak feshedebilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir uyuşmazlık ve fesih
söz konusu olduğunda, işverenler çoğunlukla İş K. m. 25/II-h, ı hükümlerine başvurmaktadırlar.
Zira 6331 sayılı Kanun’da iş sözleşmesinin işverence feshedilebileceğine dair herhangi bir
hüküm bulunmamaktadır.
c. İş güvencesi
6331 sayılı Kanun’da işçiye iş sözleşmesini bildirimsiz feshetme hakkı tanınmış, fakat
işverenin böyle bir hakkı bulunduğundan bahsedilmemiştir. Ancak, yukarıda da ifade edildiği
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üzere, işverenin de iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uyulmaması halinde iş sözleşmesini
bildirimsiz feshetme hakkı bulunmaktadır. İş sözleşmesi işçi tarafından da feshedilse işveren
tarafından da feshedilse, işçinin iş güvencesine sahip olması veya olmaması ona fesih öncesinde
ve sonrasında birtakım haklar sağlayabilmektedir. İş sözleşmesinin feshi ile ilgili hususlarda
6331 sayılı Kanun herhangi bir düzenleme içermediğinden, iş sözleşmesinin bildirimsiz feshi
konusunda olduğu gibi, iş güvencesi konusunda da İş Kanunu’ndaki ilgili hükümlere
başvurulması gerekmektedir.
İş güvencesi, İş Kanunu’nun 18.-21. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre, otuz
işçinin çalıştığı bir işyerinde çalışan, altı aylık kıdemi olan ve işçi alıp çıkartma yetkisine sahip
işveren vekili statüsünde olmayan bir işçinin veya işveren vekilinin iş güvencesi bulunmaktadır.
İş güvencesine sahip olmanın en başta gelen sonuçları, iş sözleşmesinin işveren tarafından
feshedilebilmesi için işverenin geçerli bir neden göstermekle yükümlü olması, işçinin
savunmasını alması ve Kanun’da yer verilen fesih bildirim sürelerine uymasıdır. Bu hükümler,
iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırılık nedeniyle fesihte de, şayet çalışan iş güvencesine
sahip bir işçi ise gündeme gelmektedir. Dolayısıyla, işçinin bildirimsiz feshe temel teşkil eden
iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine aykırı fiili, İş K. m. 25/II haricinde kalıyorsa, yani ahlak
ve iyiniyet kurallarına aykırılık oluşturan bir fiil değilse, fesih yapılmadan önce işçinin
savunmasının alınması gerekmektedir. Aynı şekilde, fesih beyanıyla birlikte işçiye bildirim
süresi verilmesi verilmiyorsa da ihbar tazminatı ödenmesi söz konusudur.
3. İşin Durdurulması
İşin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin gerektiği şekilde alınmadığı hallerde
idareye herhangi bir mahkeme kararı beklemeksizin tedbir alma imkânı veren bir idari
yaptırımdır. 6331 sayılı Kanun m. 25’te düzenlenen işin durdurulması yaptırımı, işyerindeki
bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için
hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati
tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar
dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulması yetkisini ilgili
idareye vermektedir. Buna ilaveten, çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile
tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği
işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda da işin durdurulmasına karar
verilebilmektedir.
İşin durdurulması yaptırımının İş Kanunu ile ilgisi, durdurmaya yol açan iş sağlığı ve
güvenliği düzenlemelerine aykırılığın bir hafta içerisinde giderilememesi halinde iş
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sözleşmesinin İş K. m. 24/III veya m. 25/III hükümlerine dayanarak haklı sebeple feshedilip
edilemeyeceği noktasında ortaya çıkmaktadır. Her iki madde metninde de “işyerinde bir
haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebeplerin” ortaya çıkması halinde
iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından haklı nedenle bildirimsiz olarak feshedilebileceği
belirtilmiştir. Madde metinlerinden yola çıkıldığında, işin bir haftadan fazla süreyle durması
halinde, işçinin veya işverenin herhangi başka bir sebep aramasına gerek olmaksızın haklı
nedenle iş sözleşmelerini feshedebilecekleri sonucuna ulaşmak gerekmektedir. Ancak
doktrinde, iş sağlığı ve güvenliğine dayanan sebeplerle işin durdurulması kararının verilmesi
durumunda, işçiye ücretinin tam olarak ödenmeye devam edilmesi sebebiyle işçinin sözleşmeyi
haklı nedenle feshetme hakkının bulunmadığını savunan bir görüş de bulunmaktadır.
4. İşyerini Kapatma
İşyerini kapatma yaptırımı, işin durdurulması gibi, idari yaptırım niteliği taşıyan bir
yaptırım türüdür. Bununla birlikte, işyerini kapatma yaptırımına 6331 sayılı Kanun’da yer
verilmemiştir. İşyerini kapatma, İş Kanunu m. 17 kapsamında işverence gerçekleştirilebileceği
gibi, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’un 6. maddesine dayanılarak idari makamlarca da
gerçekleştirilebilir. Kapatmanın bir yaptırım olarak nitelendirilebilecek şekli, idarece
gerçekleştirilendir. Zira işverenin işyerini kapatmaya dair kararını, işverenin kendisinin aldığı
bir karar olması hasebiyle yaptırım olarak nitelendirmek mümkün değildir.
3572 sayılı Kanun m. 6 hükmüne göre, işyerine ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol
ve denetimlerde; insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel
güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın
korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı olan beyan ve durumun tespiti halinde; verilmiş olan
ruhsatın, ilgili mevzuattaki hükümler çerçevesinde yetkili merci veya mülki idare amirince iptal
edilerek işyeri kapatılması ve ilgililer hakkında ayrıca işlem yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla, işverenin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiği şekilde almaması veya
uygulamaması halinde işyerinin kapatılması da bir idari yaptırım olarak gündeme
gelebilmektedir.
İşyerinin kapatılması halinde bu durum işçiler bakımından bir haklı sebep teşkil
edeceğinden, işçilerin İş K. m. 24/III hükmüne dayanarak iş sözleşmelerini haklı nedenle
feshetmeleri mümkündür. Bu halde, işin durdurulması halinde gündeme gelen görüş farklılığın
yer bulması söz konusu değildir.
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5. İdari Para Cezaları
Devletin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini denetleme yetkisinin bir sonucu olan idari para
cezaları, 6331 sayılı Kanun’un 26. maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde detaylı olarak
hangi hallerde ne miktarda idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. 6331 sayılı Kanun’un bu
düzenlemesine ek olarak, İş Kanunu’da da iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren hususlarda bir
takım idari para cezaları öngörülmüştür.
İşverenin işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranması halinde İş K. m. 98’de
öngörülen idari para cezası, iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli bir yeri olan “işyeri” nin
doğru bir şekilde belirlenmesi ve kayıt altına alınması bakımından önemlidir. Şayet işveren,
işyerini ve işyerinde çalışan işçi sayısını doğru bir şekilde bildirmezse, çalıştırılan her işçi
başına yüz Türk Lirası idari para cezası ödemekle yükümlü tutulmuştur. Alt işverenin
bulunduğu bir işyerinde bu şekilde bir muvazaalı işlem söz konusu olursa da, işverene, işveren
vekiline ve alt işverene ayrı ayrı on bin Türk Lirası idari para cezası ödeme yükümlülüğü
getirilmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer idari para cezası da, İş K.
m.99/b kapsamında öngörülen geçici iş ilişkisi bakımından söz konusu olan ilke ve
yükümlülüklere aykırı davranılması halinde geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekili
hakkında uygulanacak idari para cezasıdır. Buna göre, geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren
vekili, her işçi için iki yüz elli Türk Lirası idari para cezası ödemekle yükümlüdür.
Bu kapsamda değerlendirilebilecek son idari para cezası yaptırımı da, iş K. m. 104
kapsamında düzenlenen; İş Kanunu’nun 68., 69., 71., 72. ve 73. maddelerine aykırılık halinde,
bu aykırılığı gerçekleştiren işveren veya işveren vekili hakkında öngörülen binikiyüz Türk
Lirası idari para cezasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
arasındaki ilişki ele alınmıştır. 6331 sayılı Kanun ile 4857 sayılı Kanun arasında var olan özel
kanun-genel kanun ilişkisi sebebiyle, 6331 sayılı Kanun’da yer almayan bir takım hususlarda
4857 sayılı Kanun hükümlerine başvurmak gerekmektedir. Bunun yanında, 6331 sayılı
Kanun’un temelini oluşturan kavramların (işyeri, işveren, alt işveren, işveren vekili) önemli
çoğunluğu bu Kanun’da değil, 4857 sayılı Kanun’da tanımlandığından ve 6331 sayılı Kanun
da bu tanımları esas aldığından, her iki Kanun arasında derin ve yakından bir ilişki mevcuttur.
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması bakımından 6331 sayılı Kanun, işverene
önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde de bir
takım yaptırımlar öngörmektedir. İşverene yüklenen sorumlulukların da, uygulanacak
yaptırımların da temelinde 4857 sayılı Kanun’un temel ilkeleri ve hükümleri yol gösterici
olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
A.
B.
C.
D.
E.

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı Kanun’un temel ilkelerinden birisidir?
İşçinin denetlenmesi
İşçinin korunması
İşyerinin güvenliği
İşyerinin karlılığı
İşverenin tarafsızlığı

2) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin çalışma hayatında ortaya
sonuçlardan değildir?
A. Usta-Çırak
ilişkisinin
sona
ermesi
neticesinde
çalışma
hayatında
profesyonelleşmenin yaygınlaşması
B. Üretimin artması
C. İşçi ve işveren arasında daha yakın bir kişisel ilişkinin bulunduğu bir çalışma ortamı
kurulması
D. Çalışanların daha ağır çalışma şartlarında çalışmaya zorlanmaları
E. Çocuk işçiliğinin yaygınlaşması
3) 6331 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceki dönemde işçilerin taraf olduğu
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel hukuk uyuşmazlıklarında hangi kanunlara
başvurulmaktaydı?
A. Borçlar Kanunu-İş Kanunu
B. Ceza Kanunu-Ticaret Kanunu
C. Devlet Memurları Kanunu- Ticaret Kanunu
D. Borçlar Kanunu-Ticaret Kanunu
E. Anayasa-Medeni Kanun
I.
İşveren
II.
Çıraklar ve stajyerler
III.
Kamu görevlileri
IV.
İşveren vekili
4) Yukarıdakilerden hangileri 6331 sayılı Kanun’da yer alan “çalışan”
kavramının kapsamına girer?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II, III ve IV
D. Hepsi
E. I, II ve III
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I.

Ödünç (geçici) iş kavramı, 6331 sayılı Kanun’da tanımlanmamıştır..

II.

Ödünç (geçici) iş ilişkisi kapsamında çalışan ödünç (geçici) işçiler, 6331 sayılı Kanun
kapsamına giren başlıca gruplar arasında yer almaktadırlar.

III.

Ödünç işçilerin işyerlerinin geçici süreyle değiştirilmesi, 6331 sayılı Kanun kapsamına
girmelerini engellemektedir.

5)
A.
B.
C.
D.
E.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I ve III

6) “İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan
unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ……… denir” ifadesindeki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. İşletme
B. Çalışan
C. İşyerine bağlı yerler
D. Eklentiler
E. İşyeri
7) Aşağıdakilerden hangisi işverenin 6331 sayılı
yükümlülükleri arasında yer almaz?
A. İşyeri kurma izni ve işletme belgesi alma zorunluluğu
B. Çalışanın kendisini ve ailesini koruma yükümlülüğü
C. Gerekli her türlü önlemi alma yükümlülüğü
D. Denetleme yükümlülüğü
E. Eğitim verme ve bilgilendirme yükümlülüğü

Kanun’dan

doğan

8) Aşağıdakilerden hangisi işverenin 6331
sorumlulukları arasında yer almaz?
A. İş güvenliği profesyonelleri istihdam etmek
B. İşyeri sağlığı ve güvenliği birimi kurmak
C. İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak
D. İşyeri hekimi istihdam etmek
E. Çalışanlarına ücret ödemek

Kanun’dan

doğan
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sayılı

I.
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
II.
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
III.
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
9) Yukarıdakilerden hangisi/lerinde işyeri hekiminin asgari çalışma süresi yanlış
belirtilmiştir?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. Yalnız II
E. Yalnız III
10) İşveren yaptığı denetimler neticesinde çalışanın işyerindeki iş sağlığı ve
güvenliği kurallarında uymadığını ve uymamakta ısrar ettiğini tespit ederse
aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?
A. İşyerini kapatabilir
B. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uyma bakımından bu çalışana ayrıcalık tanıyabilir
C. Çalışanın sözleşmesini feshedebilir
D. İşi durdurabilir
E. Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması için çalışana karşı fiziki güç
kullanabilir

Cevaplar
1) B 2) C 3) A 4) C 5) C 6) E 7) B 8) E 9) E 10) C
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3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN 5510 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNU İLE İLİŞKİSİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN 5510
SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNU İLE İLİŞKİSİ
3.1.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

3.2.

İş Kazası, Meslek Hastalığı ve İşle İlgili Hastalıklar Kavramları
3.2.1. İş Kazası Kavramı
3.2.2. Meslek Hastalığı Kavramı

3.3.

İşle İlgili Hastalıklar

3.4.

Risk Kavramı

3.5.

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Durumunda 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Çalışanlara Sağlanan Haklar ve Yükümlülükler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İş sağlığı ve güvenliği nedir?
2. Meslek hastalığı nedir?
3. İşle ilgili hastalık nedir?
4. Risk nedir?
5. İş kazası veya meslek Hastalığı durumunda çalışanlara sağlanan haklar nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş Sağlığı ve Güvenliğinin İş Sağlığı
Konu ve Kapsamı
hakkında
olunması

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ve Güvenliği
fikir
sahibi Okuyarak ve araştırarak

Meslek Hastalıkları

Meslek
hastalıklarının
Okuyarak ve araştırarak
özelliklerinin öğrenilmesi

İşle İlgili Hastalıklar

İşle
ilgili
hastalıklarının
Okuyarak ve araştırarak
özelliklerinin öğrenilmesi

İş Kazası veya Meslek
Hastalığı Durumunda 5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel
Sağlık
Sigortası
Kanunu’nda
Çalışanlara
Sağlanan
Haklar
ve
Yükümlülüklerle
İlgili
Maddeler

İş kazası veya meslek hastalığı
durumunda 5510 sayılı sosyal
sigortalar ve genel sağlık
sigortası
kanununda
Okuyarak ve araştırarak
çalışanlara sağlanan haklar ve
yükümlülükler hakkında bilgi
sahibi olunması

Anahtar Kavramlar

-

Meslek Hastalığı
İşle İlgili Hastalıklar
İş Kazası

-

-

-

Risk

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-

Giriş

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık
sigortası kanunu ile ilişkisinin incelendiği bu bölümde, çalışma hayatında karşılaşılan önemli
durumlardan meslek hastalığı, işle ilgili hastalıklar ve çalışma hayatındaki risk kavramları
üzerinde durulacaktır. Bu kavramlar, özellikle çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği
konusunda uzmanlaşacak olan bireylerin ilgili yasal hükümlerle bağlantı noktalarını kurması,
böylece

süreçte

karşılaşılabilecek

olası

sorunların

üstesinden

gelmeyi

sağlayacak

potansiyeldedir. Çünkü çalışma hayatında yaşanan dönüşümler, işle ilgili çeşitli sorunları ve
bu sorunlar çerçevesinde riskleri barındırmakta, dolayısıyla bu risklerin nasıl ve ne şekilde
üstesinden

gelinmesi

noktasında

işlerlik

kazanması

için

üzerinde

düşünülmeyi

gerektirmektedir.
Çalışma hayatında meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar kaçınılmaz olarak
yaşanabilmekte, bu nedenle ne tür meslek hastalıklarına ya da işle ilgili hastalıklara sigorta
kapsamında tedarikte bulunulabileceği ve yine yasanın hangi maddelerinin ilgili olduğu
noktasını açıklama gereği duyulmaktadır. Bu bölümde öncelikli olarak iş sağlığı ve güvenliği
açıklanacak, sonrasında meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık tanımlanacak ve bunların riskle
ne tür bağlantıları oldukları üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddeleri ifade edilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN 5510
SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNU İLE İLİŞKİSİ

3.1.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, insanların iş ve mesleki yaşantısına yönelik olarak sağlık ve
güvenliklerini düzenleyen yapıların, sistemlerin, hukuki ve siyasi kural ve yönetmeliklerin
oluşturulması, tasarlanması, uygulama aşamasına geçilmesi ve yine düzenlenmesi ile ilgili
disiplinel alanı oluşturmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği ana teması içerisinde yer alan sağlık ve güvenlik, her bir bireyi
ve toplumu etkilemektedir. Aynı zamanda bu durum, insan hayatı, eğitimi ve iş yaşantısı
açısından kişilerin istihdam yönünü etkilediği, her bir bireyin sağlığı ve güvenliği noktasında
vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
Ancak iş sağlığı ve güvenliği, daha özelde, belirli bir işin yürütülmesi amacıyla
meydana getirilmiş olan iş yerinde, bu belirli işin yürütülmesi esnasında, çeşitli nedenlerden
kaynaklanan kişinin ya da grubun sağlık koşullarını olumsuz yönde etkileyebilecek
koşullardan korunması amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar olarak ifade
edilmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği bilim dalı, iş yerlerinde belirli ilkeleri yerine getirmeyi ve bu
ilkelerin düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki faaliyetleri
gerçekleştirir;
a) Sadece belirli meslek gruplarında değil her bir meslek dalında bu mesleği yerine
getirenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal refah düzeylerinin arttırılması ve korunması,
b) Mesleği yerine getiren ya da çalışan bireyler arasında çalışma koşullarından
kaynaklanan sağlığa dayalı sorunların ortadan kaldırılması veya önlem
alınması/önlenmesi (buna tam iyilik hali adı verilmektedir),
c) Herhangi bir meslek dalında değil tüm meslek dallarında mesleki faaliyette
bulunan bireylerin sağlığına zarar verici ortamlardan ya da faktörlerden

kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması ya da bu tür riskli durumlardan
korunması,
d) Bir mesleği yerine getiren kişinin ya da bireyin yani çalışanın fizyolojik (bedensel)
ve psikolojik (ruhsal) özellikleri doğrultusunda mesleki bir ortama yerleştirilmesi
hususunda gerekli bir anlayış oluşturulması ve yine çalışanın fizyolojik ve
psikolojik özellikleri açısından sağlıklı bir ortamın oluşturulması.
İşin insana insanın işe uyarlanması anlamında iş sağlığı ve güvenliği bu tür amaçları
kendinde bir değer olarak görmektedir.
Özetle iş sağlığı ve güvenliğinde amaç, çalışan bireyleri, iş yerlerinde karşılaşabilecek
olası sorunları önleme amaçlı olarak korumak; üretim süreci içerisinde oluşabilecek olası
aksaklıkları veya üretim noktasında meydana gelebilecek problemlerin güvenliği sağlamaktır.
Bu özellikle şu açıdan önemlidir: işgününün kayıpla tamamlanmasını önleme ve çalışan
bireylerin ve grupların istihdam edildikleri yerdeki işletme güvenliğinin tesisi.

3.2.

İş Kazası, Meslek Hastalığı ve İşle İlgili Hastalıklar Kavramları

Herhangi bir işletmede, üretimin gerçekleştirildiği herhangi bir yerde iş kazaları ve
meslek hastalıkları hem çalışan bireyler, hem çalışan bu bireylerin çalışma ortamının
hazırlanmasında ve üretimin gerçekleştirilmesinde etkili olan işverenler hem de ülke
açısından birçok olumsuzlukların yaşanmasına neden olmaktadır. Fiziksel ve psikolojik
anlamda yaşanabilecek olası iş kazası ya da bunlara dayalı meydana gelebilecek meslek
hastalıkları çalışan bireylerin sağlıklı bireyler olmasını engellemekte, şayet fizyolojik anlamda
engel durumunun oluşmasına neden oluyor ise ya da ölümle sonuçlanıyor ise bu durum,
sadece çalışan bireyler üzerinde değil onların toplumsal etkileşim içerisinde olduğu bireyler
(aile, iş ve arkadaş çevresi) üzerinde hem maddi hem de manevi etkide bulunmaktadır. İş
kazası ve meslek hastalığı sadece fizyolojik ve psikolojik etki anlamında düşünülmemelidir.
İş kazası ve meslek hastalıkları işletme açısından işgünü kayıplarına neden olmakta böylece iş
yerindeki verimlilik koşulları da en alt seviyeye düşebilmektedir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışan bireyde yarattığı fizyolojik ve psikolojik
sorunlarla birlikte işletme açısından itibar kaybına da neden olabilmekte, kazaya ve meslek
hastalığına uğrayan bireylere yönelik maddi ve ayni ödemeler neticesinde işletmelere iş

yerindeki maliyetlerin artmasına da etkide bulunmaktadır. Dolayısıyla iş kazası ve meslek
hastalıklarının tek bir olaydan daha çok bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi
gerekmektedir (Evren, 2015&Ilıman, 2015).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre dünyada her yıl 2 milyondan fazla
çalışan/işçi iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir. Bu oran
ülkemiz açısından da yüksek değerlere sahiptir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “gizli bir
salgın” olarak addettiği bu iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin % 86’sı meslek
hastalığı, % 14’ü ise iş kazası nedeniyle gerçekleşmektedir (Dursun, 2017&Yüksel, 2016).
ILO’nun ortaya koyduğu bu rakamlar çerçevesinde durum değerlendirildiğinde iş
kazası ve meslek hastalıklarının her bir ülke açısından sorunlu olduğu ve bu nedenle iş
yerinde iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme açısından iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerinin önemi daha fazla hale gelmektedir. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği açısından
iş kazası ve meslek hastalıkları üzerinde durmak konunun anlaşılması ve öneminin
belirtilmesi açısından gereklidir. Bu durumda ilkin iş kazası kavramı üzerinde duracağız.

3.2.1. İş Kazası Kavramı
İş kazası ve meslek hastalığı kavramı Sanayi Devrimi sonrasında İş Sağlığı ve
Güvenliği kapsamında ele alınmaya başlanmıştır. Sanayi Devrimi sonrasında iş yerlerinde
makineleşmenin artması iş yerlerindeki iş kazalarının da artmasına neden olmuştur.
Makineleşme sonucunda makinelerin kullanımı, bakımı ve üretim sürecindeki etkililiklerinin
arttırılması faaliyetleri iş kazalarını arttırdığı gibi bu kazaların önlenmesine yönelik de bir
takım koruma yasalarının doğal olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur (Güzel, Okur ve
Caniklioğlu, 2016).
İş kazalarını önlemeye yönelik olarak çıkarılan yasaların yanı sıra buna bağlı olarak
meslek hastalığı sigortası da gündeme gelmiştir. Özellikle bu sigorta kolu Almanya’da 1884
yılında kurularak işçinin ve işverenin yaşayabileceği mahrumiyetler ortadan kaldırılmaya
çalışılmıştır. 1897 yılında İngiltere’de kabul edilen işverenin iş kazasına uğrayan işçisine
tazminat ödenmesini öngören Kanun da bu alanda çıkarılmış yasal düzenlemelerdendir
(Tuncay ve Ekmekçi, 2016). Bu dönemde çıkarılmış diğer yasal düzenlemeler arasında 1883

tarihli İtalyan, 1894 tarihli Norveç, 1898 tarihli Fransız ve Danimarka, 1903 tarihli Belçika ve
Hollanda kanunları da yer almaktadır (Güzel vd., 2016). Avrupa’daki Sanayi Devrimi ile
başlayan mekanikleşme erken dönem itibariyle makineleşmeyle bağlantılı yaşanan iş
kazalarını önleme amaçlı olarak sigorta faaliyetleri açıkçası konunun daha ilk oluşum
aşamasında öneminin kavrandığını göstermektedir. İş kazasının ne olduğunu tanımlamak,
buna ilişkin sigorta ve ücret ödemeleriyle yasal olarak oluşabilecek olası sorunları da ortadan
kaldıracaktır. Bu nedenle Uluslararası Çalışma Örgütü de konunun önemi doğrultusunda iş
kazasını tanımlamıştır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasını şu şekilde tanımlamaktadır: “İşle ilgili
faaliyetler sonucu ortaya çıkan bir veya birden fazla işçiyi etkileyen, kişisel bir zarar ya da
yaralanmaya neden olan, beklenmeyen ve önceden planlanmayan olaydır”(ILO, 2018). Şu
durumda iş kazası, çalışan bireyin ya da bireyler grubunun çalıştığı yerdeki faaliyetleri
sonucunda ortaya çıkan hem kişiyi hem de kişileri etkileyen, kişisel veya gruba dair bir zarar
ya da yaralanmaya neden olan, planlı bir şekilde gerçekleşmeyip beklenmedik bir anda
meydana gelen olay şeklinde tanımlamaktadır.
İş kazası kavramı genel anlamda çalışan birey ya da bireyleri fizyolojik ve psikolojik
etkilediğinden bu durumun genel sağlık çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekliliği söz
konusu olmuştur. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de konuyu şu şekilde
tanımlamıştır: “Önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin
zarara uğramasına ve üretimin durmasına sebep olan olaydır” (WHO, 2018).
Hem Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün hem de Dünya Sağlık Örgütü
(WHO)’nün iş kazası tanımlarında dikkat edilmesi gereken nokta, iş kazalarının çalışan kişiye
olduğu gibi çalışan diğer bireylere de yansıdığını, kazaların planlı bir şekilde
gerçekleşmemesi ve beklenmedik bir anda olması, sonuçta üretimin durmasına ve işgünü
kaybına yol açmasıdır. Planlı ve beklenmedik olması, iş kazalarının sigorta ve güvenlik
kapsamında değerlendirilmesi bakımından anahtar role sahiptir.
Uluslararası örgütlerin iş kazası tanımlamasının yanı sıra ülkemizde iş kazası nasıl
tanımlanmaktadır? Buna göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda (İSGK) iş
kazası, “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya
vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay” olarak ifade edilmektedir

(6331 sayılı İSGK m. 3/g). 6331 sayılı kanun iş kazasını işyerinde ve dışında olarak kapsam
dâhiline almakta, fizyolojik, bedensel ve ruhi açılardan kişi üzerinde meydana gelen
değişimler ya da ölümle sonuçlanan bir “olay” şeklinde nitelendirilmektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesine
göre ise, İş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren
kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle
getiren olaydır.
İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları
çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç
kazadan sonraki üç işgünü içinde,
b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı
geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü
içinde,
c) İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile
Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre, iş kazasının
işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği
tarihten itibaren başlar.
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara
varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları
tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma
sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı
anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin

yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne
göre tahsil edilir. İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile
bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir (5510 sayılı SSGSSK m. 13).
Bu tanımlar çerçevesinde şu soru sorulabilir: Bir olayın iş kazası olarak sayılabilmesi
için ne ya da neler gereklidir? Bir kazanın iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için bazı
koşulların birlikte/bir arada düşünülmesi gerekmektedir. Bunlar işyerinde veya işin
yürütümünde önceden planlı olmayan ve beklenmedik bir anda, kişiye fizyolojik, bedensel ve
ruhsal (ölüm de dahil olmak üzere) kötü neticeler üretmesi, kaza ile kişinin maruz kaldığı
zarar arasında uygun bir sebep sonuç ilişkisinin olmasıdır (Alper, 2015).
İş kazalarının fiili durumda meydana gelmesinde maddi temelden manevi zarara
uzayan birçok faktör etkili olabilmektedir. Bu faktörler arasında fiziksel, kimyasal, biyolojik,
ergonomik ve psiko-sosyal faktörler sayılabilir. Bu faktörler nedeniyle meydana gelen iş
kazalarına ilişkin birçok teori de söz konusudur (Tomas, 2013). Ancak bu teorileri bu ünite
içerisinde değerlendirme kapsamına almayacağız.
İş güvenliği ve sağlığı açısından iş kazalarının önlenmesi, yerinde tedbirlerin alınması
ve sonrasında maddi ya da manevi zararların meydana gelmemesi önemlidir. Bu nedenle iş
kazası önleme ve yerinde tedbir alma faaliyetlerinin yanı sıra iş kazası sonucunda meydana
gelen hasarlar, ölümle sonuçlanan olaylar ile ilgili olarak sosyal güvenlik sistemlerinin
devreye sokulması esas alınmaktadır. Sosyal güvenlik sistemlerinin iş kazaları bağlamında
etkin kılınması, yaşanabilecek olası mağduriyetleri engellediği gibi, kişinin aile ve sosyal
çevresinin en az derecede bu olaydan etkilenmesine, işyeri sahibinin yaşayabileceği olası kötü
sonuçları azaltabileceği ve işgünü ile üretim süreci gibi gündelik ekonomik işleyişinin en alt
seviyede etkilenmesinde önleyici işleve sahiptir.

3.2.2. Meslek Hastalığı Kavramı

Modern çalışma hayatı ile birlikte sıklıkla duyulan ve üzerinde tartışılan konulardan
biri de meslek hastalığı kavramıdır. Meslek hastalığı iş kazasında olduğu gibi ani, yani bir
anda olan ve biten bir niteliğe sahip değildir. Fakat çalışan bireyin gerek bireysel gerekse de

toplumsal yaşantısını etkileyen ancak özellikle de çalışma hayatında aksaklıklara neden olan
ve doğrudan tehdit eden bir durumdur. Meslek hastalığı, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal
güvenlik hukuku bakımından öncelikle üzerinde durulması gereken mesleki riskler
kategorisinde yer almaktadır.
Meslek hastalığı kavramı sanayileşme sonucunda ortaya çıkmış, yine sanayileşme ile
birlikte artan teknik yöntemler aracılığıyla işin yapısında ve örgütlenmesinde değişim söz
konusu olmuştur. Bunun yanı sıra çalışma ortamlarında yaşanan değişimler, örneğin iş yerinin
ve çalışma ortamının fiziksel unsurlarının değişimi, çalışan bireylerin teknik aletler ile uzun
süre kullanımından doğan fiziksel yapılanmalar, çalışan bireylere yönelik sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin alınmasının önemini arttırmıştır. Sanayi üretiminde ve teknik üretimde
çalışmanın içeriğinin değişmesi sonuçta, uzun ve belirsiz çalışma saatlerini, yoğun iş yükünü,
maddi ve manevi açıdan sorunlu çalışma anlayışını beraberinde getirmiş ve bu gibi nedenlerle
işçi sağlığını tehdit eden unsurlar ortaya çıkmıştır.
İşçiler çalıştıkları işten kaynaklanan çeşitli maddelerle karşılaşabilmekte, uzun süreli
olarak teknik aletlerin kullanımı gerçekleştirmekte dolayısıyla bu gibi faktörlere dayalı olarak
sağlık koşullarında sorunlarla karşılaşabilmektedir. Meslek hastalıkları, çalışılan yerdeki
ortamda bulunan unsurlar nedeniyle meydana gelen hastalıkların ortak ismidir. Örneğin
mesleki kanserler, solunum ve deri hastalıkları, kemik hastalıkları vb. meslek hastalığı olarak
değerlendirilmektedir (Akyalçın, 2016).
Meslek hastalıkları çalışan bireyin çalıştığı ortamdaki herhangi bir etkene doğrudan
maruz kalması sonucunda oluşmaktadır. Genel anlamı itibariyle meslek hastalıkları çalışma
yaşamının en önemli ancak değişik nedenlerle ortaya çıkarılamayan sorunları arasında
sayılmaktadır. Dolayısıyla bir meslek hastalığının normal hastalıktan ayırt etmek için ya da
bir hastalığı meslek hastalığı kavramı içerisinde değerlendirebilmek için kişinin işi, çalışma
ortamı ve koşulları ile yakalandığı hastalık arasında bir bağıntı olması gerekmektedir. Yani
meslek hastalıklarında yapılan iş ile hastalık arasında birebir ilişki bulunmak zorundadır. Toza
bağlı ortaya çıkan akciğer hastalıkları buna örnek gösterilebilir (Arıcı, 2015).
Meslek hastalığı, unutulmamalı ki çalışılan ortam kaynaklı olmalıdır. Bu nedenle
meslek hastalığı kavramını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) “yalnızca bilinen ve kabul edilen
meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma

şeklinin, diğer sebepler arasında önemli bir faktör olduğu hastalıklardır” şeklinde
tanımlamaktadır (WHO, 2018).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise meslek hastalıklarını, “iş faaliyetinden
kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalma sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir hastalık”
olarak tanımlamaktadır (Çağlayan, 2015).
Ülkemizde meslek hastalığı tanımı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(İSGK)’nda “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olarak ifade edilmiştir
(6331 sayılı İSGK m. 3/l).
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesine
göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel
veya ruhsal engellilik halleridir. Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına
tutulduğunun;
a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak
düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı
tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,
sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.
Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı
işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski
işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum
tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş
olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi
bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına
yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları
listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin
başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı
sayılabilir.

Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının
meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren
tarafından,
b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, bu durumun
öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile
Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak
bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan
masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.
Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim
ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla
yaptırılabilir.
Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin
şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar,
Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar
dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek
uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır (5510 sayılı SSGSSK
m. 14).
Her dört tanımda da dikkat edilirse meslek hastalığı işyeri odaklı olarak görülmekte,
yani hastalığın nedeninin çalışan yer bağlamında gerçekleşmesi ve çalışan bireyin maruz
kalmasıdır. Hastalık şu durumda meslek ile doğrusaldır. Meslek hastalıklarının tipleri ve
sınıflandırılması nedensellik bağının kurulmasına ve hastalığın işin yürütüm şartlarından
kaynaklı olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı olması açısından önem taşımaktadır
(Akarsu vd., 2013). Meslek hastalığının bir hastalık olarak tanımlanması yasal ve tıbbi açıdan
çalışılan yerle bağlantılı olarak gerçekleşmesi anlamında geçerlilik kazanmaktadır. Ancak şu
da doğrudur ki, bir hastalığa neden olan birçok unsurdan bahsedilir ve bu nedenle kesin olarak
mesleğe dayalı bir hastalık olarak nitelemek noktasında oldukça zorlanılabilmektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün kurulduğu yıl olan 1919 yılında, ilk meslek
hastalığı olarak “antraks” hastalığını tanımlamıştır. 1925 yılında 18 sayılı Çalışanların

Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesinde ilk “ILO Meslek Hastalıkları Listesi”
yayımlanmıştır (ILO). İlk listede 3 meslek hastalığı mevcut iken, Sözleşme 1934 yılında
gözden geçirilmiş ve 42 sayılı Sözleşme ile 10 adet meslek hastalığı daha tanımlanmıştır.
1964 yılında yayınlanan 121 sayılı Sözleşme ekinde ayrı bir meslek hastalıkları listesi
yayımlanmıştır. Son olarak 2002 yılında ILO, meslek hastalıkları listesini güncellemiş ve 70
adet meslek hastalığını tanımlayarak 194 sayılı Meslek Hastalıkları Listesi Tavsiye Kararını
yayımlamıştır (Akyalçın, 2016).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun meslek hastalıkları listesi şu şekilde sıralanabilir:
I. Mesleklerin Neden Olduğu Meslek Hastalıkları
a) Kimyasal unsurların neden olduğu meslek hastalıkları
b) Biyolojik unsurların neden olduğu meslek hastalıkları
c) Psiko-sosyal unsurlar bağlamında oluşan meslek hastalıkları
II. Hedef Organlarda Görülen Meslek Hastalıkları
a) Solunum sisteminin meslek hastalıkları
b) Mesleki deri hastalıkları
c) Mesleki kas-iskelet sistemi hastalıkları
III. Mesleki Kanserler
IV. Diğer Meslek Hastalıkları (Çağlayan, 2015).
Amerika Birleşik Devletleri İşçi Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Enstitüsü, sekiz tür hastalık
ve bozukluk, çalışılan iş yeri kaynaklı olarak iş sağlığı sorununu tanımlamıştır. Bu sorunlar,
anksiyete, stres ve nörolojik bozukluklar, kan yolu ile bulaşan hastalıklar, solunum yolu
hastalıkları, işitme kayıpları, deri hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları, kurşun toksitesi
ve zehirlenmeler özelinde değerlendirilmiştir (Kaba ve Ünal, 2014).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 2010 tarihli (Tavsiye Kararı No: 194) Meslek
Hastalıkları Listesinde;
1. İş etkinliklerinden kaynaklanan ajanlara maruz kalmaya bağlı mesleki hastalıklar
olarak; kimyasal ajanlara bağlı hastalıkları, fiziksel ajanlara bağlı hastalıkları,
biyolojik ajanları ve enfeksiyöz veya parazitik hastalıkları ele almaktadır.

2. Hedef organ sistemlerine göre mesleki hastalıklar başlığı altında; solunum sistemi
hastalıkları, cilt hastalıkları, kas ve iskelet sistemi bozuklukları ile zihinsel ve
davranışsal bozuklukları listelenmektedir.
3. Mesleki kanserler başlığı altında ise kansere neden olan

farklı etkenler

listelenmektedir.
Diğer hastalıklar olarak da doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal
düzenlemeler ve uygulamalara uygun

yöntemlerle belirlenmiş,

iş

etkinliklerinden

kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalma ile arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü
edilmeyen işler ve süreçlere bağlı diğer özel hastalıklar ele alınmıştır (ILO, 2011).
3.3.

İşle İlgili Hastalıklar

Herhangi bir işi icra eden kişiler yani çalışanlar, çalıştıkları yer kaynaklı iki tür
hastalıkla karşı karşıya bulunabilmektedir. Bunlar arasında, çalışma koşulları ve ortamının,
hastalığın temel nedeni olduğu “meslek hastalıkları” ile hastalığın ortaya çıkmasını
kolaylaştırıcı veya gelişimini hızlandırıcı etkenlerin neden olduğu “işle ilgili hastalıklar” yer
almaktadır (Türkkan, 2009).

Çalışılan işle ilgili hastalıkların ortaya çıkış nedeni farklı unsurları içerebilmektedir ve
bu nedenle bu tür hastalıkların oluşumunda ve gelişim göstermesinde çalışma ortamı ya da
çalışma şeklinin diğer unsurlardan daha fazla sebep olduğu hastalık biçimidir. İşle ilgili
hastalıklarda birden fazla unsur devreye girdiğinden, bu hastalığı nitelemede çalışma
ortamının ne derece rol oynadığı, farklı risklerin de ne düzeyde etkide bulunduğu gibi
nedenler göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin kas ve iskelet sistemi
hastalıkları, kalp damar hastalıkları vb. hastalıklar işle ilgili hastalıklar arasında yer
almaktadır. Bu hastalıklar, çalışanlar kadar genel toplumda da görülebilen, hastalık etkeninin
her zaman işyerinde olmasının gerekmediği hastalıklardır (Akarsu vd., 2013).

Buna karşılık meslek hastalığı mutlaka yapılan işin sonucudur. Ama bu hastalıklar
arasında işe bağlı hastalıklar olarak en sık kas-iskelet sistemi hastalıkları görülmektedir
(Türkkan, 2009). Bu hastalıkların oluşumunda birçok faktör rol oynamaktadır. Bazı

mesleklerde çalışıyor olmak bazı hastalıklar için riski arttıran faktör olabilmektedir (Akyalçın,
2016&Yıldız, 2013).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre, işle ilgili hastalıklar, “çeşitli nedenlere sahip,
çalışma ortamındaki faktörlerin diğer risk faktörleriyle birlikte bu tür hastalıkların gelişiminde
rol oynadığı hastalıklar” olarak tanımlanmıştır (WHO, 2018). Meslek hastalıkları, işyeri
ortamında bulunan faktörlerin etkisiyle meydana gelen hastalıklar olmasına rağmen işle ilgili
hastalıklarda hastalığa etki eden unsurun işyerinde olması gerekmemektedir. Gerçekleştirilen
ya da yapılmakta olan iş, hastalığın kısmi anlamında değerlendirilmesini gerekli kılan
nedenidir. İşyerindeki etkenler bu hastalıkların ortaya çıkmasını ve gelişmesini hızlandırır ve
işçiler kadar toplumda da görülebilmektedir (Akarsu vd., 2013). Dolayısıyla işle ilgili
hastalıklarda meslek ve yapılan iş hastalığın ana sebebi değil sebeplerden bir tanesidir
(Dursun, 2017).

3.4. Risk Kavramı
Risk kavramını burada ele almamızdaki temel neden, meslek hastalıkları ve işle ilgili
hastalıklar başlıklarında ağırlıklı vurgulanmasıdır. Çalışılan yerler, çalışan bireyler ve gruplar
açısından iş sağlığı ve güvenliği açısından farklı riskleri barındırmaktadır. Dolayısıyla iş
sağlığı ve güvenliği noktasında görülebilecek olası kazaları önlemede ve gerekli tedbirlerin
alınmasında riskler asla ve asla göz ardı edilmemelidir. Çalışılan yerlerdeki riskler, tehlikeli
olan unsurlarla bağlantılı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle hem risk hem de tehlike
kavramları iyi bilinmesi gerekmektedir. Şu durumda tehlike kavramı:

a) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1950 yılında tehlikeyi, “bir nesne ya da belirli
koşulların, etkenlerin insan sağlığı ve çevre için olumsuzluk içermesi” olarak
tanımlanmıştır.
b) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 1991 yılında yayınlanan Büyük Endüstriyel
Kazaların Önlenmesi Uygulama Kodunda tehlike; “canlıları, çevreyi ve/veya malı,
tesisleri tehdit eden, kapsamı belirlenmemiş kaza ve zarar potansiyeli” olarak
belirtilmiştir.

c) 6331 sayılı İSGK ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 4.
maddesinde ise tehlike, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya
işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli” olarak tanımlanmıştır
(6331 sayılı İSGK m.3/1 p; Risk Yön. m. 4/1, g).
Risk kavramı ise;
a) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, “sonucun olumsuz olma ihtimali veya bu
olasılığı ortaya çıkaran faktör olarak tanımlamıştır” (WHO, 2018).
b) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, “belirli bir dönemde veya koşullar
altında istenmeyen olayın ortaya çıkma olasılığı, çevre koşullarına göre sıklık ve
olasılık” olarak ifade edilmiştir (ILO, 2011).
c) 6331 sayılı İSGK ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 4.
maddesinde, “tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç
meydana gelme ihtimali” olarak tanımlanmaktadır (6331 sayılı İSGK m.3/1, o&Risk
Yön. m. 4/1, e).
İş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye sokan risk unsurları arasında;
a) Fiziksel risk unsurları: Gürültü, titreşim, aydınlanma, ısı, nem, tozlar, radyasyon,
basınç vb.
b) Kimyasal risk unsurları: Madenler, solventler, zehirli gazlar, asit ve alkaliler,
pestisitler, plastik maddeler, tozlar vb.
c) Biyolojik risk unsurları: Bakteriler, virüsler, parazitler, burusella, şarbon, veba,
tularemi vb.
d) Ergonomik risk unsurları: İşin fizyolojisi, ağır yük taşıma ve kaldırma vb.
e) Psiko-sosyal risk unsurları: İş güvencesi, gelecek kaygısı, uzun çalışma süreleri iş
stresi, şiddet, zaman baskısı, iş memnuniyetsizliği, monoton iş, dinlenme molalarının
azlığı vb. (Ocaktan, 2014).

Risk kavramının çalışma hayatında önemli bir konu haline gelmesinde çalışmanın
kendisinde ve çalışma hayatında yaşanan değişimler etkilidir. Özellikle farklı sektörlerde
teknik ve teknolojik anlamdaki değişimler, nanoteknoloji ve biyoteknik alanındaki yapısal

değişimler risk faktörünü çalışma hayatında önemli hale getiren niteliktedir. Bu nedenle
fiziksel ve biyolojik risklerin yanı sıra psiko-sosyal risklerin de çalışma hayatında görülür
hale gelmesi söz konusu olmuştur (Kandemir, 2017). Psiko-sosyal riskler ise şu şekilde
tanımlanmıştır:

1. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), psiko-sosyal riskleri, “iş doyumu, iş örgütlenmesi
ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri
arasındaki etkileşim” temelinde tanımlamıştır (ILO, 2018). Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)’ne göre, psiko-soyal risklerden kaynaklı tehlikeler, “iş tasarımının, iş
örgütlenmesinin ve yönetiminin ve işin gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel
koşulların psikolojik, toplumsal ve ﬁziksel zarara yol açma potansiyelidir” (ILO,
2018).
2. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ajansı da
(European Union Occupational Safety and Health Organization- EU-OSHA) psikososyal risklerin belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla dünya genelinde yaygınlık
kazanması amacıyla programlar oluşturmuşlar ve programlar aracılığıyla psiko-sosyal
risklerin içeriği ile ilgili teorik ve pratik alanların yaygınlık kazanmasını sağlamaya
çalışmıştır (Vatansever, 2014). Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme
Vakfı (EUROFOUND) tarafından yayımlanan Avrupa Çalışma Koşulları Raporu’nda
çalışılan mekanın kendisinden ya da çalışan bireyler için oluşturulan mekânsal ve
fiziksel nitelikler bağlamında iş yükü, iş güvencesizliği gibi günümüz çalışma
hayatının dönüşümünde etkisi olan çalışma anlayışlarının psiko-sosyal risk
etmenlerine neden olduğu gibi bu etmenlerin çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde
etkilediğine dikkat çekilmiştir (Vatansever, 2014).
3. Ülkemizde de psiko-sosyal riskler konusunda yapılan yapılan çalışmalardan örneğin,
İlhan tarafından yapılan bir tanıma göre, psiko-sosyal risk, “iş tasarımının, iş
örgütlenmesinin ve yönetimi ile bunların gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel
koşulların psikolojik, toplumsal veya ﬁziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan
boyutlarıdır”. İş ve işin yarattığı psiko-sosyal tehlikeler stres yapıcı özellikler
kazanarak psiko-sosyal riskleri oluşturmaktadır. Bu psiko-sosyal risk etmenleri de
hem işçilerin sağlığını etkilemekte hem de psiko-sosyal kökenli hastalıkları
oluşturmaktadır (İlhan, 2016). Bir başka tanımda “işin tasarımı, organizasyonu ve
yönetimiyle olduğu kadar, işin ekonomik ve sosyal içeriğiyle de bağlantılı olan ve

sonucunda gerilim seviyesinin artmasına ve zihinsel ve bedensel sağlığın bozulmasına
neden olan etmenlere psiko-sosyal risk etmenleri denilmektedir” (Akyalçın, 2016).
Riske ilişkin örnekler:
•

Makinada çalışırken elin makinanın operasyon noktasına kaptırılması,
parmakların kopması olasılığı,

•

Makinada çalışırken gövdedeki elektrik kaçağı nedeni ile elektrik akımına
kapılma, yanma/ölüm olasılığı,

•

Merdivenden düşme yaralanma, hayatını kaybetme olasılığı,

•

İstiflenmiş malzemenin devrilmesi, devrilen malzemenin altında kalan işçinin
yaralanması ya da hayatını kaybetmesi olasılığı,

•

Gürültü nedeniyle işitme kaybına uğrama olasılığı vb.

3.5. İş Kazası veya Meslek Hastalığı Durumunda 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Çalışanlara Sağlanan Haklar ve Yükümlülükler
5510 sayılı kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı durumunda kısa vadeli sigorta
kollarından (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından) sağlanan haklar:
İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır (m.16):
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği
verilmesi.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir
bağlanması.
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç
MADDE 17- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek
ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının
veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin

başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak
prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanır.
Oniki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı
ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek
ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih
ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç
toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına
uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas
tutulur.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanların (hizmet akdi)
ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:
a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire
esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle
hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok
olamaz.
b) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam,
tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık
dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz.
Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir
yıl geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas
alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır. İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından
bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak
günlük kazancın otuz katıdır.
Geçici iş göremezlik ödeneği
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış
olması şartıyla; İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan hizmet
akdiyle bir işverene bağımlı çalışan sigortalıya her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği
ödenir (m.18).
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara (kendi başına
çalışan ) ise iş kazası veya meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık

sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak
tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu
aldıkları sürede ödenir.
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici
iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük
kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.
Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında
meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç
üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların
bu ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten
başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.
Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı
birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir. Geçici iş göremezlik
ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından
Kurumca belirlenen usûl ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra
Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir. Geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödeme
zamanı ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden
çok iş kazası ve meslek hastalığı hali
MADDE 19- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik
nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından
verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10
oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi
halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık
kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.
Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına
göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre hesaplanan
aylık kazancının % 70'i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya
bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi

oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir
bağlama oranı % 100 olarak uygulanır.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara (kendi başına
çalışan), sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel
sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son ay ile
gelir başlangıç tarihi arasında 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre artırılarak
belirlenir.
Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri;
a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi,
b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse,
buna ait sağlık kurulu raporu tarihini, takip eden ay başından başlar.
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı engellilik veya meslek
hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 18 inci maddeye
göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik
gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir.
Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına
tutulması halinde, meydana gelen engellilik hâllerinin bütünü göz önüne alınarak kendisine,
sürekli iş göremezliğini doğuran son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı
üzerinden gelir hesaplanır. Ancak, sigortalının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki
günlük kazancına göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş
göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir.
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinde meslekte
kazanma gücündeki kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin
diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri
MADDE 20- İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen
sigortalının hak sahiplerine, 17 nci madde gereğince tespit edilecek aylık kazancının % 70'i,

55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine göre gelir
olarak bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha
fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin,
ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın birinci fıkraya
göre belirlenen tutar, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının
altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş
kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş
göremezlik geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların (kendi başına
çalışan) hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık
sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin
sorumluluğu
MADDE 21- İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını
koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca
sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken
ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı
veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca
işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.
İş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren
tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya
ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.
Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir
rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte
çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli
olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya
ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.
İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana
gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile

bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan
üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.
İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu
idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller
sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı
bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan
gelirler için kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı
sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler
için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine
veya iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.
Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş
göremezliğinin artması
MADDE 22- Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya
meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin
artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri;
a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç,
sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir
ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının
artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş
göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan,
meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine
kadarı Kurumca eksiltilir.
c) Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan,
hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen
sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.
d) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair
belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar
da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler tarafından iş kazasının
anılan bentte belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, sigortalıya yapılacak iş
göremezlik ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir.
Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk
MADDE 23- Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş
bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı
çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek
hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli
bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin
sermaye değeri tutarı, 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri
aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu halde, 8 inci
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde
bulunulmayan sürede meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, analık halleri sonucu
ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

İş kazası nedir?
Meslek Hastalığı nedir?
İşle ilgili hastalık nedir? Örnek veriniz.
Risk nedir?
Meslek hastalığı ve risk arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusu üzerinde durulmuştur. İş sağlığı
ve güvenliği açısından iş kazası, meslek hastalığı ve işle ilgili hastalıklar detaylarıyla
anlatılmıştır. İş kazası, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkların tanımları, örnekleri
ayrıntılı olarak söz edilmiştir. Son olarak, risk kavramı üzerinde durulmuş ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun iş kazası, işle ilgili hastalık ve
meslek hastalıkları ile ilgili maddeleri anlatılmıştır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi insanların iş ve mesleki yaşantısına yönelik olarak sağlık ve
güvenliklerini düzenleyen yapıların, sistemlerin, hukuki ve siyasi kural ve
yönetmeliklerin oluşturulması, tasarlanması, uygulama aşamasına geçilmesi ve yine
düzenlenmesi ile ilgili bir disiplinel alanı oluşturmaktadır?
a. İş sağlığı ve güvenliği
b. İş kazası
c. Meslek incelemesi
d. İş araştırması
e. Meslek hastalığı
2. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre dünyada her yıl kaç milyondan fazla
çalışan/işçi iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir?
a. 4.
b. 3.
c. 1.
d. 2.
e. 5.
3. Önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara
uğramasına ve üretimin durmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a.

İş kazası

b.

Meslek hastalığı

c.

İşle ilgili hastalık

d.

Meslek hastalığı

e.

İş sağlığı ve güvenliği

4. İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya
vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay olarak ifade edilen iş
kazası kavramı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hangi maddesinde
açıklanmıştır?
a. Madde 8
b. Madde 5
c. Madde 7
d. Madde 3
e. Madde 6
5. Yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve
gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin, diğer sebepler arasında önemli bir
faktör olduğu hastalıklardır şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. İş sağlığı ve güvenliği
b. İş kazası
c. Meslek hastalığı
d. İşle ilgili hastalık
e. Çalışma tatmini ve doyumu

6. Kanser vakası, sadece çalışılan yerle bağlantılı olarak gerçekleşmeyebilir çünkü
kansere neden olan birden fazla unsur söz konusudur. Ama silikozis ve abestosiz gibi
hastalıklar aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilebilir?
a. İş sağlığı ve güvenliği
b. Meslek hastalığı
c. İş kazası
d. İşle ilgili hastalık
e. Çalışma aksatımı
7. Lumbal disk hernisi olan bir kişinin elle taşıma işinde çalışması kişinin şikâyetlerini
artıracağından mevcut durumunu akut ağrılı disk hernisine dönüştürebilir. Bu örnek
aşağıdaki hangi kavramla bağlantılı olarak değerlendirilebilir?

a. İş sağlığı ve güvenliği
b. İş kazası
c. Meslek hastalığı
d. Çalışma aksatımı
e. İşle ilgili hastalık

8. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1950 yılında aşağıdaki kavramlardan hangisini “bir
nesne ya da belirli koşulların, etkenlerin insan sağlığı ve çevre için olumsuzluk içermesi”
olarak tanımlanmıştır?
a. İşle ilgili hastalık
b. İş kazası
c. Tehlike
d. Meslek hastalığı
e. Risk
9. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun hangi maddesi
“ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının iş
kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere
uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl
kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas
alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir” hükmünü içermektedir?
a. Madde 32
b. Madde 22
c. Madde 13
d. Madde 16
e. Madde 27
10. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan
biri değildir?
a. Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik
ödeneği verilmesi.

b. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine,
gelir bağlanması.
d. Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
e. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği
verilmemesi.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE 6356 SAYILI
SENDİKALAR VE TOPLUİŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ARASINDAKİ
İLİŞKİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İşçi örgütlenmelerijnin tarihsel gelişimi ve iş sağlığı ve güvenliği kanunlarının
gelişimine katkıları
1.2. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yer alan toplu iş
sözleşmesi türleri ve bunların 6331 sayılı Kanun üzerindeki etkileri
1.3. Toplu iş sözleşmelerinin bireysel iş sözleşmeleri üzerindeki etkileri ve bunun iş
sağlığı ve güvenliği mevzuatının gelişimine katkıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sendikacılığın Türkiye’de ve Dünya’da tarihsel gelişimi nasıl bir seyir izlemiştir?
2. İş sözleşmeleri neden bireysel ve toplu olmak üzere ikiye ayrılır?
3. Bireysel iş sözleşmesi işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen tek kaynak mıdır?
4. Toplu iş sözleşmeleri neden farklı düzeylerde yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sendikacılığın
gelişimi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

tarihsel İş sağlığı ve güvenliği
yasalarının uygulanmasında
ve iş sağlığı ve güvenliği
kültürünün
oluşmasında
önemli yeri olan sendikaların
tarihsel
gelişiminin
öğrenilmesi

Sendikacılığın tarihi seyrinde
yaşanan
gelişmelerin
konferans
usulüyle
anlatılması

Sendikacılığın iş sağlığı ve Sendikacılığın 6331 sayılı
güvenliği
mevzuatının Kanun
üzerinde
hangi
gelişimine etkileri
etkilerde
bulunduğunun
öğrenilmesi

Sendikacılığın tarihi seyrinde
yaşanan gelişmelerin iş
sağlığı ve güvenliği mevzuatı
ve
kültürü
üzerindeki
etkilerinin
konferans
usulüyle anlatılması

Toplu iş sözleşmesi rejiminin Toplu iş sözleşmesi rejiminin
iş sağlığı ve güvenliği Türkiye’de iş sağlığı ve
mevzuatı üzerindeki etkileri güvenliği
mevzuatının
gelişimine verdiği katkıların
öğrenilmesi

6356 sayılı Kanun’da yer
alan toplu iş sözleşmesi
türlerinin ve bunların iş
sağlığı ve güvenliği mevzuatı
üzerindeki
etkilerinin
konferans
usulüyle
anlatılması

İşyeri sendika temsilcisinin İşyerindeki iş sağlığı ve
6331 sayılı Kanun’daki yeri güvenliği
tedbirlerinin
ve görevi
denetlenmesi
bakımından
önemli bir görevi bulunan
işyeri sendika temsilcisinin
görev ve sorumluluklarının
öğrenilmesi

Her iki Kanun’da da işyeri
sendika
temsilcisine
yüklenen
görev
ve
sorumlulukların ilgili kanun
maddeleri de belirtilerek
konferans
usulüyle
anlatılması
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Anahtar Kavramlar
Sendika
İşçi örgütlenmesi
Toplu iş sözleşmesi
İşyeri toplu iş sözleşmesi
İşletme toplu iş sözleşmesi
Grup toplu iş sözleşmesi
Çerçeve sözleşme
Toplu iş sözleşmesinin etkisi
İşyeri sendika temsilcisi
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Giriş
Sendikacılık, Sanayi Devrimi neticesinde işçilerin yaşamış oldukları sıkıntıların
giderilmesinde ve işçilerin daha insani şartlarda çalışmalarına olanak sağlanmasında önemli bir
etkiye sahiptir. İş sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçilerin birleşerek daha kuvvetli bir şekilde
işverenin karşısına çıkmalarını sağlaması sayesinde sendikalar, işçilerin pek çok alanda olduğu
gibi, iş sağlığı ve güvenliği alanında da önemli kazanımlar elde etmelerini sağlamıştır.
Sendikalar, bu etkilerini toplu iş sözleşmeleri yoluyla göstermektedirler. Toplu iş
sözleşmeleriyle yeri geldiğinde çalışanların kanunlarda kendilerine tanınan haklardan daha ileri
seviyede haklar elde edebilmektedirler. Netice olarak, sendikaların ve toplu iş sözleşmelerinin
hem iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşumundaki hem de ilerlemesindeki etkilerinin
özellikle anlatılması gerekmektedir.
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE 6356 SAYILI
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ARASINDAKİ İLİŞKİ
I. Genel Olarak
İş sağlığı ve güvenliği yasaları, işçinin fiziksel bütünlüğünün ve en temel haklarından biri
olan yaşama hakkının korunması bakımından önemli işlevler görmektedir. İş sağlığı ve
güvenliği yasalarına duyulan ihtiyaç, pek çok farklı etkenin bir araya gelmesi neticesinde ortaya
çıkmıştır. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal düzenlemelere bakıldığında, tarihsel süreçte
bu konuyla ilgili olarak pek çok düzenlemenin yapıldığı görülmektedir. Özellikle Avrupa’da
Sanayi Devrimi neticesinde ortaya çıkan çalışma şartları ve çalışanların maruz kaldıkları işten
kaynaklı tehdit ve tehlikeler, iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal düzenlemeler yapılmasını
zorunlu kılmıştır. Sendikacılığın ve toplu iş sözleşmelerinin bu gelişmenin ortaya çıkmasında
önemli katkısı ve etkisi bulunmaktadır. Zira sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri vasıtasıyla
çalışanlar işverenler karşısında daha güçlü bir pozisyon elde edebilmişler ve taleplerini daha
kuvvetli bir şekilde dile getirebilmişlerdir. Bu bakımdan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu (İSGK) ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (STİSK) arasındaki
ilişkiyi kurmadan önce, sendikacılığın ve toplu iş sözleşmesi rejimlerinin dünyadaki ve
Türkiye’deki gelişiminden bahsetmek, konunun anlaşılması bakımından daha yararlı olacaktır.
II. Sendikacılığın Tarihsel Gelişimi
A. Dünya’da
Sendikacılığın dünyadaki gelişimine bakıldığında, günümüzdeki anlamıyla sendikal
hareketlerin Sanayi Devrimiyle birlikte ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. Bununla
birlikte, çalışanlar arasındaki örgütlenme bilincinin Sanayi Devrimi’nden çok daha öncesinde
de var olduğu görülmektedir. Nitekim lonca tipi örgütlenmeler, ortaçağ boyunca tüm dünyada
görülen ve çalışanların kendi içlerinde hem dayanışma hem de bir kontrol mekanizması olarak
uyguladıkları bir örgütlenme tipidir. Lonca tipi örgütlenmeler, henüz sanayileşmenin var
olmadığı bir toplumsal ve ekonomik düzende, kendi içerisinde kapalı bir yapı oluşturması, en
alt seviyedeki çıraklara ilerleyen zamanda usta olabilecekleri umudunu verebilmesi ve seviyesi
ne olursa olsun çalışanlara insani çalışma şartları sunabilmesi veya en azından çalışan ve
çalıştıran arasında insani ilişkilerin kurulmasına imkân sağlaması sayesinde uzun yıllar
varlığını sürdürmüştür. Sanayileşmenin başlamasıyla birlikte, köyden kente göçün
yoğunlaşması ve bu göçlerle gelen insanların sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıfsız işçi nüfusunu
önemli ölçüde arttırması neticesinde sanayi hızla gelişmiş, geleneksel yöntemlerle yapılan
üretime ve ürünlere talep azalmıştır. Bunun neticesinde de lonca sisteminde faaliyetini sürdüren
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çalışan ve çalıştıranlar da, varlıklarını devam ettirebilmek adına, fabrika tipi üretime dâhil
olmuşlardır.
Çalışan ve çalıştıran arasındaki kişisel ilişkinin önemli ölçüde azalması ve bu dönemde tüm
Avrupa’da geniş bir yayılma alanı bulan Darwinizm düşüncesinin çalışanlar bakımından
olumsuz bir çalışma ortamı doğuran yansımaları, çalışanlar arasında örgütlenmenin çok hızlı
bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Çalışma şartlarının insana yaraşır olmaktan çok uzak olması,
işçi ölümlerinin fazlalığı ve üretimde makinelerin kullanılması sebebiyle işten çıkartmaların
yaşanması gibi çalışanlar bakımından ortaya çıkan olumsuz sonuçlar, sendikalaşmanın
İngiltere’de doğmasına ve gelişmesine çok uygun bir ortam hazırlamıştır. Sendikacılığın
tarihsel gelişimine bakıldığında da, günümüzde anlaşılan manada sendikaların ilk olarak
İngiltere’de kurulduğu görülmektedir.
Sendikalar tarihsel süreçte, ideolojik bakımdan önemli bir değişim yaşamıştır. İlk
zamanlarda tüm dünyadaki işçi sınıflarının taleplerini dile getirme, haklarını savunma amacıyla
yola çıkan ve dolayısıyla uluslarüstü bir anlayışa sahip olan sendikalar, I. ve II Dünya
Savaşları’nın ardından bu ideolojilerden uzaklaşmıştır. Artık sendikalar daha ulusal düzeyde ve
kendi ülkelerindeki çalışanların haklarını dikkate alacak şekilde faaliyet göstermektedirler.
B. Türkiye’de
Osmanlı’da sanayileşmenin Avrupa’da olduğu gibi hızlı bir şekilde gelişmemesi
sendikalaşmanın ve sendikal faaliyetlerin de Avrupa’dan daha geç bir vakitte yaygınlaşmasına
yol açmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında sanayileşmenin yetersizliği yanında, devletin işçi
örgütlenmelerine karşı olumsuz yaklaşımı ve işgücünün hem niteliksel hem de niceliksel
bakımdan yetersizliği de etkili olmuştur. Netice olarak, Osmanlı’da 1908 yılına kadarki süreçte
bireysel ve küçük çaplı bazı girişimlerin haricinde topyekûn ve dikkate değer bir çalışan
örgütlenmesine rastlanılmamıştır.
1908 sonrasındaki dönemde ise, II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi sayesinde işçi
örgütlenmesinde hızlı bir artış görülmüştür. Günümüzdeki anlamda ilk sendikalar da bu tarihten
itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Nitekim isminde sendika ibaresi bulunan ilk işçi
örgütlenmesi Şark Demiryolları İşçileri Sendikası, 1908 yılının Eylül ayında kurulmuştur. Her
ne kadar devletin işçi örgütlenmelerine karşı olumsuz tavrı II. Meşrutiyetten önceki döneme
göre daha yumuşak olsa da, tam anlamıyla bir serbestliğin olduğundan bahsetmek de mümkün
değildir. Zira yine bu yılda çıkarılan Geçici Tatil-i Eşgal Kanunu ile birlikte belirli bazı
sektörlerde sendika kurulması yasaklanmıştır.
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1913 yılından Cumhuriyet’in kurulması ve sanayileşmenin hızlanmasına kadarki süreçte
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve savaşta yaşanan nüfus kayıpları sebebiyle işçi
örgütlenmelerinin yeterli ölçüde yayılma alanı bulamadığı görülmektedir. Ancak devletin,
sanayileşmeyi teşvik etmek ve yabancı yatırımcıları ülkeye çekebilmek adına işverenleri
koruyucu bir takım yasal düzenlemeler yapmış olması, çalışan kesim arasında tepkiyle
karşılanmış ve bunun neticesinde Cumhuriyet’in ilk İş Kanunu olan 3008 sayılı İş Kanunu
yürürlüğe konulmuştur. İlerleyen süreçte, tek parti döneminin sona ermesiyle birlikte, ilk
Sendikalar Kanunu 5018 sayılı “İşçi ve İşveren Sendikalar ve Sendika Birlikleri Hakkında
Kanun” yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yasaların çıkması, ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik durumun nispeten daha iyi hale gelmesi ve nüfusun artması vb. etkenler neticesinde
işçi örgütlenmelerine de rağbet artmıştır. Türkiye’de sendikal örgütlenmenin gelişimini
kategorize etmek ve dönemlere ayırmak gerekirse, temel olarak üç dönemden bahsetmek
gerekmektedir; 1946-1960 kuruluş dönemi, 1960-1980 yükseliş dönemi, 1980 sonrası ise
gerileme dönemi.
1961 Anayasası’nın sağlamış olduğu özgürlükçü ortam, sendikaların yayılma ve taban
bulma açısından daha geniş bir hareket alanı elde etmelerini sağlamıştır. 1960’tan 1980’e
kadarki süreçte yoğun işçi – işveren mücadelelerine şahit olunmuştur. Ancak 80 darbesinden
sonra, 1982 Anayasası ile birlikte, söz konusu özgürlükçü ortam önemli ölçüde ortadan
kaldırılmış, sendikal örgütlenme de bu kısıtlamadan payını almıştır. Zira 1982 Anayasası ile
birlikte, sendikal örgütlenme özgürlüğünün önüne ciddi engeller konulmuş, toplumda da
sendikal faaliyete karşı olumsuz bir algı oluşmuştur. Hâlihâzırda, sendikalar örgütlenme ve üye
sayısı bakımından 1960-80 arasındaki dönemden epeyce geridedirler. Toplumda sendikalara
karşı var olan olumsuz algı da, farklı sebeplerle de olsa, varlığını sürdürmektedir.
III.

Sendikacılığın İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Gelişimine Etkileri

Sanayi Devrimi’nden sonraki ilk dönemlerde, işçilerin çok zorlu çalışma şartlarına uymak
zorunda kalmaları neticesinde yaşanan iş kazalarının, sağlık sorunlarının ve ölümlerin toplumda
büyük bir hassasiyet oluşturduğu, bunu gören bazı parlamenterlerin veya toplum önderlerinin
de bu sorunu ortadan kaldırmak adına girişimlerde bulundukları görülmektedir. Söz konusu
girişimler, iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal mevzuatın oluşmasının da başlangıcı olarak
kabul edilmektedir. Bu bakımdan, İngiliz parlamenterler Anthony Ashley Cooper ve Robert
Peel ile Thomas Percival ve Robert Owen’ın çabaları iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının
oluşmasına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Sanayi Devrimi’nin toplumsal yapı üzerindeki
etkilerinin yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı ve sendikacılığın henüz yaygınlaşmadığı bir
9

dönemde bu politikacı ve toplum önderlerinin göstermiş oldukları gayretler, işçilerin yaşam
haklarının korunması bakımından büyük katkılar sağlamıştır.
Her ne kadar sendikaların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gelişimine ilk aşamada pek
katkıları bulunmasa da, ilerleyen dönemlerde sendikaların mevzuatın geliştirilmesi noktasında
önemli etkilerde bulundukları görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gelişiminde
sendikacılığın etkileri ve katkıları göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Sendikacılığın bu
noktadaki en önemli katkısı, işçiler arasında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşumuna
sağladığı katkıdır. Zira işçiler arasında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasından
veya etkinliğinden ziyade, iş karşılığında ödenen ücretin miktarı çoğu zaman daha önemli
olmaktadır. İşçilerin talepleri de daha çok ücret seviyelerinin yukarı çekilmesi noktasında
olmaktadır. Sendikaların bu noktada sağladıkları katkı, işçilerin aldıkları ücretin seviyesi
yanında işverene iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması hususunda da baskı yapmaları ve
aynı zamanda kendilerinin de alınan tedbirlere uymalarının sağlanması bakımından ortaya
çıkmaktadır. Günümüzde, çalışma hayatını düzenleyen tüm yasalarda olduğu gibi, iş sağlığı ve
güvenliği alanını düzenleyen yasalarda da artık öncelikle işçi ve işveren sendikalarından görüş
alınmaktadır. Sendikalar, mevzuat üzerindeki etkilerini, ulusal ve uluslararası alanda mevcut
olan kurum ve kurullarda göstermenin yanı sıra, akdettikleri toplu iş sözleşmeleri vasıtasıyla da
göstermektedirler.

IV.

Toplu İş Sözleşmesi Rejiminin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Üzerindeki Etkileri

Toplu iş sözleşmesi rejiminin tarihçesi, sendikalarınkine göre oldukça yenidir. İşçi ve
işveren taraflarının karşılıklı olarak oturup çalışma hayatına dair sorunları tartıştıkları ilk
örnekler, 19. yy’ın sonlarında İskandinav Yarımadası’nda görülmektedir. Toplu sözleşme
rejiminin tüm dünya genelinde yaygınlık kazanmaya başladığı tarih olarak da, ILO’nun
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına dair 98 numaralı sözleşmesini kabul ettiği 18 Haziran
1949 tarihi gösterilmektedir.
Toplu iş sözleşmeleri, kanunların yeterli olmadığı veya gerektiği hızda ihtiyaca cevap
veremediği durumlarda çalışanların yararlanabilecekleri bir imkân olarak ortaya çıkmıştır ve
mevcut işçi-işveren ilişkilerinde de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Nitekim işçiler, toplu iş
sözleşmeleriyle, kanunlarda yer verilmeyen pek çok konuyu işverenle pazarlıklarının konusu
hailine getirebilmekte veya kanunlarda yer alan haklarını daha da geliştirebilmektedirler. Bu
durum, iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha da önemli hale gelmektedir, zira gelişen
teknoloji, çalışanların çok daha farklı risklere karşı korunmalarını gerektirse de, kanunların
gereken korumayı sağlamada çoğu zaman yetersiz kaldığı ve uygulamayı geriden takip ettiği
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görülmektedir. Dolayısıyla, toplu sözleşmelerin özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda
çalışanların ihtiyaçlarına cevap verme bakımından çok daha etkin bir rol oynadığı
görülmektedir. Nitekim toplu iş sözleşmelerine yaygın olarak başvurulan Amerika Birleşik
Devletleri’nde henüz 1976 yılında dahi imzalanmış olan toplu sözleşmelerin %93’ünde iş
sağlığı ve güvenliği konularına dair hükümler içermekteydi.
Türkiye’de serbest toplu sözleşme veya toplu pazarlık uygulamasının başlangıcı, 275 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 1963 tarihi
olarak kabul edilmektedir. Ancak Kanun’da toplu pazarlık düzeyinin açık bir şekilde
belirlenmemiş olması ve bunun uygulamada karışıklığa yol açması sebebiyle etkin bir şekilde
işleyen toplu pazarlık sisteminin varlığından söz etmek mümkün olmamış, toplu sözleşmelerde
tarafların iradesinden ziyade siyasi iktidarın iradesi belirleyici olmuştur. 1980 sonrası dönemde
sendikacılığa ve örgütlü işçi hareketlerine karşı kanunkoyucuda var olan önyargılı yaklaşım
neticesinde hem sendika üye sayılarında hem de akdedilen toplu iş sözleşmesi sayılarında
önemli düşüşler yaşanmıştır. Her ne kadar 2010 Anayasa Referandumu’nda toplu sözleşme
akdetmenin önünde büyük bir engel teşkil eden Anayasa’nın 53. maddesindeki “bir işyerinde
aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz” hükmü çıkarılsa
da, 2822 sayılı Kanun’da bunun uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmadığından
aynı işyerinde birden fazla veya farklı düzeylerde toplu iş sözleşmesi akdedilmesi mümkün
olmamıştır. Aynı şekilde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda da birden
fazla veya farklı düzeylerde toplu iş sözleşmesi akdetme imkânı verilmediğinden, toplu iş
sözleşmelerinin çalışanların taleplerini işverenlere iletebilme ve bu talepleri elde edebilme
bakımından ABD’ de veya Avrupa’daki kadar etkin olması sağlanamamıştır.
Sonuç olarak, Türkiye’de toplu iş sözleşmesi rejiminin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının
gelişiminde önemli bir etkisinin olduğundan bahsetmek maalesef mümkün değildir. Diğer
hukuk dallarında olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği alanında da, tarafların iradesinden ziyade,
kanunkoyucunun uluslararası kurumların baskıları ve telkinleri neticesinde yürürlüğe koyduğu
kanunlar ve düzenlemeler, mevzuatın gelişmesinde etkili olmuştur. Bununla birlikte, toplu iş
sözleşmesi taraflarının mevzuatın oluşumunda tamamen etkisiz olduğunu ifade etmek de yanlış
olacaktır. Özellikle 6356 sayılı Kanun ile getirilen yeni bazı toplu iş sözleşmesi türleri,
çalışanların taleplerini iletebilmeleri ve elde edebilmeleri açısından daha avantajlı hale
gelmelerini sağlamıştır.
A. 6356 sayılı Kanun’da Yer Alan Toplu İş Sözleşmesi Türlerinin İş Sağlığı ve
Güvenliği Mevzuatı Üzerindeki Etkileri
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1.

İşyeri Düzeyinde Toplu İş Sözleşmeleri

İşyeri toplu iş sözleşmesi, 6356 sayılı Kanun’un 34. maddesinde düzenlenmiştir. Madde
metninde, bir toplu iş sözleşmesinin aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabileceği
ifade edilmiştir. Buna göre, bir toplu iş sözleşmesinin işyeri düzeyinde yapılabileceği açıktır.
Dolayısıyla, işyeri düzeyinde yapılan toplu iş sözleşmeleri de “işyeri toplu iş sözleşmesi” olarak
adlandırılmaktadır. İşyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi, Türkiye’de 275 sayılı Kanun’dan
itibaren uygulanmakta olan bir toplu sözleşme türüdür. Toplu sözleşme yapılmasının önündeki
en büyük engellerden biri olan ve 2822 sayılı Kanun döneminde yürürlükte olan yüzde on
barajı, 6356 sayılı Kanunla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sayede, işyerinde çoğunluğu
sağlamış olan bir sendikanın ayrıca bir de yüzde on barajını aşmış olması artık
gerekmemektedir. Dolayısıyla, sendikaların işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi akdetmeleri
kolaylaşmıştır.
Toplu iş sözleşmesi akdetmenin kolaylaşması, çalışanların taleplerini işverenlere daha kolay
ve güçlü bir şekilde iletebilmelerinin de önünü açmaktadır. İşverenlerin, ortaya çıkardığı
maliyet nedeniyle tedbir almaktan mümkün olduğunca kaçındığı iş sağlığı ve güvenliği
alanında, çalışanların toplu iş sözleşmeleri vasıtasıyla işverenleri baskı altına almaları ve kendi
yaşam haklarını korumaları mümkün olabilmektedir. Sonuç itibarıyla, işyeri toplu iş
sözleşmeleriyle oluşacak kamuoyunun ve işçilerden gelen ortak taleplerin kanunkoyucuyu
ihtiyaçlara cevap verecek yeni düzenlemeler yapmaya yöneltmesi de kaçınılmaz olacaktır.
2.

İşletme Düzeyinde Toplu İş Sözleşmeleri

İşletme düzeyinde toplu iş sözleşmeleri, 6356 sayılı Kanun m. 34/2’de düzenlenmiştir. Buna
göre; bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden
çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi ancak işletme düzeyinde
yapılabilmektedir. İşletme toplu iş sözleşmesi, Türk Hukuk mevzuatında eskiden beri yer alan
bir toplu iş sözleşmesi türüdür. Nitekim 2822 sayılı Kanun m. 3/2 kapsamında toplu iş
sözleşmeleri düzenlenmişti. Ancak işletme toplu iş sözleşmesinin hâlihâzırdaki içeriğiyle 2822
sayılı Kanun dönemindeki içeriği birbirinden farklıdır. Zira 2822 sayılı Kanun’da, her ne kadar
ayrı tüzel kişiliğe sahip olsalar da, aynı işkolunda bulunan kamu kurum ve kuruluşları için tek
bir toplu iş sözleşmesi akdedilebileceği düzenlenmişti. Ancak mevcut düzenlemede
“işverenlik” sıfatı ön plana çıkarılmış ve işverenin kamu işvereni olması veya olmaması işletme
toplu iş sözleşmesinin bir unsuru olarak dikkate alınmamıştır. Kanunkoyucunun isabetli bir
şekilde ortadan kaldırdığı bu ayrım, işletme toplu iş sözleşmesinin, farklı işletmelerde ortaya
çıkan birbirinden farklı talepleri karşılayabilmesinin de önünü açmıştır.
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2822 sayılı Kanun’dan farklı bir diğer düzenleme de, işletme toplu iş sözleşmeleri için ön
görülen baraj bakımından yapılmıştır. 2822 sayılı Kanun’da, yetkili sendikanın belirlenmesi
noktasında işletme kapsamında istihdam edilen işçilerin yarıdan fazlasını üye olarak
bünyesinde barındırması aranırken, 6356 sayılı Kanun’da bu oran yüzde kırka düşürülmüş ve
böylece birden fazla sendikanın toplu iş sözleşmesi akdetmeye yetkili olabilmesinin önü
açılmıştır. Bununla birlikte, 6356 sayılı Kanun m. 41/3’e göre; “İşletmede birden çok
sendikanın yüzde kırk veya fazla üyesinin olması durumunda başvuru tarihinde en çok üyeye
sahip sendika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.” Dolayısıyla, birden fazla sendikanın
yetki başvurusunda bulunması mümkün olsa da, toplu iş sözleşmesi akdetme bakımından
yalnızca birisi yetkili olacaktır. Bu bakımdan, sonuç itibarıyla 2822 sayılı Kanun’da öngörülen
sonuçla benzeşmektedir.
İşletme toplu iş sözleşmeleri, bir işverenin aynı işkolunda bulunan birden fazla işyerindeki
işçilerin ihtiyaç ve taleplerini birleşerek ve tek ses halinde işverene iletmelerine imkân
sağlaması sebebiyle, işçilere büyük bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği
alanında gerekli tedbirlerin alınmasına olanak veren bu durum, çalışanların sağlıklarının ve
yaşam haklarının korunmasına önemli katkı sunmaktadır.
3.

Grup Toplu İş Sözleşmesi

Grup toplu iş sözleşmesi, her ne kadar Türkiye’de çalışma hayatında pek çok kez uygulanmış
olsa da, 6356 sayılı Kanun ile birlikte Türk Hukuk mevzuatına dâhil olmuş bir toplu iş
sözleşmesi türüdür. Kanun’da grup toplu iş sözleşmesi; “İşçi sendikası ile işveren sendikası
arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerlerini ve işletmeleri kapsayan
toplu iş sözleşmesi” olarak tanımlanmıştır (6356 sa. K. m. 2/1-ç). Grup toplu iş sözleşmesi,
“tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında, birden çok üye
işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılır” (6356 sa. K.
m. 34/3).
Grup toplu iş sözleşmesi, çalışma hayatında ortak kuralların oluşturulması bakımından
önemlidir. Zira bu sözleşme türünde, işyeri veya işletme toplu iş sözleşmesinden farklı olarak
birden fazla işverenin toplu iş sözleşmesinin tarafı olması söz konusudur. Bu bakımdan,
çalışanların ortak taleplerinin aynı anda birden fazla işverene yöneltilebilmesi, hem çalışanlar
arasında eşitliğin ve adaletin sağlanması temin etmekte hem de işyeri veya işletmeler arasındaki
keyfi farklı uygulamaları gidererek tek bir mevzuat oluşturulmasına da önayak olmaktadır.
4.

Çerçeve Sözleşme
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Çerçeve sözleşme, 6356 sayılı Kanun’un 2. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre çerçeve
sözleşme; “Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına
üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşmeyi” ifade etmektedir
(6356 sa. K. m. 2/1-b). Çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikasının
üyeleri hakkında uygulanır ve meslekî eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve
istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir (6356 sa. K. m. 33/3). Bu bakımdan,
toplu iş sözleşmelerinden önemli oranda farklılaşmaktadır. Zira toplu iş sözleşmelerinde
kapsam daha dar tutulmuşken, çerçeve sözleşmede Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi işçi ve
işveren sendikalarının tüm üyelerini kapsayacak işkolu düzeyinde bir sözleşme öngörülmüştür.
Bununla birlikte, çerçeve sözleşmenin hukuki niteliği dikkate alındığında, kapsamının toplu iş
sözleşmesi türlerine göre daha geniş olmasının pek de bir anlam ifade etmediği görülmektedir.
Çerçeve sözleşme, kanunda bir toplu iş sözleşmesi olarak ifade edilmemiştir. Bu bakımdan,
toplu iş sözleşmesi olarak nitelendirilmesi ve hükümlerinin bağlayıcılığının da buna göre
belirlenmesi mümkün değildir. Çerçeve sözleşmenin Kanunda toplu iş sözleşmesi olarak
tanımlanmamış olması, hukuki nitelik bakımından borçlar hukuku sözleşmesi olduğu görüşünü
ön plana çıkartmıştır. Bu görüşün ortaya çıkmasında, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi işçi
ve işveren sendikalarının çerçeve sözleşmeye gönüllü olmaları halinde taraf olabilecekleri, eğer
gönüllü değillerse de hiçbir şekilde zorlanamayacak olmaları da etkili olmuştur. Zira çerçeve
sözleşmede tarafların grev ve lokavt gibi birbirlerini toplu iş sözleşme akdetmeye zorlayacak
herhangi bir imkânları bulunmamaktadır.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, çerçeve sözleşmenin düzeyiyle ilgilidir.
Kanunda her ne kadar çerçeve sözleşmenin işkolu düzeyinde yapılan bir sözleşme olduğu ifade
edilse de, hem sözleşmeye taraf olmanın gönüllülüğe bağlı olması hem de sözleşme
hükümlerinin yalnızca sözleşmeye taraf olan sendikaların üyeleri bakımından bağlayıcı olması
sebebiyle, sözleşmenin işkolu düzeyinde olduğundan bahsetmek de doğru olmayacaktır.
Aksine, sözleşmeye taraf olan sendikaların örgütlü bulundukları işyerlerinde sözleşme
hükümleri geçerli olacağından, işyeri düzeyinde bir sözleşmenin varlığından bahsetmek daha
yerinde olacaktır.
Çerçeve sözleşmenin amacına bakıldığında, iş hayatında ortak değerlerin tesis edilmesinin
ve çalışanların daha iyi şartlarda çalışmalarının sağlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla, kanunkoyucunun çerçeve sözleşmeyle çalışma hayatında bir örnek oluşturmak
istediği ve süreç içerisinde tüm işverenlerin çerçeve sözleşmede belirlenen hususları
işyerlerinde uygulamalarını arzuladığı anlaşılmaktadır. Zira çerçeve sözleşmenin bir toplu
sözleşme olarak nitelendirilmemiş olması, tarafların zorla veya baskıyla değil, kendi rızalarıyla
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sözleşmeye taraf olmaları, kanunkoyucunun rızayı ön planda tuttuğunu göstermektedir.
Çerçeve sözleşmenin içeriği de göz önüne alındığında kanunkoyucunun bu amacı daha net bir
şekilde anlaşılmaktadır. Zira çerçeve sözleşmenin, çalışma hayatının en temel sorun
alanlarından olan mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam
politikalarına ilişkin hükümler içerebileceği düzenlenmiştir (6356 sa. K. m. 33/3). Söz konusu
sorunlar, çalışanlar bakımından en temel sorun ve talep alanlarını oluştursa da, tüm işverenlerin
uymak zorunda oldukları yasal düzenlemelerin yapılması, işverenlerim ekonomik durumları
sebebiyle çoğunlukla söz konusu olmamaktadır.
Konuya iş sağlığı ve güvenliği açısından bakıldığında da, her ne kadar çerçeve sözleşme
kapsamında mesleki eğitim ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda hüküm konulacağına
Kanun’da yer verilmiş olsa da, belirtildiği üzere, çerçeve sözleşmenin bağlayıcılığının toplu
sözleşmeler kadar güçlü olmaması sebebiyle, çerçeve sözleşmelerin iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatı üzerinde doğrudan etkilerinin bulunduğundan söz etmek mümkün değildir. Bununla
birlikte, kamuoyu ve farkındalık oluşturmak suretiyle, dolaylı olarak mevzuat üzerinde etkide
bulunduğundan söz etmek mümkündür.
B. Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin İş Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi
1.

Toplu İş Sözleşmesinin Emredici ve Doğrudan Etkisi

Toplu iş sözleşmesinin normatif hükümleri, bireysel iş sözleşmeleri üzerinde mutlak
emredici etkiye sahiptir. Bu husus, 6356 sayılı Kanun m. 33/1 hükmünden açıkça
anlaşılmaktadır. Buna göre; “Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu
iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin
yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı
hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.”
Madde metninin son cümlesinde, bireysel iş sözleşmemelerinin işçinin daha lehine olan
hükümleri içermesi halinde toplu iş sözleşmesi hükümlerinin değil de, bireysel iş sözleşmesi
hükümlerinin uygulanacağı ifadesi, toplu iş sözleşmesinin mutlak emredici etkisini ortadan
kaldırmamaktadır. Zira burada kastedilen, var olan veya sonradan yapılan bireysel iş
sözleşmesinde işçi lehine hükümler bulunması halinde, “yararlılık ilkesi” gereği, işçinin
menfaatlerinin ön planda tutulacağı ve bu hükümlerin toplu iş sözleşmesi hükümleriyle çatışsa
dahi, uygulanması gerektiğidir. Bu halde, toplu iş sözleşmesinin tümüyle ortadan kalkmasından
bahsedilemeyecek, ilgili hükümlerin yerine bireysel iş sözleşmesindeki hükümlerin
uygulanması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, kanunkoyucunun işçinin korunması ilkesi
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gereğince işçinin menfaatini gözeterek uygulanmasını öngördüğü bir istisnanın toplu iş
sözleşmesinin emredici etkisini ortadan kaldırdığından bahsetmek mümkün değildir.
Kanun metninde açık bir şekilde belirtilmemiş olsa da, toplu iş sözleşmelerinin bireysel iş
sözleşmeleri üzerinde doğrudan etkisi de bulunmaktadır. Toplu iş sözleşmesi hükümleri,
tarafların aralarında ayrıca bu hususta anlaşmalarına gerek olmaksızın doğrudan doğruya
uygulanabilme kabiliyetine sahiptir. Ancak belirtmek gerekir ki, toplu iş sözleşmesinin
doğrudan uygulanabilme kabiliyeti, toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu dönemde
akdedilen bireysel iş sözleşmeleri bakımından geçerlidir. Toplu iş sözleşmesi yürürlükteyken
akdedilen bireysel iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmesi hükümlerinden doğrudan etkilenmekte,
yani toplu iş sözleşmesine aykırı olan hükümleri (işçi menfaatine olması hali istisna)
uygulanamamakta ve bireysel iş sözleşmesinde yer almayan konular hakkında da, toplu iş
sözleşmesinde hüküm bulunması halinde toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulama alanı
bulmaktadır.
Toplu iş sözleşmesinin doğrudan ve emredici etkisi, kanunlarda yer almayan konular
hakkında toplu iş sözleşmesine hüküm konulması halinde bu hükümlerin de uygulanmasını
zorunlu hale getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler de toplu iş
sözleşmesinin içeriğine ilişkin düzenlemeler arasında yer alması sebebiyle, toplu iş
sözleşmesinin normatif kısmına dâhil olduğundan, mutlak emredici etkiye sahiptir. İşverenin
tek taraflı olarak toplu iş sözleşmesinde yer alan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelere
aykırı düşen düzenleme ve uygulamalarda bulunması mümkün değildir. Ayrıca, bireysel iş
sözleşmelerindeki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerin işçinin daha lehine olması
halinde, bireysel iş sözleşmesindeki hükümlerin dikkate alınması ve uygulanması gereklidir.
Aynı şekilde, toplu iş sözleşmesinde tarafların 6331 sayılı Kanun’da yer almayan, Kanun’un
öngörmediği iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlarda hükümler tesis etmeleri halinde veya
toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 6331 sayılı Kanun’da öngörülen hükümlere göre işçiye daha
fazla fayda sağlamaları halinde, ilâve herhangi bir anlaşmaya veya kanuni düzenlemeye gerek
kalmaksızın toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
2. Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi
Toplu iş sözleşmesinin hükmünün düzenlendiği 6356 sayılı Kanun’un 36. maddesinde,
sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye
kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam edeceği düzenlenmiştir (6356 sa. K. m. 36/2). Kural
olarak herhangi bir hukuki işlemin son bulmasıyla birlikte, o hukuki işleme bağlı olarak
varlığını sürdüren sonuçlar da ortadan kalkar. Ancak kanunkoyucu, söz konusu hükümle, toplu
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iş sözleşmesi özelinde bu kurala bir istisna getirmiştir. Bununla birlikte, söz konusu istisna toplu
iş sözleşmesinin düzenleyici hükümleri bakımından geçerlidir; borç doğurucu hükümler, toplu
iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte uygulanma kabiliyetini kaybetmektedir.
Toplu iş sözleşmesinin sona ermesine rağmen hükümlerinin yeni bir toplu iş sözleşmesi
akdedilinceye kadar yürürlükte kalması, toplu iş sözleşmesinin süresi içerisinde akdedilen
bireysel iş sözleşmeleri bakımından geçerlidir. Ancak işverenin işçi lehine olmak şartıyla tek
taraflı olarak toplu iş sözleşmesi hükümlerinin aksine veya öngörmediği düzenlemeleri yapması
mümkündür.
Toplu iş sözleşmesinin süresi sona erdikten sonra akdedilen bireysel iş sözleşmeleri
bakımından sona eren toplu iş sözleşmesinin bir bağlayıcılığı yoktur. Dolayısıyla yeni
akdedilen bireysel iş sözleşmelerinin hükümleri, sona eren toplu iş sözleşmesi dikkate
alınmaksızın tarafların belirledikleri şartlarda akdedilebilecektir.
Toplu iş sözleşmesinin bu etkisi iş sağlığı ve güvenliği bakımından ele alındığına, toplu
iş sözleşmesi sona ermesine rağmen yenisi akdedilene kadar hükümlerinin uygulanmaya devam
etmesinin işçilerin elde ettikleri kazanımların korunması ve daha da önemlisi can
güvenliklerinin sağlanması açısından önemli olduğu görülmektedir. Bu sayede, işverenin toplu
iş sözleşmesinin bulunmadığı ara dönemde üstün pozisyonunu kullanarak işçiler aleyhine
düzenlemeler yapmasının önüne geçilmiştir.
V.

İşyeri Sendika Temsilcisinin 6331 sayılı Kanun’daki Yeri ve Görevi
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanunu arasında buraya kadar anlatılan konular itibarıyla bir değerlendirme
yapıldığında, her iki Kanun arasında, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu arasındaki
gibi yakın ve kuvvetli bir bağın bulunduğundan söz etmek mümkün değildir. Zira her iki
Kanun’da da ortak olarak kullanılan kavramlar oldukça azdır. 6356 sayılı Kanun ve 6331 sayılı
Kanun arasındaki ilişki, bu iki Kanun’un birbirine yaptığı atıf veya göndermeler yerine daha
çok toplu iş sözleşme hükümlerinin bireysel iş sözleşmeleri üzerindeki etkisi temelinde
kurulduğundan, 4857 sayılı Kanun’a nispetle daha dolaylıdır.
Sendika temsilciliği ise, belirtilen bu dolaylı ilişkinin dışında kalmakta ve her iki Kanun
arasında doğrudan bir ilişkinin varlığını göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Zira her iki
Kanun da sendika temsilcisi kavramını kullanmakta ve 6331 sayılı Kanun’da bu kavram
tanımlanmayarak 6356 sayılı Kanun’da yapılan tanım aynen kabul edilmektedir. Bu bağlamda,
öncelikle sendika temsilcisinin 6356 sayılı Kanun’da nasıl tanımlandığına ve nasıl

17

belirlendiğine, daha sonra da 6331 sayılı Kanun kapsamında hangi görevleri icra etmekle
yükümlü olduğuna bakılması yerinde olacaktır.
Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendikanın işyerinde işçi sayısı
elliye kadar ise bir, elli bir ile yüz arasında ise en çok iki, yüz bir ile beş yüz arasında ise en çok
üç, beş yüz bir ile bin arasında ise en çok dört, bin bir ile iki bin arasında ise en çok altı, iki
binden fazla ise en çok sekiz işyeri sendika temsilcisini işyerinde çalışan üyeleri arasından
ataması ve on beş gün içinde kimliklerini işverene bildirmesi gerekmektedir (6356 sa. K. m.
27/1).
İşyeri sendika temsilcileri, “işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile işçilerin dileklerini
dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını
ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş
sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir”
(6356 sa. K. m. 27/3).
İşyeri sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasında ve
uygulanmasında önemli görevler üstlenmektedirler. Bu görevlerin en başında, iş sağlığı ve
güvenliği kurullarına üye olmak gelmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, işyeri sendika temsilcisi veya birden fazla iseler, kendi
aralarından seçecekleri baş temsilci, çalışan temsilcisi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na
üyedirler (6331 sa. K. m. 20/4). Dolayısıyla, bu kurulun alacağı kararlarda etki sahibidirler. Bu
sebeple, kararların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun, işçileri gözetecek şekilde alınması
için görüş bildirmek ve çaba sarf etmekle yükümlüdürler. Nitekim “Çalışanların görüşlerinin
alınması ve katılımlarının sağlanması” başlıklı 6331 sa. K. m. 18/1’de kanunkoyucu işverene,
çalışan temsilcilerinin görüşünü alma ve iş sağlığına ve güvenliğine ilişkin kararlara
katılımlarını sağlama görevini vermiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ve kültürünün oluşmasında önemli
katkılar sağlayan sendikaların tarihsel gelişimi ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına etki ve
katkıda bulunmalarında bir araç işlevi gören toplu iş sözleşmelerine değinilmiştir. 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesinde yer alan toplu iş sözleşmesi türleri esas alınarak,
sendikaların Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına nasıl etki ettikleri incelenmiştir.
Bunun yanında, toplu iş sözleşmelerinin bireysel iş sözleşmeleri üzerindeki etkilerine de
değinilerek kanunların yetersiz kaldığı hallerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve
uygulanmasında nasıl bir yol izlenebileceği açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
Sendikalar işçileri örgütleyerek işveren karşısında daha güçlü bir konuma
getirirler.
II.
Sendikalar, iş sağlığı ve gğvenliği kültürünün oluşumunda en önemli etkiye
sahip unsurlardan biridir.
III.
Sendikaların ortaya çıkış sebeplerinden biri de, işçilerin maruz kaldıkları
olumsuz çalışma koşullarıdır.
1) Yukarıdaki ifadelerden hangisi/leri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I, II ve III
E. Yalnız III
I.

2) Ortaçağ boyunca tüm dünyada görülen ve çalışanların kendi içlerinde hem
dayanışma hem de bir kontrol mekanizması olarak uyguladıkları örgütlenme
tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sendika
B. Lonca
C. Dernek
D. Vakıf
E. İşletme
3) Aşağıdakilerden hangisi loncaların varlıklarını uzun yıllar boyunca
sürdürebilmelerinin nedenleri arasında yer almaz?
A. Kendi içlerinde kapalı bir yapı oluşturmaları
B. En alt seviyedeki çıraklara ilerleyen zamanda usta olabilecekleri umudunu
verebilmeleri
C. Tüm üyelerine emeklilik ve yaşlılık aylığı hakkı sağlamaları
D. Seviyesi ne olursa olsun çalışanlara insani çalışma şartları sunabilmeleri
E. Çalışan ve çalıştıran arasında insani ilişkilerin kurulmasına imkân sağlamaları
4) Osmanlı’da sendikacılığın gelişiminde milat olarak aşağıdakilerden hangisinin
alınması daha yerinde olur?
A. II. Meşrutiyet’in ilanı
B. Sanayi Devrimi
C. Tanzimat Fermanı
D. Mecelle
E. I. Dünya Savaşı
5) Sendikaların iş sağlığı ve güvenliği hususunda vermiş oldukları en büyük katkı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. İş sağlığı ve güvenliği kanunlarının çıkarılmasını sağlamaları
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B.
C.
D.
E.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasını sağlamaları
İşyeri sendika temsilcileri atamaları
İşyeri hekimlerinin seçiminde uyulacak ölçütleri belirlemeleri
İş sağlığı ve güvenliği uzmanları yetiştirmeleri

6) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de günümüze kadar uygulanan toplu iş
sözleşmesi türleri arasında yer almaz?
A. İşyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi
B. İşletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi
C. Grup düzeyinde toplu iş sözleşmesi
D. Meslek düzeyinde toplu iş sözleşmesi
E. İşkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi
7) İşçi sendikası ile işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı
işkolunda kurulu işyerlerini ve işletmeleri kapsayan toplu iş sözleşmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A. İşyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi
B. İşletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi
C. Grup düzeyinde toplu iş sözleşmesi
D. Meslek düzeyinde toplu iş sözleşmesi
E. İşkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi
8) Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına
üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme
aşağıdakilerden hangisidir?
A. İşyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi
B. İşletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi
C. Grup düzeyinde toplu iş sözleşmesi
D. Çerçeve sözleşme
E. İşkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi
Toplu iş sözleşmesinin normatif hükümleri, bireysel iş sözleşmeleri üzerinde
nisbî emredici etkiye sahiptir.
II.
Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş
sözleşmesine aykırı olamaz.
III.
Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde
ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.
9) Yukarıdaki ifadelerden hangisi/leri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. II ve III
E. I, II ve III
I.
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10) Aşağıdakilerden hangisi işyeri sendika temsilcisinin 6331 sayılı Kanun’dan
doğan yükümlülükleri arasında yer almaz?
A. İşçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek
B. İşçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak
C. İşçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek
D. İş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının
uygulanmasına yardımcı olmak
E. İş sağlığı ve güvenliği alanında uygulanan yeni teknolojileri işverene öğretmek

Cevaplar
1) D 2) B 3) C 4) A 5) B 6) D 7) C 8) D 9) D 10) E
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5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN TÜRK
BORÇLAR KANUNUYLA İLİŞKİSİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
BEŞİNCİ BÖLÜM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN TÜRK
BORÇLAR KANUNUYLA İLİŞKİSİ
5.1.

Türk Borçlar Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Tarihsel Seyri

5.2.

Türk Borçlar Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Kapsamı

5.3.

İşverenlerin Yükümlülükleri-İşçiyi Gözetme Borcu Açısından İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu İlişkisi
5.4.

Çalışanların Yükümlülükleri-İşini Özenle Yapma-Düzenleme ve Talimatlara

Uyma Borçları Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu
İlişkisi
5.5.

Tazminatlar Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Türk Borçlar

Kanunu İlişkisi
5.5.1. İşverenin Ödeyeceği Tazminat Açısından
5.5.2. Çalışanın Ödeyeceği Tazminat Açısından

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun tarihsel olarak nasıl bir
gelişim göstermiştir?
2. Türk Borçlar Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin maddeleri hangileridir?
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği
açısından ortak hükümleri nelerdir?
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu işçiyi gözetme borcu
kapsamında neleri emreder?
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, işçinin işini özenle yapmadüzenleme ve talimatlara Uyma Borçları borcu kapsamında neleri emreder?
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun öngördüğü tazminatlar
nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Türk Borçlar Kanunu ve İş Türk Borçlar Kanunu ve İş
Sağlığı
ve
Güvenliği Sağlığı
ve
Güvenliği
Okuyarak ve araştırarak
Kanunu’nun Oluşum Süreci Kanunlarının
oluşum
sürecinin öğrenilmesi
Türk Borçlar Kanunu’nun İş Türk Borçlar Kanunu’nun
Sağlığı ve Güvenliğine ilgili kanun maddelerinin
İlişkin Hükümleri
öğrenilmesi ile içerik analizi
ve İş Sağlığı ve Güvenliği Okuyarak ve araştırarak
Kanunu’nun ilgili maddeleri
ile
bu
maddelerin
karşılaştırılması
İşçiyi Gözetme ve İşini
Özenle Yapma-Düzenleme
ve
Talimatlara
Uyma
Borçları Açısından İş Sağlığı
ve Güvenliği

İşçiyi gözetme ve işini özenle
yapma-düzenleme
ve
talimatlara uyma borçları
açısından
Türk
Borçlar
Okuyarak ve araştırarak
Kanunu ve İş Sağlığı ve
Güvenliği
Kanunu
hükümlerinin
incelenip,
öğrenilmesi

Türk Borçlar Kanunu ve İş
Sağlığı
ve
Güvenliği
Kanunu’nun
Tazminatlar
Açısından Değerlendirilmesi

Türk Borçlar Kanunu ve İş
Sağlığı
ve
Güvenliği
Kanunu’nun
ilişkisinden Okuyarak ve araştırarak
doğan tazminatlar hakkında
bilgi sahibi olunması

Anahtar Kavramlar

-

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
-

-

Türk Borçlar Kanunu

İşçiyi Gözetme ve İşini Özenle Yapma-Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borçları
-

İş Sağlığı ve Güvenliği Tazminatları
-

Mobbing

-

Giriş

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak Cumhuriyet Döneminde yapılan kanuni
düzenlemelerin çoğu, Borçlar Kanunları, İş Kanunları ve son olarak da müstakil bir şekilde
çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yapılmıştır. Bugün 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu husustaki başlıca başvuru kaynağımız olsa da Türk Borçlar
Kanunu da genellikle bir üst norm vazifesiyle bizlere yol gösterici olmaktadır. Bu bölümde,
Türk Borçlar Kanunu ve İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun geçirmiş olduğu tarihsel seyire
değindikten sonra, Türk Borçlar Kanunu’ndaki iş sağlığı ve güvenliğiyle ilişkili maddeler
ayrıntılı olarak incelenecek, bu maddelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilişkisi
anlaşılmaya çalışılacaktır. İş sağlığı ve güvenliğinin önemli başlıkları olan işverenin işçiyi
gözetme borcu ve çalışanın işini özenle yapma-düzenleme ve talimatlara uyma borçları
üzerinde durularak, yasaların bu kapsamda taraflara yüklediği yükümlülüklere değinilecektir.
Son olarak da bu yükümlülüklere uymayan tarafın karşı karşıya kalacağı tazminatlar hakkında
bilgi verilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN TÜRK
BORÇLAR KANUNUYLA İLİŞKİSİ

5.1.

Türk Borçlar Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Tarihsel

Seyri
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak işveren ve çalışanların hak ve yükümlülükleri,
ödev, yetki ve sorumlulukları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi
birçok kanunda belirlenmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda Cumhuriyet Öncesi Dönemde kapsamlı yasal
düzenlemeler bulunmamaktadır. Tarıma, zanaatkârlığa ve ticarete dayalı olan bu dönemde iş
ilişkileri genellikle örfe göre düzenlenmektedir. 1830’larda başlayan sanayileşme ile birlikte
özellikle maden bölgelerinde çalışan işçilere yönelik kısıtlı yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Osmanlı Devleti’nin medeni kanunu niteliğindeki Mecelle’de de iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin kapsamlı düzenlemeler görülmemektedir.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin daha kapsamlı düzenlemeler Cumhuriyet Döneminden
sonra gerçekleştirilmiştir. 1926 Yılında ilk Borçlar Kanunu çıkarılmıştır. 818 Sayılı Eski
Borçlar Kanunu’nun 249/3. Maddesi “Eğer ayıp, müstecirin(kiracının) yahut kendisiyle birlikte
yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil etmekte ise; mucir(kiraya
veren),

bu tehlikeye akdi yaparken vakıf olmuş veya fesih hakkından feragat etmiş olsa bile

yine icarı(kirayı) feshedebilir”, 321. Maddesi “İşçi, taahhüt ettiği şeyi ihtimam(özen) ile ifaya
mecburdur. Kasıt veya ihmal ve dikkatsizlik ile işsahibine iras ettiği(sebep

olduğu)

zarardan

mesuldür. İşçiye terettüp eden(düşen) ihtimamın derecesi, akde göre tayin olunur ve işçinin o iş
için muktazi(gerekli) olup işsahibinin malümu olan veya olması icabeden malümatı derecesi ve
mesleki vukufu(bilgisi) kezalik istidat(keza yeteneği) ve evsafı(nitelikleri) gözetebilir.”, 332. Maddesi
“İşsahibi, akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden
istenilebileceği derecede çalışmak dolayısıyle maruz kaldığı tehlikelere karşı icabeden
tedbirleri ittihaza(almaya) ve münasip ve sıhhi çalışma mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte
ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur. (Ek fıkra: 29/06/1956 - 6763/41 md.)
İşsahibinin yukarıki fıkra hükmüne aykırı hareketi neticesinde işçinin ölmesi halinde onun

yardımından mahrum kalanların bu yüzden uğradıkları zararlara karşı isteyebilecekleri
tazminat dahi akde aykırı hareketten doğan tazminat davaları hakkındaki hükümlere tabi
olur.”, 334. Maddesi “İşsahibi işçinin istirahati için mutat olan saat ve günlerde müsaade
vermekle mükelleftir. İşsahibi, mukavelenin feshi ihbar olunduktan sonra başka bir iş araması
için işçiye münasip bir zaman vermek mecburiyetindedir. Her halde mümkün olduğu kadar
işsahibinin menfaati gözetilmek lazımdır.”, 337/2. Maddesi “İşsahibi, bu halde kendi kusuru
olmaksızın nispeten kısa bir zaman için hizmetini ifaya muktedir olamayan işçiyi görüp
gözetmek ve muktazi(gerekli) tedaviyi ifa ettirmek üzere iaşesiyle de mükelleftir.” şeklindedir.
Eski Borçlar Kanunu bu maddelerle doğrudan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler
yapmakla birlikte, dolaylı hükümler içeren maddeleri de mevcuttur. 818 Sayılı eski Borçlar
Kanunu ile ilgili verilecek bilgiler bunlarla sınırlıdır. Esasen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
ile Türk Borçlar Kanununun ilişkisi ise 2011 Yılında kabul edilen 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu üzerinden incelenecektir.
818 Sayılı Eski Borçlar Kanunu 2011 yılına kadar birçok değişiklik geçirmiştir. 2011
yılında yeni bir Türk Borçlar Kanunu yapma yoluna gidilmiş ve eski kanun tamamen
yürürlükten kaldırılarak yerine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunun
yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak belirlenmiş olup, halen yürürlüktedir.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerin büyük bir kısmı 01.01.2013 tarihine kadar
4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında yerine getirilmekteydi. 4857 Sayılı İş Kanunundan önceki
İş Kanunları da tıpkı 4857 Sayılı İş Kanunu gibi iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler
barındırmaktaydı. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bu hükümlerin İş Kanunu kapsamından
çıkarılıp, müstakil bir kanun yapılması 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile mümkün olmuştur. Bu yeni kanunun yürürlük tarihi de
01.01.2013 olarak belirlenmiş olup, halen yürürlüktedir.

5.2.

Türk Borçlar Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Kapsamı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmeden (01.01.2013
tarihinden) önce iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerinin sadece
bu kapsamına giren işçiler açısından uygulanması mevzubahis iken bu tarihten sonra tüm
çalışanlar açısından uygulanması zorunlu hale gelmiştir.

Çünkü 4857 Sayılı İş Kanunu İş Kanunu işçiyi “bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan
gerçek kişi” olarak tanımlamakla birlikte, kanun kapsamı dışında kalan çalışanları da özellikle
saymıştır. İş Kanunu kapsamı dışında kalan çalışanlar ise Türk Borçlar Kanunu kapsamında
değerlendirilerek, bu kişiler hakkında sadece Türk Borçlar Kanunu’nun iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi söz konusu olmuştur. Ancak 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenli Kanunu’nun 3. b. Maddesinde çalışan; “Kendi özel kanunlarındaki
statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi” şeklinde
tarif edilerek, herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir. Böylelikle tüm çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği açısından kapsam içine alınması sağlanmıştır.

5.3.

İşverenlerin Yükümlülükleri-İşçiyi Gözetme Borcu Açısından İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu İlişkisi
İşçi ve işveren arasındaki ilişki, kişisel ve bağımlı bir ilişkidir. Bundan dolayı işveren
işçiyi gözetme borcu altındadır. İşçiyi gözetme borcu, başta eksiksiz bir şekilde iş sağlığı ve
güvenliği önlemelerini almak, çalışanlara sağlığına uygun iş vermek, doğum, hamilelik,
hastalık gibi durumlarını göz önüne almak, sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini korumak, bu
konularda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile mesleki eğitimler vermeyi içerir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. ve 5. Maddelerinde işverenin bu kapsamındaki
yükümlülüklerini tanımlamıştır. Kanunun ilgili maddelerinde;
“MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla
yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu
göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike
bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin
sorumluluklarını etkilemez.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Risklerden korunma ilkeleri
MADDE 5 – (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler
göz önünde bulundurulur:
a) Risklerden kaçınmak.
b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma
şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim
temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza
indirmek.
d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile
ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.
g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.” denilerek işverenin iş sağlığı ve güvenliği
konusundaki genel yükümlülükleri belirlenmiştir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417/2 Maddesinde ise “İşveren, işyerinde iş
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri
noksansız bulundurmakla yükümlüdür” denilmiş yine 418. Maddesinde “İşçi işverenle birlikte
ev düzeni içinde yaşıyorsa işveren, yeterli gıda ve uygun bir barınak sağlamakla yükümlüdür.
İşçi, kusuru olmaksızın hastalık veya kaza gibi sebeplerle işgörme edimini yerine getiremezse
işveren, sosyal sigortalar yardımlarından yararlanamayan, bir yıla kadar çalışmış işçinin
bakımını ve tedavisini, iki hafta süreyle sağlamak zorundadır. İşçinin bir yılı aşan her hizmet
yılı için söz konusu süre, dört haftayı aşmamak üzere ikişer gün artırılır. İşveren, işçinin
gebeliğinde ve doğum yapması durumunda da aynı edimleri yerine getirmekle yükümlüdür.”
denilerek işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin koruma görevleri belirlenmiştir. İşverenin
işçiyi gözetme borcu sadece işçinin kendisinin korunmasını içermez. Bununla birlikte işyerine
getirdiği eşyaları korumasını ve Türk Borçlar Kanunu’nun 419. Maddesinde belirtildiği gibi
çalışanların kişisel verilerinin uygun bir şekilde korunup kullanılması konusunu da içerir.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sadece 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda belirtilen önlemleri alması, işverenin bu konudaki yükümlülüklerinin tamamından
kurtulması manasına gelmemektedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 417/1. Maddesinde “İşveren,
hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük
ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize
uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli
önlemleri almakla yükümlüdür.” denilmiştir. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği kapsamında
işverenler işçilerin onurunu, saygınlığını ve özel yaşam alanını korumakla da mükellef
kılınmıştır.
Türk Borçlar Kanunu’nun bu hükmünde sıklıkla davalara konu olan psikolojik ve
cinsel tacize vurgu yapılmış ve bunlara karşı önlem alınması emredilmiştir.
Cinsel Taciz: Türk Borçlar Kanununda işçinin cinsel tacize uğramaması işverenin
öncelikli sorumluluğu olmasına rağmen tacize uğramış kişilerin de daha fazla zarar
görmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması emredilmiştir. Cinsel tacize uğrayan işçiler
hakkında İş Kanunu’nun 24.2.b Maddesinde “İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin
şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye
cinsel tacizde bulunursa” ve 24.2.d Maddesinde “İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler

tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen
gerekli önlemler alınmazsa” denilmiş ve işçiye tazminata hak kazanacak şekilde derhal fesih
hakkı tanınmıştır. 24.2.d Maddesindeki durumun işverene bildirilmesi sonucunda alınacak
gerekli önlemler ise başta İş Kanunu’nun amir hükmü olan sözleşmenin feshi olmak üzere,
disiplin kurallarını işletmek veya tacizde bulunan kişinin yerinin değiştirilmesi şeklinde
olabilir. Bunlardan hiçbirini yerine getirmeyen işverenin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
konusunda sorumluluğunu yerine getirmiş olduğundan bahsedilemez.
Psikolojik Taciz: Türkçede yıldırma, zorbalık gibi isimlerle de ifade edilmektedir.
Yaygın kullanım şekliyle ise mobbing olarak ifade edilmektedir. İlk defa 1990 yılında
Leymann tarafından kullanılan bu kavram “işyerinde güçlü olanın güçsüz olana karşı yani
özellikle işveren tarafının işçiye karşı yıldırma amacıyla uzun süreli ve sistematik olarak,
açıktan saldırı şeklinden daha çok aldatarak ve sinsice uyguladığı psikolojik taciz” olarak
ifade edilmektedir. Bu taciz çeşidi çoğu zaman çalışanın işten kendisinin ayrılmasını ve
böylelikle tazminat yükümlülüklerinden kurtulmayı amaçlamakta, bu sebeple de işverenler bu
yola fazlaca başvurmaktadır.
Leymann mobbing davranışlarını 5 grupta toplamıştır.
1) İfadeyi kısıtlamaya yönelik saldırılar: Üst tarafından astın devamlı sözünün
kesilmesi, ona bağırılıp, azarlanması, astın yaptıklarının ve özel hayatının devamlı
eleştirilmesi.
2) Sosyal ilişkilere saldırılar: Çevredeki kişilerin hedef kişiyle konuşmasının
engellenmesi, yok sayılmasının telkin edilmesi, izole edilme amacıyla tek olarak
bir odaya alınması.
3) İtibarı zedelemeye yönelik saldırılar: Kişi hakkında kötü konuşulması, asılsız
söylenti ve iddialar ortaya atılarak gülünç duruma düşürülmesi, engeli, siyasi
görüşü, mezhebi ve felsefi görüşü gibi özel durumlarıyla alay edilmesi, cinsel
imalar yönlendirilmesi.
4) Yaşam ve mesleki kaliteye yönelik saldırılar: Kişiye hiçbir görev verilmeyerek ya
da elindeki işleri alınarak kendisini değersiz hissettirilmesi, işlerinin sürekli
değiştirilmesi ve ifası imkânsız işlerin verilmesi.
5) Sağlığa yönelik saldırılar: Kişiye oldukça zor ve yıpratıcı işlerin verilmesi, fiziksel
zarar verecek durumlara sürüklenmesi, fiziksel şiddet tehditleri.

Bu olumsuz davranışlar tüm gelişmiş ülkelerde bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu
olarak görülmekte ve mobbingin önlenebilmesi için çeşitli tedbirler alınmaktadır. Türkiye’de
de bu konudaki birincil mevzuata ek olarak, Başbakanlık tarafından 2011 yılında
“İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi” hakkında bir genelge çıkarılmıştır.
Görüldüğü üzere hem İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hem Türk Borçlar Kanunu hem
de İş Kanunu işçiyi gözetme borcu açısından benzer hükümler içermekte ve her biri bir
diğerinin açıklayıcısı ve tamamlayıcısı olarak görev yapmaktadır.

5.4.

Çalışanların

Yükümlülükleri-İşini

Özenle

Yapma-Düzenleme

ve

Talimatlara Uyma Borçları Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
Türk Borçlar Kanunu İlişkisi
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı bu konudaki yükümlülüklerin tamamını işverene
yüklememiş, çalışanların da önemli yükümlülükleri olduğunu hüküm altına almıştır. Bu
yönüyle çalışan iş görme edimini yerine getirirken işini özenle yapma ve düzenleme ve
talimatlara uyma borçları altındadır. Çalışan, alınmış olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine
harfiyen uymak ve bu konudaki emirleri yerine getirmek zorundadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 19. Maddesinde çalışanların bu kapsamındaki
yükümlülüklerini tanımlanmıştır. Kanunun ilgili maddesinde;
“(1) 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.
(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda
yükümlülükleri şunlardır:
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer
üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru
olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik
yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan
temsilcisi ile iş birliği yapmak.” denilerek çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
genel yükümlülükleri belirlenmiştir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417/2. Maddesinde “İşveren, işyerinde iş sağlığı
ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız
bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla
yükümlüdür.” denilmiş, 396/1 ve 2. Maddesinde “İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve
işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, 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 yükümlüdür.” denilmiş yine 400. Maddesinde “İşçi, işverene kusuruyla
verdiği her türlü zarardan sorumludur. Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup
olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından
bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tutulur.” denilerek çalışanın
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin özen borcunun kapsamı belirlenmiştir. Türk Borçlar
Kanunu’nun 399. Maddesinde “İşveren, işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışlarıyla
ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. İşçiler, bunlara dürüstlük
kurallarının gerektirdiği ölçüde uymak zorundadırlar.” denilmiştir. Bu bağlamda çalışanlar,
işveren tarafından kanunun emrettiği iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yapılan düzenlemelere
ve bu konudaki talimatlara uymak zorundadırlar.
Çalışanların yükümlülüğü konusunda da hem İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hem de
Türk Borçlar Kanunu işini özenle yapma-düzenleme ve talimatlara uyma borçları açısından
benzer hükümler içermekte ve her biri bir diğerinin açıklayıcısı ve tamamlayıcısı olarak görev
yapmaktadır.

5.5. Tazminatlar Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Türk Borçlar
Kanunu İlişkisi
Mevzuat, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çeşitli hükümler vaz 'etmiş olmakla beraber
bu hükümlere uygun davranmayan tarafı da tazminatlarla bağlamıştır.
5.5.1. İşverenin Ödeyeceği Tazminat Açısından
İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda ortaya bir zarar çıkması
durumunda ödeyeceği tazminatlar, Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiş, Kanunu’nun 417/3.
Maddesinde “İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı
nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline
bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.”
denilmiştir. Çalışanlar gördükleri zararlar için;
• Maddi tazminat davası
• Manevi tazminat davası
• Destekten yoksun kalma tazminatı davası, açabilirler.
Zararların çeşitleri ve tazminatlar ise Türk Borçlar Kanununun 53., 54., 55. ve 56.
Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde;
“a. Ölüm
MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:
1. Cenaze giderleri.
2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından
ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.
b. Bedensel zarar
MADDE 54- Bedensel zararlar özellikle şunlardır:
1. Tedavi giderleri.
2. Kazanç kaybı.
3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.
c. Belirlenmesi (Tazminatın)
MADDE 55- Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun
hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu
edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların
belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat,
miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.
Bu Kanun hükümleri, 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 da uygulanır.
d. Manevi tazminat
MADDE 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda,
olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi
tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.
Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da
manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” denilmiştir.

5.5.2. Çalışanın Ödeyeceği Tazminat Açısından
Çalışanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda ortaya bir zarar çıkması
durumunda ödeyeceği tazminatlar Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiş, Kanunu’nun 400.
Maddesinde;
“İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur..” denilmiştir.
Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi
gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken
yetenek ve nitelikleri göz önünde tutulur.” denilmiştir.
İşveren çalışanlarına iş ve sorumluluk verirken, iş ile çalışanın uzmanlık, eğitim ve iş
sağlığı ve güvenliği açısından yeterlilikler gibi nitelik ve yeteneklere uygunluğu göz önünde

bulundurmak zorundadır. Bunların göz önünde tutulmasına rağmen çalışanlar işverene
kusuruyla bir zarar verirse bu zarardan sorumlu tutulmaktadır.
Ayrıca Türk Borçlar Kanunu’nun bu maddesine ilaveten, 4857 Sayılı İş Kanununun
“25-II- h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde
yapmamakta ısrar etmesi ve ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini
tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri,
tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede
hasara ve kayba uğratması” maddelerinde belirtilen hallerde işveren işçinin iş sözleşmesini
haklı sebeple derhal ve tazminatsız olarak feshedebilir. Yine aynı Kanunun 26/2. Maddesinde
“Bu haller(ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller) sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini
yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları
saklıdır.” denilmiştir.
Türk Borçlar Kanunu’nun 72. Maddesinde “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve
tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği
tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.” 146. Maddesinde “Kanunda
aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.” denilerek zarara
uğrayanın zamanaşımı süreleri belirlenmiştir.
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Uygulama Soruları
1.

Borçlar Kanunu’nda ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin işverene yüklenen sorumluluklar nelerdir?

2.

Borçlar Kanunu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin çalışana yüklenen sorumluluklar nelerdir?.

3.

Borçlar Kanunu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin taraflara yüklenen tazminatlar nelerdir?

4.

Mobbing kavramını açıklayınız.

1-

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, öncelikle Türk Borçlar Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun
tarihsel gelişimi üzerinde durulmuş ve dünden bugüne kanunların kapsamının ne şekilde
değiştiği izah edilmiştir. Daha sonra işverenin çalışanı gözetme borcu kapsamında Türk
Borçlar Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun içerikleri incelenerek ilişkileri ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Yine çalışanın işverene karşı işini özenle yapma-emir ve talimatlara
uyma borcu kapsamında Türk Borçlar Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun
içerikleri incelenerek ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
kanunlar kapsamında

Son olarak, sözkonusu

bu borçlara riayet etmeyerek zarara sebep olan tarafın ödeyeceği

tazminatlar incelenmiştir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerinin
oldukça düşük olmasının sebeplerinden birisi değildir?
a. Devletin dış borçları
b. Sanayi’nin gelişmemiş olması
c. Tarımsal sektörün ağırlığı
d. Büyük ölçüde ticaret ve zanaatkarlığın meslek edinilmiş olması
e. İş ilişkilerinin genellikle örfe dayalı olması
2. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak işveren ve çalışanların
hak ve yükümlülükleri, ödev, yetki ve sorumlulukları içeren kanunlardan birisi
değildir?
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
b. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
c. Türk Borçlar Kanunu
d. Türk Ticaret Kanunu
e. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
3.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet sonrası iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
hükümler içeren son çıkarılmış kanundur?
a. 3008 Sayılı İş Kanunu
b. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
c. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
d. 818 Sayılı Borçlar Kanunu
e. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanununa göre işverenin alması gereken
önlemlerden birisi değildir?
a. İşçinin kusuru olmaksızın hastalık veya kaza gibi sebeplerle işgörme
edimini yerine getirememesi durumunda işverenin, sosyal sigortalar

yardımlarından yararlanamayan, bir yıla kadar çalışmış bu işçisinin
bakımını ve tedavisini, iki hafta süreyle sağlaması
b. İşçilerin işe gidip gelmesi için servis
c. İş

sağlığı

ve

güvenliğine

ilişkin

araç

ve

gereçlerin

noksansız

bulundurulması
d. İşçi işverenle birlikte ev düzeni içinde yaşıyorsa işveren, yeterli gıda
e. İşçi işverenle birlikte ev düzeni içinde yaşıyorsa işveren, uygun bir barınak
5. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik tacizin özelliklerinden birisidir?
a. Kısa süreli olması
b. Açıktan saldırı şeklinde olması
c. Sistematik olmaması
d. Güçlü ve güçsüz olanlar tarafından eşit oranda uygulanması
e. Sinsi olması
6. Aşağıdakilerden

hangisi

çalışanların

iş

sağlığı

ve

güvenliği

kapsamındaki

sorumluluklarından birisi olarak sayılamaz?
a. İşverene ait makineleri, araç ve gereçleri usulüne uygun kullanmak
b. İşverenin tesislerini usulüne uygun kullanmak
c. İşçinin işvereni ile rekabet etmemesi
d. İşçiye verilen koruyucu donanımı kullanması
e. Mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan
temsilcisi ile iş birliği yapması
7. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ihlali sonucunda çalışanın bedensel
zarar görmesi ile doğrudan ilişkili tazminatlardan birisidir?
a. Kıdem tazminatı
b. Tedavi giderleri tazminatı
c. İhbar tazminatı
d. İş güvencesi tazminatı
e. Kötü niyet tazminatı

8.

Türk Borçlar Kanunu’na göre “İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan
sorumludur.” Bu sorumluluğun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi göz önüne
alınmaz?
a.

İşteki ücret seviyesi

b.

İşin tehlikeli olup olmaması

c.

İşin uzmanlık gerektirip gerektirmemesi

d.

İşin eğitim gerektirip gerektirmemesi

e.

İşin özel yetenek gerektirip gerektirmemesi

9. Aşağıdakilerden hangisi işverenin işçiyi gözetme borçlarının alt başlıklarından birisi
olarak sayılamaz?
a. İşçinin beden bütünlüğünün korunması
b. İşçinin işyerine getirdiği eşyalarının korunması
c. İşçiye ücretinin zamanında ödenmesi
d. İşçinin kişiliğini koruması ve saygı göstermesi
e. Psikolojik ve cinsel tacize karşı önlemler alması
10. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’nda işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği
ihlali sonucu sebep olabileceği zararlardan birisi olarak sayılmamıştır?
a. İşçinin ölümü
b. İşçinin vücut bütünlüğünün zedelenmesi
c. Sadece yönetim ve satış biriminde çalışan işçilere kârdan pay verilip,
diğerlerine verilmemesi
d. İşçinin kişilik haklarının ihlali
e. Sözleşmeye aykırılıktan doğacak diğer zararlar

6. İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1. İşveren Tanımı ve Kapsamı
İşverenin Görev ve Sorumlulukları

6.2.

6.2.1. İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Genel
Yükümlülükleri
6.2.2. İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Özel
Yükümlülükleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşverenin Yükümlülüklerini İhlal Etmesinin

6.3.

Yaptırımları
6.3.1. İdari Yaptırımlar
6.3.2. Cezai yaptırımlar
6.3.3. Hukuki Yaptırımlar
Kaynaklar

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İşveren ve işveren vekili kimdir?
2. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yükümlülükleri nelerdir?
3. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yükümlülüklerine uymamasının yaptırımları
nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İşveren Tanımı ve Kapsamı

İş sağlığı ve güvenliği alanında
sorumluluğu bulunan işveren
Okuyarak ve araştırarak
ve işveren vekili
kavramlarının öğrenilmesi

İşverenin Görev ve

İş sağlığı ve güvenliği alanında
işverenlerin kanundan doğan
Okuyarak ve araştırarak
genel ve özel
yükümlülüklerinin
öğrenilmesi

Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği
Alanında İşverenin
Yükümlülüklerini İhlal
Etmesinin Yaptırımları

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

İşverenlerin
görev
ve
sorumluluklarını
yerine
getirmemesinin hukuki, cezai
ve idari yaptırımları hakkında
Okuyarak ve araştırarak
bilgi sahibi olunması

Anahtar Kavramlar

-

-

İşveren

İşveren Vekili

-

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşverenin Genel Yükümlülükleri

-

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşverenin Özel Yükümlülükleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşverenin Yükümlülüklerini İhlal Etmesinin
Yaptırımları

Giriş
İşverenin kendi yürütümü ve denetimi altında işin yapılması esnasında ortaya
çıkabilecek tehlike ve zararlardan dolayı çalışanını korumaya yönelik birtakım sorumlulukları
ve görevleri vardır. İşverenin bu hususta yapması gereken sorumluluk ve görevleri 6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 4. Maddesinde etraflıca açıklanmıştır. Bu bölümde,
işveren ve işveren vekilinin tanımı yapılarak, işverenin İSG kanunundan doğan genel
yükümlülükleri anlatılacaktır. Ayrıca, İSG kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin
olarak çıkarılmış yönetmelikler çerçevesinde işverene getirilmiş özel yükümlülüklerden de
bahsedilecektir. Son olarak işverenin İSG alanında bahsedilen sorumluluk ve görevlerini
yerine getirmemesi halinde karşılaşabileceği hukuki, idari ve cezai yaptırımlar anlatılacaktır.

ALTINCI BÖLÜM: İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ALANINDA GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. İşveren Tanımı ve Kapsamı
Kamu ve özel sektör ayırımı yapmadan bütün işleri ve işyerlerini kapsayan 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kanunu, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve var olan sağlık ve
güvenlik koşullarının iyileştirilmesi hususunda işverenlere ve bu kanunun uygulanması
bakımından işveren sayılan işveren vekillerine bir takım görev ve sorumluluklar yüklemiştir.
Bu kanun kapsamında işverenin tanımı, 4857 Sayılı iş kanununa benzer şekilde şöyle
yapılmıştır; “Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum
ve kuruluşlara” işveren denir (İSGK, Madde 3/ğ).
Yine aynı maddenin ikinci bendinde “işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin
yönetiminde görev alan kişiler” işveren vekili olarak tanımlanmıştır. İşveren vekilleri bu
Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılmaktadır. İşveren vekilleri de işverenler gibi
iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirleri alarak bu konuda yapılması
gereken tüm hususları yapmakla yükümlüdürler.
İş Kanunun madde 2/b’de “işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine
ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu
işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişki asıl
işveren-alt işveren ilişkisi” olarak tanımlanır. Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin kurulduğu
bu tür işyerlerinde, alt işveren ayrı bir işveren ve onun asıl işverenden aldığı işleri yürüttüğü
yerler de onun bağımsız işyerleri sayılmaktadır. İSG kanunu kapsamında alt işveren de
işveren sıfatıyla bu kanunda belirtilen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmekle
yükümlüdür. Örneğin İSG kanununda risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmak
işverenlere verilen bir görevdir. Dolayısıyla hem alt işveren hem de asıl işveren risk
değerlendirmesini ayrı ayrı yapmakla yükümlüdür. Bununla birlikte alt işvereninin asıl
işverenden bir kısım iş alıp kendi personeliyle yürüttüğü yerlerin aslında asıl işverenin genel
işyeri/iş organizasyonu içinde yer aldığı düşünüldüğünde asıl işverenin alt işverenle İSG
tedbirlerinin alınması konusunda işbirliği içinde olması ve ona gerekli her türlü bilgi ve
belgeleri sağlaması gerekmektedir (Tomas, 2018).

Ayrıca asıl işverenin işyerlerindeki alt

işveren veya alt işverenlerini ve onların İSG faaliyetlerini sürekli izlemek, İSG tedbirlerinin
alınması konusunda öncülük etmek gibi sorumlulukları da bulunmaktadır.
Bilindiği üzere İSG Kanunu’nu yürürlüğe girmeden önce geçerli olan 4857 Sayılı İş
Kanunu’nda düzenlenmiş olan iş sağlığı ve güvenliği hükümleri sadece işçi statüsünde çalışan
ve çalıştıran kesimi kapsarken yeni kanunun kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. İSG Kanunu
2. Maddeye göre kamu ve özel sektöre ait tüm işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işveren ve
işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere faaliyet konularına bakılmaksızın
uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla İş kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve
Türk Borçlar Kanunu kapsamında işçi, çırak, stajyer, memur, sözleşmeli personel ve diğer
kamu görevlilerini çalıştıran işveren ve işveren vekillerinin bu kanun kapsamında iş sağlığı ve
güvenliği alanında görev ve sorumlulukları vardır (Tiftik ve Adıgüzel, 2016).

6.2. İSG Alanında İşverenlerin Görev ve Sorumlulukları
Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü normları dikkate alınarak düzenlenen
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile daha önce 4857 Sayılı İş Kanunu
kapsamında daha çok reaktif (tepkisel) bir yaklaşım ile oluşan hasarı tazmin etmeye yönelik
düzenlemelerden, proaktif (önleyici) düzenlemelere geçilmiştir. Söz konusu kanun
kapsamında çalışma ortamında olumsuz etki yaratabilecek her türlü tehlikelerin önceden
tanımlanması, oluşabilecek risk faktörlerinin tespit edilerek değerlendirilmesi ve gerekli
önlemlerin alınıp uygulanması ve çalışanların sürekli eğitilmesi ve izlenmeye tabi tutulması
görev ve sorumluluğu işverene verilmiştir (Palaz, 2019).
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği alanında sorumluluğunu doğuran temel düşünce
üretimden yararlanan kişi olması nedeniyle, doğacak tehlikelerden de sorumlu olması
gereğidir. İşveren kendi yürütümü ve denetimi altında işin yapılması esnasında ortaya
çıkabilecek tehlike ve zararlardan sorumludur. Aynı zamanda işverenin İSG açısından
sorumluluğu iş hukukunun temel prensibi olan işveren karşısında ekonomik açıdan zayıf ve
sosyal açıdan güçsüz olan işçinin korunması düşüncesinin de bir uzantısıdır. Bu düşünceler
doğrultusunda, iş güvenliği konusunda sorumluluğun işverene ait olduğu kabul edilmektedir
(Tozkoparan ve Taşoğlu, 2011).
Yine aynı şekilde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 417. maddesinde de “işveren, hizmet
ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine
uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu
tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla

yükümlüdür. İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü
önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür” denilmektedir. Bu madde iş sağlığı
ve güvenliğinin sağlanmasında esas yükümlülüğün işverene ait olduğu, bağımlı olarak yani
emir ve talimatları doğrultusunda iş görme borcunu yerine getirmekle mükellef olan işçisini
korumak ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğunu işaret etmektedir.

6.1.2. İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Genel
Yükümlülükleri
6331 Sayılı İSG kanunu, işverenin çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini
sağlamakla yükümlü olduğunu ve bu hususta yapması gereken yükümlülüklerini 4. Maddede
şöyle ifade etmiştir;
 İşveren mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her
türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin
sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale
getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.


İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

 Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik

yönünden

işe

uygunluğunu göz önüne alır.
 Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike
bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
İSG Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlığını taşıyan 4. Maddesinde esas olarak
işverenin iki temel sorumluluğundan bahsedilmektedir; işverenin gerekli her türlü tedbiri alma
yükümlüğü ve izleme, denetleme yükümlülüğü.
İşverenin çalışanların beden ve ruh sağlığını korumak için alması gereken tedbirler
sadece mevzuatta sayılan önlemlerle sınırlı olmayıp mevzuatın öngörmediği fakat bilimsel ve
teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan koruyucu ve önleyici yeni tekniklerin de takip
edilerek uygulamaya alınmasını gerektirmektedir (Süzek, 2014). İşverenin ayrıca alınan tedbir
ve önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını sürekli olarak denetlemek, izlemek ve
uygunsuzlukları tespit ederek bunların giderilmesini sağlamak gibi yükümlülüğü de

bulunmaktadır.
İşveren bu madde kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bazı yükümlülüklerini
işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak işverenin
bu şekilde hizmet alması ilgili kanunun bu maddesinde yer alan sorumluluklarını ortadan
kaldırmaz. Aynı şekilde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri de
işverenin sorumluluklarını etkilemez. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri maliyetli olabilir fakat
işveren yaptığı harcamaların maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

6.2.2. İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Özel
Yükümlülükleri
İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği açısından mevzuatlara uyma, alınan tedbirlere
uyulup uyulmadığını denetleme ve izleme görevleri dışındaki özel yükümlülüklerini ise şu
şekilde sıralayabiliriz;
 Risk Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü
İşveren çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, sürdürmek ve
geliştirmek için iş sağlığı ve güvenliğine yönelik risk değerlendirmesi yapmak veya
yaptırmakla sorumludur. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan

risklerin

analiz

edilerek

derecelendirilmesi

ve

kontrol

tedbirlerinin

kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli tüm çalışmalar İSG Kanununun 10. Maddesi ve
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde etraflıca açıklanmıştır.
 İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanları Veya Diğer Sağlık Personelleri
Görevlendirme Yükümlülüğü
İSG kanununda iş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere
Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili
kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi
veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanları ifade etmektedir. İşyeri hekimi; iş sağlığı
ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği
belgesine sahip hekimleri ifade etmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
A sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az B sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde ise en az C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
İşyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları çalıştırma zorunluluğu tüm işverenler
için geçerlidir ama işyerindeki çalışma süreleri işyerinin tehlike sınıfına göre; sayıları ise
işyerinde toplam çalışan sayısına göre değişmektedir.
Bununla birlikte 2014 yılında 6331 sayılı İSG Kanunun 6, 15 ve 30'uncu maddelerinde
değişikliğe gidilerek kamu kurumları ve 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 01.07.2020
tarihine ertelenmiştir. Aynı şekilde 50' den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyeri işverenlerine,
kendi işyerlerinin iş güvenliği uzmanı olma imkânı getirilmiş, işe giriş ve periyodik sağlık
kontrollerinin ise kamu hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden sağlanmasının önü
açılmıştır.
İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere
görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili
mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirmekle
sorumludur.
Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden
ise işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya
yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek
hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli
tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca,
Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine
bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç
ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri
hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde
hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından
az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş
kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle
gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay
süreyle askıya alınır (Madde 8, İşyeri hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları).

 İlk yardım, Tahliye ve Acil Durum Planları Yapma Yükümlülüğü
İşveren, çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate
alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma
çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz
etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak bu amaçla acil durumların olumsuz
etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak ve acil durum
planlarını hazırlamakla yükümlüdür. İşveren acil durumlarla mücadele için işyerinin
büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan
diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve
benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi
görevlendirmek ve araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatlar yaptırmak ve ekiplerin
her zaman hazır bulunmalarını sağlamakla sorumludur (İSG Kanunu, Madde 11)
İSG Kanunun 12. Maddesi ise işverenin ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana
gelmesi durumunda çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir
yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmalı ve çalışanlara gerekli
talimatları vermelidir. İşveren tehlike sona ermedikçe çalışanların işlerine devam etmelerini
isteyemez (Tiftik ve Adıgüzel, 2016).
 İş kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimini yapma Yükümlülüğü
İşveren işyerinde gerçekleşen tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak
gerekli incelemeleri yapmak ve bunlarla ilgili raporları düzenlemek ve Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirmekle görevlidir. İşveren iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde,
sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek
hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirmekle yükümlüdür (İSG Kanunu, madde 14).
 Sağlık ve Güvenlik Kayıtları ve Onaylı Deftere İlişkin Yükümlülükler
İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre; işyerinde
yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı tutmak ve işten ayrılma
tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklamakla
yükümlüdür. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde,

yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep edebilir ve önceki işveren
dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde göndermek zorundadır.
İlgili Yönetmeliğin 4. Maddesinde Onaylı defter işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri
numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter
olarak tanımlanmıştır. Söz konusu onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. Onaylı
defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte
veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş
sayılır. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi tarafından saklanır. Onaylı Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren
sorumlu tutulmuştur.
 Sağlık Gözetimi Yükümlülüğü
İşveren çalışanlarını işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate
alarak onları; işe girişlerinde, iş değişikliğinde, işin devamı süresince çalışanın ve işin niteliği
ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla ve iş kazası, meslek
hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde
talep etmeleri hâlinde sağlık gözetimine tabi tutması gerekmektedir. Sağlık gözetiminden
doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır ve
çalışana yansıtılamaz. Ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için
yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılmamalıdırlar. Bu
Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az
çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile
hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem
hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir (İSG Kanunu, Madde 15).
 Çalışanların Bilgilendirilmesi
İşveren, İSG kanunu Madde 16’da belirtildiği üzere, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanlarını ve çalışan temsilcilerini
işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirmesi gerekmektedir:

- İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler
- Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar
- İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri
konusunda görevlendirilen kişiler.
 Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanmasında çalışanına veya iki ve daha fazla çalışanı
olduğunda çalışan temsilcilerine ve varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili konularda görüşlerini almak onlara teklif getirme hakkı tanımak ve bu
konulardaki yapılacak görüşmelerde onların da yer alma ve katılımlarını sağlamak hususunda
imkan tanımalıdır (İSG Kanunu, Madde18).
 Çalışanları Eğitme Yükümlülüğü
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim
özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi
hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilmelidir. Eğitimler, değişen ve ortaya
çıkan
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tekrarlanmalıdır.
Çalışan temsilcilerinin özel olarak eğitilmesi gerekir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu
bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim
aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan
çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri,
korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi
bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi
yenileme eğitimi verilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak
işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren
eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar
işe başlatılamaz. Geçici iş ilişkisinde dahi işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı
çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlamalıdır. Bu madde kapsamında verilecek eğitimin
maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim

sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle
çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir (İSG Kanunu, Madde 17).
 Çalışan Temsilcisi Görevlendirme Zorunluluğu
İşveren, işyerinde çalışan sayısını göz önünde bulundurarak işyerindeki riskler
dahilinde çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama
yoluyla belirli sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmesi gerekir. Eğer işyerinde;
2-50 arasında çalışan bulunuyorsa bir
51-100 arasında çalışan varsa iki
101-500 arasında çalışanı varsa üç
501-1000 arasında çalışanı varsa dört
1001-2000 arasında çalışanı varsa beş
2001 ve üzeri çalışanı varsa altı
çalışan

temsilcisi

bulundurması

gerekmektedir.

Birden

fazla çalışan

temsilcisinin

bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.
Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin
azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme
hakkına sahiptir.

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek

elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından
gerekli imkânlar sağlanır.

İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika

temsilcileri aynı zamanda çalışan temsilcisi olarak da görev yapar (İSG Kanunu, madde 20).


İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul
oluşturmalıdır.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını

uygulamakla yükümlüdür (İSG Kanunu, Madde 22). Süzek’in (2014) belirttiği gibi İSG
kurulu oluşturma zorunluluğu için işyerinde çalışan sayısının sürekli 50 olması gerekmez eğer
işin ve işyerinin niteliği 50 ve daha fazla çalışanın bulunması gereken işyerleri için bu şart
sağlanmış kabul edilir (Aktaran, Tiftik ve Adıgüzel, 2016). İş sağlığı ve güvenliği kurulunun

görevleri 2013 tarihli 28532 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelikte
detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.
6.3.İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşverenin Yükümlülüklerini İhlal Etmesinin
Yaptırımları
İş sağlığı ve güvenliği alanında işverenlerin kanunlarda belirlenmiş görev ve
sorumluluklarını yerine getirmemeleri veya kanuna aykırı davranmaları durumunda
uygulanmak üzere idari, cezai ve hukuki yaptırımlar bulunmaktadır. Bu yaptırımlar; 6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6098 Sayılı Türk
Borçlar Kanununda düzenlenmiştir.
İdari yaptırımlar İSG Kanunun Proaktif (önleyici) yaklaşımının bir gereği olarak iş kazası
veya meslek hastalığını önleyici önlem ve tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye
yönelik yaptırımlardır. Her türlü tedbir ve önlemlere rağmen iş kazaları ve meslek
hastalıklarının gerçekleşmesi söz konusu olduğunda ise, hem bir daha bu tür olayların
yaşanmaması için caydırıcı mahiyette cezai yaptırımlar, hem de uğranılan zararların telafi
edilmesi ve mağduriyetlerin bir nebze de olsa giderilmesi için hukuki yaptırımlar
uygulanmaktadır (Palaz, 2019).
6.3.1. İdari Yaptırımlar
6331 Sayılı İSG Kanunu’nun dördüncü bölümünde, iş sağlığı ve güvenliği konularında
belirtilen yasal yükümlülüklere riayet edilmediği takdirde uygulanacak idari yaptırımlar
detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

 İşin Durdurulması
İdari yaptırımların ilki “işi durdurma” yaptırımıdır. Kanunun 25.maddesinde “işyerindeki
bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için
hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati
tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar
dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli
sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı
veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış
olması durumunda iş durdurulur” denilmektedir.

İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle
yükümlüdür.
Son yıllarda ülkemizde yaşanan ölümlü iş kazalarına kamuoyunda gösterilen tepkinin de
bir yansıması olarak, 2015 yılında 6645 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yeni
düzenlemeler getirilmiştir. 6331 Sayılı İSG Kanunu’nun işin durdurulmasını düzenleyen 25.
Maddesine getirilen ek hükümlerle özellikle “çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan
işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi
bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı
hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma
biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılır” (Ek: 4/4/2015-6645/2 md.) ibaresi getirilmiştir. Yine
aynı maddede “işyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren
vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir hükmü ile İSG konusuna verilen
ehemmiyetin altı çizilmiştir.

 Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama
Yine bu minvalde maden ocaklarında yaşanan ölümlü iş kazalarını önlemede etkili
olabilecek önemli bir düzenleme olan, “ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde
kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu
ihalelerine katılmaktan men edilir. Kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu
İhale Kurumuna gönderilir ve Kurumun internet sayfasında ilan edilir” Madde 25/A – (Ek:
4/4/2015-6645/3 md.).

 İdari para Cezası
6331

Sayılı

İSG

Kanunu’nun

26.

Maddesi

işverenin

bu

kanunda

belirtilen

yükümlülüklerini yerine getirmemesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici tedbir
almaması, gerekli araç ve gereçleri veya ilgili İSG personelini bulundurmaması, çalışanlarını
bilgilendirmemesi veya eğitmemesi hallerinde her bir çalışan için ayrı ayrı olmak üzere
hesaplanan idari para cezalarına hükmedilecektir. İSG alanında önleyici ve proaktif bir
yaklaşımla risk değerlendirmesine özel bir önem verilerek bu yükümlülüğünü yerine
getirmeyen işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk

Lirası idari para cezası verileceği belirtilmiştir. Aynı zamanda, işverenin kanunda belirtilen
görev ve sorumlulukları yerine getirmediği durumlarda her bir aykırılık için ayrı ayrı idari
para cezasına çarptırılacaktır. Kanunun bu maddesinde belirlenen idari para cezaları günümüz
ekonomik koşulları gözönünde bulundurulduğunda caydırıcı ve yaptırım etkisinin yüksek
olduğu görülmektedir (6331 Sayılı İSG Kanunu, İdari para cezaları ve uygulanması, Madde
26).

6.3.2. Cezai Yaptırımlar
Bir işyerinde, iş kazası olduğunda ilk olarak işveren veya çalışma arkadaşları tarafından ilk
yardım ve gerekli sağlık müdahalesi yapılmalıdır.

İkinci olarak, işyeri kaza raporu

düzenleyerek kazayı bağlı bulunan kolluk birimine (polis veya jandarma) derhal ve ilgili
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK), kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirmek
gerekmektedir (6331 Sayılı İSG Kanunu, Madde 14).
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu göre işverenin kasten ve
ağır ihmali neticesi iş kazasını SGK’na zamanında bildirilmemesinden veya yapılan
bildirimin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan kurumun zararlarından
işveren sorumludur. Ayrıca SGK'ya bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası
olmadığı anlaşılırsa, kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 5510 sayılı Kanun'un
96'ncı madde hükmüne göre tahsil edilmektedir.
İş kazası sonucunda yaralanma veya ölüm söz konusu olduğunda ilgili kolluk birimi (polis
veya jandarma) ve Cumhuriyet Savcısı gerekli soruşturmayı yaparak ilgililer aleyhine ceza
davası açacaktır. İş kazası nedeniyle ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde Türk
Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği açılacak ceza davasında sorumlulukları tespit edilen
kişiler sanık olarak yargılanacaklardır.
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almayan, denetim ve gözetim
yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmeyen, işçilerin sağlık bütünlüğü veya yaşam ve
bedensel haklarına yönelik zararlı davranışlarda bulunan işveren, işveren vekili, alt işveren,
işçi veya diğer 3. kişilerin (işyeri denetimini kasten gereği gibi yapmayan kamu görevlisi
müfettiş gibi) eylemleri ile iş kazası neticesi arasında nedensellik bağının bulunması halinde
kusurlu hareketi ile neticeye sebebiyet veren kişi ya da kişiler, fail olarak yargılanabilmektedir
(Özkan, 2016).

İş kazalarında cezai sorumluluk, ceza hukuku sorumluluğu çerçevesinde belirlenecektir ve
uygulanacak temel kanunlar, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’dur. Ceza
hukukunda kişinin cezalandırılması kusur esasına dayanmaktadır ve cezai sorumluluk kusurlu
davranışa göre belirlenmektedir. Kusurlu davranış; Kasıt, sonucunu bilerek ve isteyerek bir
suçun işlenmesi, ya da Taksir, fiilden doğacak sonucun öngörülememesi

ve sonucun

istenmemesine rağmen olayın oluşmasını önleyecek gerekli önlemlerin alınmamış olması
halinde gerçekleşen davranıştır.

Kusurlu davranış, olası kast yani öngörülen sonucun

kabullenilmesiyle, suçun işlenmesi şeklinde de olabilir.
unsurlarındaki

objektif

koşulların

gerçekleşebileceğini

Bir kişinin suçun kanuni
öngörmesine

rağmen,

adeta

umursamadan, neticenin gerçekleşmesini göze alarak, “olursa olsun” şeklinde düşünerek fiili
işlemesidir (TCK m.21/2). İş kazalarında cezai sorumluluk bakımından olası kastın da
uygulanması söz konusu olabilmektedir.
Son dönemlerde mahkeme kararlarında karşımıza çıkan “bilinçli taksir” ise, öngörülen
sonucun istenilmemesine rağmen, sonucun gerçekleşmesi suretiyle suçun işlenmesidir. İş
sağlığı ve iş güvenliği için alınması gereken önlemleri almak ile yükümlü kişi bu önlemleri,
sonucu öngörerek almamış ise bilinçli taksir söz konusudur. Örneğin bir işveren sonucun
gerçekleşmesini muhtemel olarak öngörmesine rağmen sonucun gerçekleşmesini istememekle
birlikte, “bir şey olmaz” diyerek sonucun gerçekleşmeyeceğine güvenerek, riski üstlenmesi
halinde bilinçli taksirle sorumluluğu doğmaktadır. Türk Ceza Kanunu 22. Maddesine göre,
taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni
tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir, kişinin öngördüğü neticeyi
istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde
taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır (Akyıldız, 2018).

 Taksirle Çalışanın Ölümüne Neden Olma
Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır (bilinçli taksir halinde ceza üçte birden yarısına kadar artırılır). Eğer fiil, birden
fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden
fazla kişinin yaralanmasına neden olmuşsa; fail 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır (bilinçli taksir halinde ceza üçte birden yarısına kadar artırılır (TCK, Madde 85)
.

Taksirle öldürme suçlarında iki yıllık alt sınırdan ceza verilmediği sürece erteleme imkânı
bulunmamaktadır fakat ertelemenin mümkün olmadığı hallerde dahi cezanın paraya
çevrilebilmesi mümkün olmaktadır. Hakimin takdir yetkisi ile taksirli suçlar için (bilinçli
taksir hariç) hükmedilen hapis cezası uzun süreli de olsa, diğer şartların da gerçekleşmesiyle,
adli para cezasına çevrilebilmektedir.

 Taksirle Çalışanın Yaralanmasına Neden Olma
Taksirle, başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin
bozulmasına neden olan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır
(TCK, Madde 89). Bilinçli taksir halinde ceza üçte birden yarısına kadar artırılmaktadır.
Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis
cezasına hükmedilir. Bilinçli taksir hali hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren
suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

6.3.3. Hukuki Yaptırımlar
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu göre iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde bedenen
ya da ruhen zarar gören çalışanın veya ölen işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile
bireylerinin, uğradıkları maddi ve manevi zararları tazmin etmek için tazminat davası açma
veya uzlaşma suretiyle zararlarının tazmini talebinde bulunma hakları vardır. Bu tazminat
davaları; maddi, manevi ve destekten yoksun kalma tazminat davalarıdır.
İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda açılabilecek hukuk davaları iş mahkemeleri
tarafından görülmektedir.

Açılacak olan davada iş kazasının meydana geldiği yer veya

işverenin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Eğer

davanın açılması gereken yerde yetkili bir iş mahkemesi yoksa o yerdeki asliye hukuk
mahkemesi iş mahkemesi sıfatıyla davaya bakabilir, davacı maddi ve manevi tazminat veya
destekten yoksun kalma tazminatı için asliye hukuk mahkemesine dava açabilmektedir. İş
kazası ve meslek hastalığı sonucunda açılacak maddi ve manevi tazminat davaları için
zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu hükümlerine göre, akde muhalefetten doğan davalarda
olduğu gibi 10 yıldır.

 Maddi Tazminat Davası
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu zarara uğrayanlar, Borçlar Kanunun 51, 52, 53, 54 ve
55 madde hükümlerine göre maddi tazminat davaları açabilirler. Maddi tazminat
matematiksel yönden hesaplamayı gerektiren ve zararın gerçek miktarını bulmaya ve
karşılamaya yönelik bir tazminat çeşididir.

Bedensel zarara uğrayan kişi iş göremezliği

ölçüsünde çalışmasının aksayacağı ve bu nedenle maruz kalacağı zarar ve ziyanını, Borçlar
kanunu çerçevesinde kendisini çalıştırandan isteyebileceği prensip olarak kabul edilmiştir. İş
kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücünü az veya çok kaybeden bir
işçinin, kaybı ile ilgili gerçek zararını, kendisinin olayda tam kusurlu olması dışında,
işverenden talep etmeye hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışan kişi bedensel zarar
uğradığında ilgili kanunun 54. Maddesine göre; Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma
gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve Ekonomik geleceğin
sarsılmasından doğan kayıplar için maddi tazminat davası açabilecektir.
Çalışanın ölümü halinde ise 53. Madde hükümlerine göre; Cenaze giderleri, Ölüm hemen
gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden
doğan kayıplar, Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar için
maddi tazminat talebinde bulunabilecektir.

 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Maddi tazminat kapsamında açılabilecek bir diğer tazminat davası ise destekten yoksun
kalma tazminatı davasıdır. Bu tazminat, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde,
ölen kişinin destek olduğu kişiler tarafından işverenden istenebilecek bir tazminat türüdür. Bu
kişiler tarafından, işverenden tazminat istenebilmesi için, destek durumundaki kişinin ölümü
ile yardım gören kişilerin para ile ölçülebilecek bir zarara uğramış olmaları gerekmektedir.
Bir diğer ifade ile ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilere hayattayken bakabilecek
güçte olması ve tazminat talebinde bulunan kişilerin ölen kişinin yardımına gerçekten muhtaç
olması koşullarının sağlanması gerekmektedir (BK, madde 55).

 Manevi Tazminat Davası
Manevi tazminat davası bedensel zarara uğrayan kişiye veya bu nedenle vefat eden kişinin
ailesine, çekilen acı, elem ve ıstıraplarını hafifletmek amacıyla, hakimin takdir edeceği uygun

bir miktar paradan ibaret olup, matematiksel yönden herhangi bir hesabı gerektirmemektedir
(İSGdesk, 2018). 6098 Sayılı Borçlar Kanunun 56. Maddesine göre; “Hâkim, bir kimsenin
bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar
görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır
bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat
olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir” denilmektedir.
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Uygulama Soruları

a. İşveren ve işveren vekilinin tanımını yapınız?
b. İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. Maddesi çerçevesinde
belirtilen genel sorumluluklarını anlatınız?
c. İşverenlerin çalışan temsilcisi bulundurma zorunluğunun şartları nelerdir?
d. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanında belirtilen yasal yükümlülüklere
uymaması durumunda uygulanabilecek idari yaptırımları açıklayınız.
e. Taksirle bir çalışanının ölümüne neden olan işveren veya işveren
vekillerine uygulanabilecek cezai yaptırımlar nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, öncelikle işveren ve işveren vekili kavramlarının açıklaması yapılarak İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan doğan genel yükümlülükleri anlatılmıştır.

Ayrıca

işverenlerin İSG Kanunu çerçevesinde belirtilen özel yükümlülükleri de detaylı bir şekilde
anlatılmıştır.

Son olarak, işverenlerin bu yükümlülüklerine riayet etmemesi durumunda

karşılaşabilecekleri idari, cezai ve hukuki yaptırımlar açıklanmıştır.

Bölüm Soruları

1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre işveren adına hareket eden, işin
ve işyerinin yönetiminde görev alan kişilere ne denir?
a. İşçi
b. Alt işveren
c. Kamu görevlisi
d. İşveren vekili
e. Hiçbiri

2.

İşyerinde 51 ile 100 arasında çalışan sayısı bulunan bir işveren, kaç adet çalışan
temsilcisi bulundurmak zorundadır?
a.

İki

b.

Üç

c.

Dört

d.

Beş

e.

Bir

3. İşveren hangi tür işlerde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını
belirten sağlık raporu olmadan işe başlatamaz?
a. Çok tehlikeli
b. Tehlikeli ve az tehlikeli
c. Tehlikeli ve çok tehlikeli
d. Tehlikeli
e. Çok tehlikeli ve az tehlikeli

4.

İşveren sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine
bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür?

a.

Üç

b.

Dört

c.

Beş

d.

Altı

e.

Bir

5. Ölümlü iş kazası meydana gelen hangi işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit
edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan
men edilir?
a. İnşaat işlerinde
b. Tersane işlerinde
c. Enerji işlerinde
d. Tekstil işlerinde
e. Maden işlerinde
6. İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren
vekillerine uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
b. Üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası
c. Beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
d. İki yıl hapis cezası
e. Beş yıl hapis cezası
7. İşverenin çalışanları eğitme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Çalışanlara işe başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.
b. Çalışma yeri veya iş değişikliğinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.
c. İş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde iş
sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.
d. Çalışan temsilcilerinin özel olarak eğitilmesi gerekir.
e. Çalışanlara sadece tehlikeli veya çok tehlikeli işe başlamadan önce iş sağlığı ve
güvenliği eğitimi verilmelidir.
8. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümlülüğü için gerekli olan
şart aşağıdakilerden hangisidir?

a.

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerleri ve altı aydan fazla süren sürekli
işlerin yapıldığı işyerleri

b. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerleri
c.

Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerleri

d. Yüzelli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerleri ve altı aydan fazla süren
sürekli işlerin yapıldığı işyerleri
e.

Yüzelli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerleri ve bir yıldan fazla süren
sürekli işlerin yapıldığı işyerleri

9. Taksirle bir çalışanın ölümüne neden olan işveren veya işveren vekillerine
uygulanabilecek hapis cezası süresi ne kadardır?
a.

1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

b. 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır
c.

3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

d. 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır
e.

5 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

10. İş kazası veya meslek hastalığı neticesinde bedenen ya da ruhen zarar gören
çalışan uğradığı maddi ve manevi zararları tazmin etmek için hangi kanuna
istinaden tazminat davası açar?
a. İş kanunu
b. İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
c. Türk Ceza Kanunu
d. Borçlar kanunu
e. Sosyal Güvenlik Kanunu

7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Yasal Düzenleme
7.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
7.2.1. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İle İlgili Yükümlülükleri
7.2.2. İşverenin Katılım Sağlama ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
7.2.3. İşverenin Sağlık ve Güvenlik Kayıtları ve Onaylı Deftere İlişkin Yükümlülükleri
7.2.4. Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri
7.2.5. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
7.2.6. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Sağlanacak Şartlar
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7.3.3. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
7.3.4. Sağlık Gözetimi
7.3.5. Çalışma Ortamı Gözetimi
7.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi
7.4.1. Yasal Düzenleme
7.4.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
7.4.2.1. Destekten Yararlanacak İşyerlerinin Tespiti
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Bu Bölümde Kullanılan Kısaltmalar

İSGK: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İGHY: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İSG KATİP: İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren İSGB ve OSGB’ler ne gibi faaliyetler
yürütmektedir?
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi daha çok hangi spesifik alanlarda gerçekleşmesi
gereklidir?
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Konu

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

İş sağlığı ve hizmetlerinin
işletmelere olan katkısı
İş sağlığı ve güvenliği
Kurulunun fonksiyonlarının
aktarılması

Kazanım

İş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin nasıl
uygulanacağının öğrencilere
aktarılması
İSG kurulunun işletmedeki
öneminin kavranmasının
sağlanması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Yönetmelikler aracılığı ile
uygulamada nasıl
gerçekleştiğinin aktarılması
Kurulun görevlerine ait
örnekler anlatılması
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Anahtar Kavramlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
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Giriş
Bireyler sağlıklı ve refah bir yaşam sürmek üzere çalışır. Yaşamının ve günün çoğu vaktini çalışarak
iş yerinde geçiren bireylerin sağlığını korumak için güvenli bir çalışma ortamı sunmak elzemdir.
Dolayısıyla geçmişten günümüze özellikle endüstrinin gelişmesi ile birlikte çalışma koşullarında
sürekli düzenlemeler yapılmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde mevcut yasalar ile birçok düzenlemeye
gidildiği görülmektedir.

7.1. Yasal Düzenleme
İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerine yönelik faaliyetleri geçmişten günümüze genişleyerek
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda uygulamaların sınırlılıkları ise kanun ve yönetmeliklerle
düzenlenmektedir. Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli
gibi görevlendirmeler yer alırken; aynı zamanda periyodik sağlık kontrolleri, İSG kurullarının
kurulması ve yönetilmesi de bu kapsamda değerlendirmektedir. Mesleki risklerin önlenmesi ve bu
risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
sunulması için işveren;
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında
belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını
ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere
ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin
yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 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 muayeneler
ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.
b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine
getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu
sağlar.
ç)Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular
hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden
çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği
gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.
Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi
zorunlu değildir.
6

Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde Mesleki
Eğitim Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak
ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.
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7.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
7.2.1. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İle İlgili Yükümlülükleri
İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve
uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve
acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları
arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri
işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike
sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde yönetmeliğin birinci
fıkrasında sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine
getirebilir. İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken
durumlarda İSGB kurmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen
işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
İSG Hizmetleri yönetmeliğinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürelerin hesaplanmasında,
çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında görevleri arasında;
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması
amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak,
b) Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân
ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,
c)

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,
d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri
için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak,
e) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına
neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile
kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmek,
f) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP
sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermek yer almaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya
OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere
ilişkin yükümlülükleri devam eder.
İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile
8

hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile
görevlendirilmesinden sorumludur.
Bazı özel durumlar içinde bakanlık uygulamalarını sert bir şekilde gerçekleştirmemektedir.
Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan 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 muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Bu fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve
eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.
İşletmede istihdam edilen çırak ve stajyerlerin İSG uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi
kapsamında süre hesaplanması esnasında dahil edilip edilmeyecekleri tartışılmaktadır. Bu konuda;
“5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, toplam çalışan
sayısına dâhil edilmez” kararı verilmiştir.
İşveren, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak
hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer
mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça
düzenlendikten sonra sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı
görevlendirmek zorundadır.

7.2.2. İşverenin Katılım Sağlama ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
İşverene, işletmede istihdam edilen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında
gerçekleştirilen tüm faaliyetlere katılımlarını sağlama ve organize etme sorumluluğu verilmiştir.
Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak ve bilgi verme
yükümlülüğü öncelikli olarak işverene verilmiştir. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri
yönetmeliği işverene temel bazı sorumluluklar getirmiştir. Bunlar arasında;
a) İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği
uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden
görüşlerinin alınmasını sağlanması,
b) Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri,
görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirilmesi,
c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular
hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi
işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirilmesi,
ç)Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine,
görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlanması,
d) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri görevlendirdiği kişi
veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapılması, yer almaktadır.
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7.2.3. İşverenin Sağlık ve Güvenlik Kayıtları ve Onaylı Deftere İlişkin
Yükümlülükleri
İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınan önlemlerden birisi de kayıtların
tutulmasıdır. Kayıtlar kişilere ait özlük dosyalarında ve işletmenin arşivinde saklanması
gerekmektedir. Bu sayede hem denetim anında olası ortaya çıkacak idari para cezalarının önüne
geçilecek hem de işletmede İSG kapsamında kurumsal hafıza oluşmasına katkı sağlanacaktır.
İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;
a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,
b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.
Çalışanın işyerinden a yr ı lm ası durum unda ve başka bir işyerinde çalışmaya başlaması
halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren
dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde göndermesi gerekmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre Onaylı defter; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve
sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defterdir. Onaylı defter
işletmede iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin takibi açısından büyük önem arz etmektedir. İSG
personelinin kontrolünde gerçekleştirimiş olan tüm faaliyetlerin takibi bu defter yardımıyla takip
edilerek işletmede İSG’ye yönelik önlemler arttırılabilecektir.
Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya
noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanmalıdır. Yapılan tespitlere göre iş güvenliği
uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanarak deftere yazılan
tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
tarafından saklanmalıdır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe
yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

7.2.4. Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri
Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna,
kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli
tedbirlerin alınmasını talep etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, çalışanların bilinçlendirilmesi
büyük önem arz etmektedir.
Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve
usulleri konusunda haberdar edilmesi işverenin en büyük sorumluluklarından birisidir. Çalışanlar,
işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için;
a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili
mevzuata uygun talimatlara uyar.
b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi
veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.
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c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim
programlarına katılır.
ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve
amacına uygun olarak kullanır.
d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.
e) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve
yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene
veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.

7.2.5. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir
iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli
de görevlendirebilir. Bu birim, işletme içerisinde gerekli önlemlerin alınması ve takip edilmesi
hususunda faaliyetler yürütmek üzere kurulmaktadır. İSG Hizmetleri yönetmeliğine göre; kapsam
içerisine giren işletmelerde İSG’ne yönelik önlem ve tedbirlerin alınması ve denetiminin takibi İSGB
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu birimin kurulması ve işlemesinin usul ve esasları iligili
yönetmelikle belirlenmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde
kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır.
a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun
büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması
esastır.
b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri
hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir
ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.
İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla
görülebilecek şekilde işaretlenir. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan
işyerlerinde (Hastaneler,vb.) kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve
yönetmeliğin EK-1 dosyasında belirtilen araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması
zorunluluğu aranmamaktadır.

7.2.6. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
Sağlanacak Şartlar
İşletmelerde bazı koşul ve şartların ortaya çıkması durumunda işletmede tam süreli isg uzmanı
ve işyeri hekimi görevlendirilmesi zorumluluğu bulunmaktaıdır. Diğer taraftan, tam süreli işyeri
hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde işveren, görevlendirdiği
kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacı ile asgari şartları sağlaması
gerekmektedir.
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50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren,
a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az
olmamak üzere toplam iki oda temin eder.
b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak
üzere uygun araç bulundurulur.
50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık
personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak
üzere uygun bir yer sağlaması gerekmektedir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş
hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve
güvenliği hizmetleri için; koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa
kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan
sayısı 50’den az olması durumunda Yönetmeliğin üçüncü fıkrası, 50’den fazla olması durumunda ise
ikinci fıkrası hükümlerine uygunluk sağlanır.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren tarafından ayrılan çalışma
yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan içerisinde bulunması gerekmektedir. Bu bölüm ve
birimlerin bulunduğu yerler çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenmesi
gereklidir. Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan
hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, düzenlenen
sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir.

7.2.7. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Ortak sağlık ve güvenlik birimi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda işletmelere
dışardan destek veren bir yapılanma olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda İSG
Yönetmeliğinde yer alan tanıma göre OSGB; kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri
ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından,
işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele
sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 12. Maddesinin 5. Fıkrasında Ortak Sağlık
ve Güvenlik Birimi hakkında şu ifadeler yer almaktadır: “OSGB’lerin yetki aldıkları adresin
bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmeleri için o ilde şube açmaları zorunludur. Şube
açmak istediklerinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlarlar. Ancak niteliği gereği birden
fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol ve nakil hattı inşası veya bakımı ve onarımı gibi
işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş
olması yeterlidir.” ifadesi yer almaktadır.
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;
a) İşyeri hekimi,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur.
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OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla
veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz.
OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek
asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene
odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları
ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan
oluşur.
OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini,
işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.
Kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet
verilebilmesi için, Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur.
Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol ve nakil hattı inşası
veya bakımı ve onarımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi
birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir.
OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi herhangi bir
şekilde irtibat bürosu da açamazlar. Şube açmak istediklerinde Yönetmelikte belirtilen şartları
sağlarlar. OSGB’lerin, işyerlerine hizmet verdikleri sürece yetki aldıkları adreste, açık ve
faaliyette bulunması esastır. Günlük çalışma süresi içinde verilen hizmet ve faaliyetler ko nu s un d a
yetkili bir kişinin OSGB’de hazır bulunması sağlanır.
OSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere
uygun şekilde oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen (acil çıkış yolu, kapısı, elektirik tesisatı, vb.) araç ve
gereçlerle donatılır. OSGB’lerin iş merkezi, iş hanı ve alışveriş merkezleri gibi binalarda kuruluyor
ise binaların, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmeliğin acil çıkış düzenlemesine ilişkin hükümlerine uygunluğu yeterli kabul edilir.
OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır. Ancak tuvalet ve arşiv
bölümleri hariç OSGB’lerde bulunması gereken diğer bölümler, yol seviyesinden girişi olmayan
katlarda kurulamaz. Tuvalet ve arşiv bölümleri ise OSGB’ye ait olmak kaydıyla bodrum katta
bulunabilir. Kat niteliklerinin tespitinde tapu kayıtları esas alınır.
OSGB’lerde adres değişikliğinden önce veya unvan değişikliği sonrasında, e-devlet sistemi
kullanılarak Genel Müdürlüğe başvurulur. Yeni adresin Genel Müdürlükçe onaylanmasına
müteakip işlemler ilk başvuru hükümlerine tabi olarak yürütülür. Adres değişikliği işlemi
tamamlanıncaya kadar hizmet vermek isteyen OSGB’ler, yetki aldığı mevcut adreste faaliyetine
devam eder. Unvan değişikliğinde yetki belgesi yenileme başvuru süresi 30 gündür.
Şirket ortaklarında değişiklik olması halinde, durum 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe
bildirilir. Yeni şirket ortaklarının ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olmaması
halinde durumun düzeltilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe şirkete 30 gün süre verilir.

7.2.8. İSGB ve OSGB’lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Günümüzde İSGB ve OSGB’ler işletmeler açısından çok önem arz etmektedir. İşyerinde İSG
açısından sevk ve idarenin sağlanması ve denetiminin sürdürülebilir olması İSGB ve OSGB’lerin
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faaliyetlerine göre değişmektedir. Bu yapıların işletmelerdeki yetki sınırlarının genişletilmesi
işletmedeki işin sağlığı ve işçilerin güvenliğini arttırmak açısından çok önemlidir. İSGB ve
OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması
amacıyla;
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve
düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik
yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık
uygulanmasından,

gözetiminin

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak
işverenin onayına sunulmasından,
ç)İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların
belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması
gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapılmasından,
d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık
gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma
sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri
ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının,
işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili
yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip
getirilmediğinin izlenmesinden, sorumludurlar.
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri
hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma
planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara
gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar
OSGB’lerce işverene teslim edilir.
İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal
akışını aksatmamaya özen gösterirler. OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya
bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler. OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin
sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. OSGB’ler
herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi
halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe i a d e ederler.
OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden
ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP
üzerinden atanması zorunludur.
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7.2.9. Görevlendirme Belgesi ve Sözleşme
Çalışma hayatında işverenler çalışanları arasında İSG uzmanlığı ve diğer sağlık personeli
belgesine sahip bireylerin olmasını tercih etmektedir. Dışarıdan bu hizmeti almak yerine mevcut
çalışanları arasında bu belgelere sahip çalışanların olması işletmeler açısından performans arttırıcı bir
durum olarak görülmektedir. İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve
diğer sağlık personeli görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden
hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla işyerlerinde görevlendirilen kişilerin,
doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle değiştirilmesi ve
değişiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde, durum Genel Müdürlüğe bildirilir. İş Kanunundaki
çalışma süreleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları hariç diğer işyerlerinde iş sağlığı
ve güvenliği hizmetinin sunulması için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla
kişi görevlendirmesi yapılamaz.
Sözleşme ve görevlendirme belgeleri Yönetmelikteki eklerine uygun olarak aşağıda belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir.
a) OSGB ile işveren arasında İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve
karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde sistem üzerinden onaylanır. İSG-KATİP sistemi
üzerinden onaylanan sözleşme nüshalarından biri işveren tarafından, biri OSGB tarafından
saklanır. OSGB, sözleşme yaptığı işyerine hizmet verecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer
sağlık personelini, bu konuda ayrıca bilgilendirir.
b) İşyerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, işyeri hekimi, iş güvenliği
uzmanı, diğer sağlık personeli ile İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme veya
görevlendirme belgesi düzenlenir ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde sistem üzerinden
onaylanır. İSG-KATİP sistemi üzerinden onaylanan sözleşmenin bir nüshası işveren tarafından, biri
sözleşme veya görevlendirme yapılan kişiler tarafından saklanır.
c) Kamuya ait işyerlerinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından
işyeri hekimi ile Ek-5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c’deki
örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası kurum tarafından, biri
görevlendirme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha kurum tarafından beş iş günü içinde
Genel Müdürlüğe bildirilir.
İşverenin, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli görevini
kendisinin üstlenmesi durumunda, işveren tarafından yönetmeliğin Ek-6 sayfasında verilen örneğine
uygun çalışma taahhütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası beş iş
günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe
onaylanmayan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamındaki görevlerine başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar. İş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre
içinde başka görev verilemez.
Bu maddede belirtilen sözleşme veya görevlendirme belgeleri ile bu belgelerin fesih veya
başka bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde durum çalışanlar arasından işyerinde görevlendirme
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yapılmış olması halinde işveren tarafından; işyeri dışından hizmet alınmış olması halinde OSGB
tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe İSG-KATİP üzerinden bildirilir.
İSGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden ayrılması
durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilir ve Genel
Müdürlüğe bildirilir. OSGB’lerce işyerlerine sunulan her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmeti
için İSG-KATİP sistemi üzerinden sözleşme yapılması gerekmektedir.

7.3. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
7.3.1. Yönetmeliğin Kapsamı
Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca ondan
az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile işveren veya işveren vekillerini
kapsamaktadır. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletme kapsamında giren işletmelerin %95’i 1-10
aralığında kişi istihdam etmektedir. Bu kapsamda süreç ele alındığında bu yapıdaki küçük ölçekli
işletmelere yönelik özel uygulamalar geliştirilmesi gerekliliği doğmaktadır.
İşletmelerin çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınmaktadır:
a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin
olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal
Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınır.
b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar çalışan sayısına dâhil edilmez.
c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının
tespitinde dikkate alınmaz.
İşyerinin tehlike sınıfının değişmesi ve/veya çalışan sayısının 10 ve üzerine çıkması
durumlarında, altmış gün içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda görevlendirmeler yapılır. İşveren veya işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği
hizmetini üstlenmek istememesi halinde de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılır.

7.3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İşveren veya İşveren
Vekillerince Yürütülmesi
Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı
ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci
maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir. 7. Ve 8. Maddeleri kısaca özetleyecek olursak
da; çalışanların sağlık gözetimi ve işyerinde çalışma ortamının ölçülmesidir. Bu faaliyetler uzman
kişiler tarafından yapılması gerektiği için işveren veya vekili tarafından yapılamaz. İşveren veya
işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık
en az 10 dakika ayırmak zorundadır.
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Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir. İşyerinde iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden
sisteme kaydolmaları zorunludur. İşveren veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
yürütme yükümlülüğü İSG- KATİP’e kayıt tarihi itibari ile başlar.
Eğitimi tamamlayan işverenin ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin sona ererek, ondan az çalışanı olan
ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde; yeni işyerinin
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işverence İSG-KATİP üzerinden başvuruda
bulunulması gerekir. Bu tür görevlendirmelerde görevlendirilecek kişinin işveren vekili olması
esastır. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır.

7.3.3. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde, Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri esas
alınması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesi sahibi olan işveren
veya işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca çalışanlara verilecek iş sağlığı ve
güvenliği eğitimlerini kendileri verebilir.

7.3.4. Sağlık Gözetimi
Bu Yönetmelik kapsamında eğitim alan işveren veya işveren vekillerinin üstleneceği iş sağlığı
ve güvenliği hizmetleri; işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri kapsamaz. Birinci fıkrada
belirtilen hizmetler, işyeri hekimlerinden alınabileceği gibi Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

7.3.5. Çalışma Ortamı Gözetimi
Küçük ve orta ölçekli işletlerde iş kazası sıklığının daha sık gerçekleştiği gerçeğini dikkate
aldığımızda işyerinin çalışma ortamı gözetimi daha ciddi ele alınması gereken bir konu olarak ön
plana çıkmaktadır. Çalışma ortamının iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrolü yetkilendirilmiş
kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kanun ve alt düzenlemelerinde yer
alan hükümler uyarınca işyerinde yapılması gereken ölçümler, Bakanlık tarafından yetkilendirilen
laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir.

7.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi
7.4.1. Yasal Düzenleme
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bazı durumlarda desteklenmesi gerektemektedir.
İşletmeler bazı konjonkturel durumlarda ve 6331 sayılı İSG kanununun belirttiği koşullar içerisinde
yer almadığı durumlarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamaktan muaf olmaları durumunu
önlemek ve sorumluluk vermek amacıyla gerçekleştirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlar oluştuğunda destek sağlanmaktadır:
a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta
yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli
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sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan
primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.
c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.
ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin
sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan
ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler,
sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.
d) Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye
ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir.

7.4.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Yönetmelik
7.4.2.1. Destekten Yararlanacak İşyerlerinin Tespiti
Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları
esas alınır. Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki
şartlar aranır:
a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren
tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.
b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar
toplam çalışan sayısına dahil edilir.
ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve
işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

7.4.2.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Bedellerinin Tespiti
Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri
işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı
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esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edil
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği
hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime
esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.
Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, ikinci fıkrada belirtilen yüzdelerin
aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit
edilecektir.

7.4.2.3. Başvuru ve Desteğin Ödenme Şekli
Genel Müdürlük sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin dördüncü maddede
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesini sağlamak amacıyla Kuruma İSG- KATİP’e
erişim yetkisi sağlar.
Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, beşinci maddede belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde; üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip
eden ikinci ayın sonunda işverene öder.
Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde,
destek tutarları bu borca mahsup edilir.
Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılır. Yapılacak başvuru
ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda
Kurum tarafından belirlenir.

7.4.2.4. Müeyyideler
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer
kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma,
denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden
çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı
takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın
işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.
Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti
halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe
başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu
işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca
yararlanamaz.
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Uygulama Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre işverenin görevleri
arasında yer almaz?
a. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
b. Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata
uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,
c. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri
için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak,
d. Çalışanların güvenli bir şekilde evden-işe ve işten-eve sevkinin sağlanması
e. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden
olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen
işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmek
2. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre; İşveren iş sağlığı ve güvenliği ilgilendiren
konularla ilgili bilgileri hangi yetkili kurumu bildirmekle yükümlüdür?
a. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
b. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü
c. İş Teftiş Kurumu
d. Yetkili Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
e. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
3. “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ......... çalışanı bulunan ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri
tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini yürütebilirler.”
Yukarıda verilen boşlukta olması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 10
b. 15
c. 20
d. 30
e. 50
4. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre;“Onaylı Defter” aşağıdaki yetkilendirilmiş
birim/kurumlardan hangisi tarafından mühürlenmelidir?
a. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
b. İSGÜM
c. SGK
d. OSGB
e. İSGB
5. “...........; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği
uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur.”
Verilen aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. İSGB
b. OSGB
c. İş sağlığı ve Güvenliği Destek Birimi
d. İşyeri Destek Birimi
e. Acil Kurtarma Birimi
Cevaplar: 1:D 2:B 3:A 4:A 5:A
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve kapsamı aktarılarak, İSG
birimi ve ortak sağlık güvenlik birimimnin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasındaki
önemi aktarılmıştır.
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8. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
VE EĞİTİMLERİ

I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İş Güvenliği Uzmanlığı Kavramı
8.2. İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimleri ve Sınıflandırılmaları
8.3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirilmeleri
8.4. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Yükümlülükleri
8.5. İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri
8.6. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev İhmallerinin Sonuçları

Bu Bölümde Kullanılan Kısaltmalar
TCK: Türk Ceza Kanunu
İSGK: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İGUY: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik
İGHY: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İSG KATİP: İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı

1

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir Eğitimleri nasıl gerçekleşir?

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir.?

İş güvenliği uzmanlarının mevzuatta belirtilen asgari çalışma süreleri nasıl hesaplanır? İş
güvenliği uzmanlarının görev ihmallerinin sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

3

Anahtar Kavramlar
İş sağlığı, İş Güvenliği, İş güvenliği uzmanı, Eğitim, Yükümlülükler
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Giriş

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışı 6331 sayılı Kanun ile yeni bir döneme
girmiştir. Kanun ülkemizde çalışma yaşamının en önemli sorunlarının başında gelen iş kazaları
ve meslek hastalıklarının çözümüne yönelik çok sayıda yeni ve olumlu düzenlemeler
getirmiştir. Bu düzenlemelerden biri de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin önemli bir kısmının
sahada bu işle görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının rehberliği doğrultusunda yerine
getirilmesinin sağlanmasıdır. Gerçekten Kanun, geçmiş dönemlerdeki konuyla ilgili
düzenlemelerden farklı olarak İş güvenliği uzmanları ile ilgili; tanım, görev ve yetkileri,
görevlendirilmeleri, çalışma şartları ve çalışma süreleri ile ilgili düzenlemelere açıkça yer
vermiştir. Bu bölümde kimlerin iş güvenliği uzmanı olabileceğini, iş güvenliği uzmanlarının
eğitimi, görevlendirmeleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ele alınacak ve çalışma süreleri ve
yetkilerinin askıya alınması ile ilgili mevzuat ışığında bilgiler verilecektir.

8.1. İş Güvenliği Uzmanlığı Kavramı
İş güvenliği uzmanlığı mesleği, çalışma hayatının en önemli unsuru olan çalışanların iş
kazaları ve meslek hastalıkları karşısında, ruh ve beden bütünlüğünün korunmasına hizmet
etmektedir. 6331 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte iş güvenliği uzmanı çalıştırmak
kanuna tabi işyerleri bakımından zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum, iş güvenliği uzmanlığı
mesleğini daha popüler bir meslek haline getirmiştir (Ocak, 2013, 27). İş güvenliği
uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre iş güvenliği
uzmanı; “ … İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendiriliş,
iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını
denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren mezunları ile teknik
elemanı” şeklinde belirtilmiştir. Yönetmeliğin birinci bendine göre Teknik Eleman; teknik
öğretmenler, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı
ve güvenliği lisans ve ön lisans programı mezunlarını ifade etmektedir. Yönetmelikte iş
güvenliği uzmanı net olarak tanımlanmamış kimlerin iş güvenliği uzmanı olabileceği tarif
edilmiştir. Bununla birlikte İSGK 8/2’ de iş güvenliği uzmanı işverene iş güvenliği ile ilgili
konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen kişi olarak belirtilmiştir.

8.2. İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimleri, Sınıflandırılması ve
Belgelendirilmeleri
İş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre anılan branşlardan mezun
kişilerin “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” tarafından, yetkilendirilmiş eğitim
kurumlarından iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamladıktan sonra Genel
Müdürlükçe yapılan veya yaptırılan sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan almaları
gerekmektedir. Yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanları eğitim programı teorik ve pratik
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Eğitim programının toplam süresi 220 saattir. 180 saat
olan teorik bölümün en fazla 90 saati uzaktan eğitimle verilebilmektedir. Eğitimin 40 saat olan
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uygulama bölümünün ise en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilmiş iş yerlerinde
yürütülmesi gerekmektedir. Eğitime katılan kursiyerlerin yüz yüze gerçekleşen 90 saatlik teorik
eğitimlerinde mazeretli ya da mazeretsiz olarak en fazla altı ders saati devamsızlık hakları söz
konusudur. Uygulamalı eğitimde ise kursiyerlerin eğitimin tamamına katılmaları zorunludur.
İGUY 7/2’ ye göre “İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli
sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip
olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.” Ancak 6331 sayılı
kanunun geçici 4. Maddesinin birinci fıkrası bu duruma 01.07.2020 tarihine kadar istisna
getirmiş ve (B) sınıfı belgeye sahip uzmanların çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, (C)
sınıfı belgeye sahip uzmanların ise tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilebileceğini
hükme bağlamıştır. Ülkemizde bakanlık verilerine göre 2019 yılı sonu itibariyle 12.838 A sınıfı,
17.467 B sınıfı ve 43.728 C sınıfı iş güvenliği belgesine sahip uzman bulunmaktadır.
İGUY 8/a,b,c’de iş güvenliği uzmanlığı belgesinin kimler tarafından alınabileceği
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş
güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine
katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
2) Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan;
iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlara,
3) Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya
mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara,
4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev
yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl
fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik
elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına
Şekil-1 deki örneğe uygun olarak Genel Müdürlükçe verilmektedir.
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş
güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine
katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya
mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,
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2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış
mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B)
sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
3) 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 müfettişlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak
yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara
Şekil-1 deki örneğe uygun olarak Genel Müdürlükçe verilmektedir.
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin
mezunları ile teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman
olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en
az on yıl görev yapan müfettişlerden (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlara,
3) Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlardan yapılacak
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
Şekil-1 deki örneğe uygun olarak Genel Müdürlükçe verileceği belirtilmiştir.
Resim-1: İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Örneği

Kaynak: İGUY Ek-1 Resmî Gazete Sayısı: 28512, 29.12.2012
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8.3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirilmeleri
İşverenler tarafından görevlendirilecek iş güvenliği uzmanlarının, iş yerinin tehlike
sınıfına uygun uzmanlık belgesine sahip olmaları gerekmektedir. İşverenin kendisi, işyeri
tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahipse bu görevi şahsen üstlenebilir
(İSGK 6/1). Bununla birlikte “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” de elliden az çalışanı olan az tehlikeli
iş yerlerinde gerekli belgeye sahip olmayan işveren veya işveren vekillerinin Bakanlıkça ilan
edilen eğitimleri tamamlamak koşuluyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekleri belirtilmiştir. İşverenler kısmi veya tam
süreli sözleşmeyle kendisine bağlı çalışanları arasından tehlike sınıfına uygun uzmanlık
belgesine haiz bir çalışanı da iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilir. Kısmi zamanlı
görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile ay içinde hangi günler hizmet
sunacakları sözleşmede belirtilir (Sümer, 2019, 128). İşveren bu hizmeti iş yeri tehlike sınıfına
göre “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” tarafından akredite edilmiş Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimi’ nden de alabilir. Bu durumda işveren ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
arasında hizmet sözleşmesi yapılmaktadır. Görevlendirmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt
Takip ve İzleme Programı üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır. İSGK 8/7’ de kamu kurum
ve kuruluşlarında da yürütülen faaliyetlerin tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanlık
belgesine sahip personelin, asli görevinin yanında iş güvenliği uzmanı olarak
görevlendirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Maddeye göre kendi kurumunda asli görevinin
yanında iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek kamu görevlisinin rızası aranmazken, üst
yöneticinin oluru ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da personelin rızası dâhilinde iş
güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesi mümkündür (Özdemir, 2014, 150). Kamu kurum ve
kuruluşlarında asli görevlerinin yanında iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek
personele, görev yaptığı her saat için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı
sonucu elde edilen tutar, damga vergisi hariç her hangi bir kesinti yapılmaksızın hizmet alan
kamu kuruluşu tarafından ilave ücret olarak ödenmektedir (İSGK 8/7). Kamu kurum ve
kuruluşlarında asli görevi iş güvenliği uzmanlığı olan personel yukarıdaki hesaplamanın
dışında tutulmuştur. Hesaplanan ilave ödemeler aylık en fazla seksen saatlik görevlendirmeler
üzerinden yapılır ve mesai saatleri dışındaki süreler hariç seksen saatin üstü ücretlendirmede
dikkate alınmamaktadır (İSGK 8/7).

8.4. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
8.4.1. İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri
İş güvenliği uzmanlarının görevleri İGUY 9’ da beş başlık halinde düzenlenmiştir.
a) Rehberlik
Yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanlarının rehberlik görevi;
“1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım,
makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere
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işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini,
kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına
ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde
bulunmak.
2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak
bildirmek.
3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması
ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde
bulunmak.
4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak
çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin
araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.” Olarak
belirtilmiştir.
b) Risk Değerlendirmesi
Avrupa Birliğinin 89/391 EC sayılı Çerçeve Direktif olarak da adlandırılan yönergesinin
temelini oluşturan risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalılarının azaltılmasında son
derece önemli bir yere sahiptir (Özkılıç, 2007, 57-58). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapma
yükümlülüğü öngörülmüştür (İSGK.10). İş güvenliği uzmanlarının risk değerlendirmesi
sürecindeki görevleri İGUY 9/b ye göre
“İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara
ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve
güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.” Şeklindedir.
c) Çalışma Ortamı Gözetimi;
İş güvenliği uzmanlarının bir diğer görevi de çalışma ortamlarının gözetimini
yapmaktır. Uygulamada bu görevin çalışanların denetimi ile karıştırıldığı, bu iki yükümlülüğün
bir birinden farklı olduğu ve karıştırılmasının sorumlulukların belirlenmesinde önemli
problemlere neden olduğu bilinmektedir (Özdemir, 2014, 177). İş güvenliği uzmanlarının bu
görevi İGUY 9/c de
“1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını
kontrol etmek.
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara
katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza,
yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına
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katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı
doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.” Olarak belirtilmiştir.
ç) Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için yapılan çalışmalarda, çalışanların
eğitimi son derece önemli bir konudur. İş güvenliği uzmanlarının bir diğer görevi olan eğitim,
bilgilendirme ve kayıt İGYU 9/ç de düzenlenmiştir.
“1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak
planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak
veya kontrol etmek.
2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim
sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına
sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma
izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
5) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri,
İSG KÂTİP’ e bildirmek.” İş güvenliği uzmanlarının işyeri hekimi ile birlikte hazırlayacakları
yıllık değerlendirme raporunun örnek şablonu şekil - 2 de gösterilmiştir.
Resim 2: Yıllık Değerlendirme Raporu Örneği

Kaynak: Kaynak: İGUY Ek-1 Resmî Gazete Sayısı: 28512, 29.12.2012
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d) İlgili Birimlerle İşbirliği
İş güvenliği uzmanları görevlerini yerine getirirlerken, işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği organizasyonunda görev alan kişilerle iş birliği içerisinde çalışmak durumundadır.
İGUY 9/d de bu görev
“1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme
yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici
faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer
aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde
çalışmak,
4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu
kişilerle işbirliği yapmak.” Şeklinde belirtilmiştir.
8.4.2. İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri
İş güvenliği uzmanları görevlerini yerine getirirken sahip oldukları yetkiler, İGUY 10.
Maddesinde belirtilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında iş güvenliği uzmanları işyerinde
belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale
gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurma hakkına sahiptir. İş güvenliği
uzmanları görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda
inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşme
yetkisine sahiptir. Aynı zamanda görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde
ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapabilirler.
Aynı maddenin ikinci fıkrasında, tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği
uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer
ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahip oldukları belirtilmiştir. Bu gibi
organizasyonlara katılan iş güvenliği uzmanlarının burada geçirmiş olduğu sürelerden bir yıl
içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılacağı ve bu süreler sebebiyle iş
güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. İş
güvenliği uzmanlarının görevlerini gerektiği şekilde yerine getirebilmeleri için mesleki olarak
bağımsız bir şekilde karar verebilmelerine bağlıdır (Demircioğlu, Kaplan, 2015, 9). Nitekim iş
güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları İSGK 8/1’ de “ İşyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler,
görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür”
şeklinde belirtilerek hüküm altına alınmıştır.
8.4.3. İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri
İGUY 11 maddesinde İş güvenliği uzmanlarının yönetmelikte belirtilen görevlerini
yerine getirmeleri sırasındaki yükümlülükleri düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında iş
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güvenliği uzmanlarının, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar
aksatmamalarını ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına da katkıda bulunmalarını
istenmiştir. İş güvenliği uzmanları, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari
durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlü kılınmışlardır. Meslek sırrı öğretide, meslek
erbabının yerine getirdiği işle ilgili olarak, mesleğinin doğası gereği öğrendiği ve edindiği bilgi
belge ve işyerine has sırların kanunlara uygun olanlarının ifşa edilmemesi olarak
tanımlanmaktadır (Uşan, 2003, 24). Maddenin ikinci fıkrasında iş güvenliği uzmanları, iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları
işverene karşı sorumlu tutulmuştur. Maddenin üçüncü fıkrasında iş güvenliği uzmanı, işverene
yazılı olarak bildirdiği, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil
durdurma gerektiren durumlar ile hayati tehlike arz eden olayların, kendisinin belirleyeceği
makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmesini isteyecektir. İşverenin bu tedbirleri
yerine getirmemesi durumunda iş güvenliği uzmanı işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş
kurumu il müdürlüğüne söz konusu tehlikeleri derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
İSGK 8/2’de bu bildirimi yapmayan iş güvenliği uzmanlarının belgeleri üç ay, tekrarında ise
altı ay askıya alınacağı hükme bağlanmıştır. İGUY 11/4’de iş güvenliği uzmanı,
görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile görevleri
kapsamındaki hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli
gördüğü diğer hususları Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri veya noterce her sayfası
onaylanmış deftere yazacağı belirtilmiştir. Onaylı defter iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve
işveren tarafından imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş
sayılmaktadır (İGHY 7/4). Onaylı defterin asıl sureti işveren tarafından, diğer suretleri ise iş
güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır (İGHY 7/5). Onaylı defterin düzenli
tutulmasından ve muhafazasından işveren sorumludur (İGHY 7/5).
8.5. İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri
İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri, İGUY 12’de işyerindeki çalışan sayısına ve
işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında kısmi zamanlı
çalışacak uzmanların çalışma süreleri;
“a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.” Olarak
belirlenmiştir.
İşyeri tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 250 ve katları
çalışan için, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 500 ve katları çalışan için ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde her 1000 ve katları çalışan için tehlike sınıfına uygun en az bir iş
güvenliği uzmanı tam zamanlı olarak görevlendirilir (İGUY 12/2-3-4). Sayısının tam
katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde
bulundurularak maddenin birinci fıkrada belirtilen kıstaslara uygun yeteri kadar iş güvenliği
uzmanı ek olarak görevlendirilir (İGUY 12/2-3-4). İşveren iş güvenliği uzmanlarını
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görevlendirirken, yönetmeliğe göre hesaplanan asgari çalışma sürelerini bölerek birden fazla iş
güvenliği uzmanını görevlendiremez. Ancak vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren
tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır (İGUY 7/4). Bununla birlikte iş
yerinin tehlike sınıfına uygun görevlendirilmesi zorunlu olan iş güvenliği uzmanına yardımcı
olmak üzere tam süreli çalışanlarından iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip bir çalışanını
yardımcı iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilir. (İGUY 7/5). İş güvenliği uzmanın
çalışma süresi belirlenirken, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler çalışan sayısı
toplamına dâhil edilmezler (İSGK 6/4).
8.6. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev İhmallerinin Sonuçları
8.6.1. Yetkilerin Askıya Alınması ve İhtar Puanları
Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı
kararı ile kesinleşen iş güvenliği uzmanının belgesi altı ay süreyle askıya alınır. Belgesi askıya
alınan iş güvenliği uzmanının İSG-KÂTİP sistemi üzerindeki mevcut tüm sözleşmeleri, askıya
alınma sürecinin başlangıcından itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir
(İGUY 34/2). Bununla birlikte iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yönetmeliğe uygun olarak
yerine getirmemesi dolayısıyla ihtar edilirler. İş güvenliği uzmanlarının belgelerinin geçerliliği
ihtar puanları toplamının, 100 puana ulaşması durumunda altı ay süreyle askıya alınır (İGUY
34/1). Yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanlarının ihtar tablosu aşağıdaki gösterilmiştir.
Tablo 1: İş Güvenliği Uzmanlarının İhtar Punları
Sıra
No.

İhlalin Adı
İş

1.

güvenliği

İhlalin Derecesi İhtar Puanı
uzmanlarının

görev

ve

yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda

Orta

20

Orta

20

Orta

20

denetim başına
İş güvenliği uzmanlarının, Bakanlıkça tehlike
2.

sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine
uymaması durumunda
Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi

3.

ve belgeleri vermemesi veya geciktirmesi
durumunda
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Sahip olduğu iş güvenliği uzmanlığı belge
4.

sınıfına uygun olmayan tehlike sınıfındaki

Ağır

30

işyerlerine hizmet vermesi durumunda
Kaynak: İGUY Ek-1 Resmî Gazete Sayısı: 28512, 29.12.2012

8.6.2. Cezai Sonuçları
İş güvenliği uzmanlarının görevlerini ihmal etmeleri veya yerine getirmemeleri
dolayısıyla meydana gelen iş kazası, yaralanma ya da ölümle sonuçlanmış ise iş güvenliği
uzmanları cezai olarak sorumludurlar. TCK 20/1’de de belirtildiği üzere cezaların şahsiliği
ilkesi söz konusudur. Cezai sorumluluk kişiseldir ve her failin cezai sorumluluğu kazanın
oluşumundaki kusura göre ayrı ayrı belirlenir (Özdemir, 2014, 615). Bu nedenle meydana gelen
kazada yaralanma ve ya ölüm gerçekleşmiş ise iş güvenliği uzmanının bu sonucun meydana
gelmesinde etkisi ve kusuru dikkate alınarak cezai sorumluluğu belirlenir. Örneğin rehberlik
görevine ilişkin yükümlülüklerini eksik yerine getirmesi dolayısıyla çalışanın ölümüne veya
yaralanmasına neden olan iş kazasında iş güvenliği uzmanının cezai sorumluluğu söz
konusudur. Böyle bir olayda iş güvenliği uzmanı TCK 22’de belirtildiği üzere Taksirle
yaralanmaya sebebiyet vermek veya Taksirle Ölüme sebebiyet vermek suçlarından
yargılanabilmektedir.
8.6.3. Hukuki Sonuçları
İş güvenliği uzmanının görevlerini yaparken ihmallerinden dolayı işverene karşı
sorumluluğunun sonucu tazminat olarak karşımıza çıkmaktadır. İş güvenliği uzmanının
ihmalinden dolayı meydana gelen bir iş kazasında, işveren uğramış olduğu maddi zararları
kusuru oranında iş güvenliği uzmanından tazmin edebilir (Sümer, 2019, 119). Ancak işverenin
zararlarını tazmin edebilmesi için iş güvenliği uzmanının kusurunun yargı kararı ile kesinleşmiş
olması gerekmektedir. Bununla birlikte öğretide, zarar gören işçinin iş güvenliği uzmanına
doğrudan haksız fiil hükümlerine göre başvuracağı kabul edilse de uygulamada işçinin maddi
ve manevi tazminat davalarını işverene yönelttiği, işverenin ise tazminat bedelini ödedikten
sonra kusuru oranında iş güvenliği uzmanına rücu edebileceği belirtilmektedir (Özdemir, 2014,
227).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, kimlerin iş güvenliği uzmanı olabileceğini, iş güvenliği uzmanlarının
eğitimleri, görevlendirilmelerinin nasıl yapıldığını öğrendik. Bununla birlikte iş güvenliği
uzmanlarının görevleri ve görevlerini yaparken kullanacağı yetkiler ile yükümlülüklerin neler
olduğunu öğrendik. Son olarak da iş güvenliği uzmanlarının görevlerini gerektiği şekilde
yapmamasının sonuçlarının neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) İş güvenliği uzmanlığı belgesi A,B ve C Sınıfı olmak üzere üç düzey olarak
belirlenmiştir. C sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfa B sınıfı belgeye sahip olanlar
tehlikeli sınıfta A sınıfı belgeye sahip olanlar ise çok tehlikeli sınıflarındaki işyerlerinde
çalışabilirler. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanının görevlerinden birisi değildir?
a) Kişisel koruyucu donanımların seçimini yapmak
b) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken bütün tedbirleri almak
c) Risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak
d) Çalışma ortamının gözetiminin yapmak
e) Çalışanları işyerindeki riskler konusunda bilgilendirmek
2) 180 Çalışanı bulunan AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan bir işletmede iş güvenliği
uzmanı bir ay içerisinde en az kaç saat çalıştırılmalıdır?
a) 10 saat
b) 30 saat
c) 60 saat
d) 120 saat
e) İşletme az tehlikeli sınıfta yer aldığı için iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasına gerek
yoktur.
3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı
kararı ile kesinleşen iş güvenliği uzmanının belgesi ne kadar süreyle askıya alınır?
a) 1 ay süreyle
b) 3 ay süreyle
c) 6 ay süreyle
d) 1 yıl süreyle
e) 2 yıl süreyle
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4) Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanlarının rehberlik görevi kapsamında
değerlendirilmez?
a) Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test
edilmesi
b) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması
c) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak
bildirilmesi
d) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak
çalışana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması
e) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara
katılması
5) Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanlarının yetkilerinden birisi değildir?
a) İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma
yapmak
b) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak
c) Çalışanlarla görüşmek
d) İşyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi
organizasyonlara katılmak
e) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dışında ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak
Cevaplar
1) B
2) B
3) C
4) E
5) E
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9. İŞ YERİ HEKİMLERİNİN VE DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİNİN
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ
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9.2. Diğer Sağlık Personeli
9.2.1. Diğer Sağlık Personeli Eğitimleri
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9.2.4. Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri
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Sonuçları

Bu Bölümde Kullanılan Kısaltmalar
TCK: Türk Ceza Kanunu
İSGK: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İGHY: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İYH: İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İSG KATİP: İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kimler işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olabilir Eğitimleri nasıl gerçekleşir?

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir.?

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin mevzuatta belirtilen asgari çalışma süreleri nasıl
hesaplanır? İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin görev ihmallerinin sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
İşyeri hekimi, Diğer sağlık personelleri, Eğitim, Görevlendirilmesi, Yükümlülükler, Yetkiler
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Giriş

Türkiye’de İşyeri hekimliği uygulaması 6331 sayılı Kanun ile yeni bir döneme girmiştir.
Ülkemizde çalışma yaşamının en önemli sorunlarının başında gelen iş kazaları ve meslek
hastalıklarının çözümüne yönelik birçok uygulama kanunla birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu
düzenlemelerden en önemlilerinden biride, önceden beri sanayiden sayılan iş kollarında çalışan
sayısı dikkate alınarak zorunlu tutulan işyeri hekimliği görevlendirilmesinin, tüm işyerlerini
kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Kanun, geçmiş dönemlerdeki konuyla ilgili
düzenlemelerden farklı olarak on ve üzeri çalışanı bulunan çok tehlikeli işyerlerinde işyeri
hekiminin çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla, diğer sağlık personellerinin de
görevlendirilmesini zorunlu tutmuştur. Bu bölümde kimlerin işyeri hekimi ve diğer sağlık
personeli olabileceğini, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin eğitimi, görevlendirmeleri,
görev, yetki ve yükümlülükleri ile çalışma süreleri ele alınacak ve görev ihmallerinin sonuçları
ile ilgili mevzuat ışığında bilgiler verilecektir.

9.1. İşyeri Hekimliği Kavramı
İşyeri hekimliği, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yapılanmasındaki en önemli
unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Süzek, 2013, 894). İşyeri hekiminin iş sağlığı
ve güvenliği konusunda ki en önemli rolü çalışanların işyerlerinden kaynaklanacak mesleki
tehlikelere karşı korunması ve çalışma yetilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesidir. İşyeri
hekimliği kavramının varlığı ilk çağlardan beri bilinmektedir. MS. 1.yy’da yaşamış bir bilim
adamı olan Plini tozlu ortamlardan korunmak için günümüz toz maskesi yerine geçmek üzere,
çalışanların başlarına torba geçirilmesinin gerekli olduğunu ifade etmiştir ( Gerek, 2008, 3).
Tarihsel süreç içerisinde hekimler, insanların yakalanmış olduğu hastalıklar ile yaptıkları işler
arasında bağ kurmuşlardır. Hekim Bernardino Ramazzini uzun yıllar maden ocaklarında
hekimlik yapmış ve deneyimlerini 1713 yılında yazmış olduğu “De Morbis Atrifium Diatriba”
isimli eseriyle yapılan işten kaynaklanan hastalıkları ele almıştır. Bernardino Ramazzini
Kitabında mesleki sağlık risklerini incelemiş ve bu risklerin önlenmesi adına alınması gereken
tedbirleri ortaya koymuştur (Gerek, 2008, 3). Ülkemizde işyerlerinde hekim bulundurma
zorunluluğu Osmanlıdan günümüze yaşanan süreçte çok tehlikeli iş kollarında söz konusu
olmuştur. 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi Ereğli kömür havzasında faaliyette bulunan
işyerlerinde hastalanan veya kazaya uğrayan çalışanları tedavi etmek üzere hekim
çalıştırılmasını zorunlu tutmuştur. Ancak o günün koşullarında emeğin işverenler tarafından
değerli görülmemesi ve işyerlerinin konuyla ilgili olarak denetlenmemesi neticesinde bu
yükümlülük uygulamada kendini gösterememiştir (Tokol, 2005, 6-7). 1869 tarihli Maddin
Nizamnamesiyle işyerlerinde hekim çalıştırma zorunluluğunun mevzuatta bir kez daha yer
aldığını görmek mümkündür (Gerek, 2008, 6). 1921 tarihli TBMM hükümet döneminde de
çıkarılan 151 sayılı yasa ile Ereğli kömür havzasında çalışan işyerlerinde hekim
çalıştırılmasının zorunlu tutulduğu görülmektedir. 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha
Kanununda da en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde hekim çalıştırılacağı hükme bağlanmıştır.
Sonraki süreçte çıkarılan iş mevzuatlarında işyerlerinde hekim bulundurma zorunluluğu devam
5

etmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ile birlikte işyeri hekimliği kavramına
olan bakışın değiştiği görülmektedir. Zira önceki dönemde işyeri hekimliği uygulaması önleyici
sağlık hizmeti vermek yerine, tedavi hizmetinin verilmesi şeklinde kendisini göstermektedir
(Özdemir, 2014, 183). 6331 sayılı kanunda da belirtildiği üzere bu hizmetin, çalışma
ortamlarındaki mesleki risklerin çalışanların sağlıklarını etkilemeden ortadan kaldırılması ve
çalışanların sağlık koşullarının sürekli olarak üst düzeyde tutulmasını sağlayacak şekilde
verilmesi gerekmektedir. İşyeri hekimi İSGK 3/i’ de “ İş sağlığı ve güvenliği alanında görev
yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi” şeklinde
tanımlanmıştır. Ülkemizde bakanlık verilerine göre 2019 yılı sonu itibariyle 29.837 işyeri
hekimliği belgesine sahip tıp doktoru bulunmaktadır.

9.1.1. İşyeri Hekimlerinin Eğitimleri
İşyeri hekimi olabilmek için “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre tıp fakültelerinden hekim
olarak mezun olan kişiler “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” tarafından,
yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından işyeri hekimliği eğitimini tamamladıktan sonra Genel
Müdürlükçe yapılan veya yaptırılan sınavda 100 tam puan üzerinden 70 almaları durumunda
başarılı sayılarak işyeri hekimliği belgesi alabilirler. Bununla birlikte İş sağlığı veya iş sağlığı
ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri
hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, 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 istekleri halinde işyeri
hekimliği belgesi verilmektedir. Yönetmeliğe göre işyeri hekimleri eğitim programı teorik ve
pratik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Eğitim programının toplam süresi 220 saattir.
180 saat olan teorik bölümün en fazla 90 saati uzaktan eğitimle verilmektedir. Eğitimin 40 saat
olan uygulama bölümünün ise en az bir işyeri hekimi görevlendirilmiş iş yerlerinde yapılması
gerekmektedir. Eğitime katılan kursiyerlerin yüz yüze gerçekleşen 90 saatlik teorik
eğitimlerinde mazeretli ya da mazeretsiz olarak en fazla altı ders saati devamsızlık hakları söz
konusudur. Uygulamalı eğitimde ise kursiyerlerin eğitimin tamamına katılmaları zorunludur.
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Resim-1: İşyeri Hekimliği Belgesi Örneği

Kaynak: İHY Ek-1 Resmî Gazete Sayısı: 28713, 20.07.2013

9.1.2. İşyeri Hekimlerinin Görevlendirilmeleri
İşverenler tarafından görevlendirilecek hekimlerin, işyeri hekimliği belgesine sahip
olmaları gerekmektedir. İşverenin kendisi, işyeri hekimliği belgesine sahipse bu görevi şahsen
üstlenebilir (İSGK 6/1). İşverenler kısmi veya tam süreli sözleşmeyle kendisine bağlı çalışanları
arasından işyeri hekimliği belgesine haiz bir çalışanı da görevlendirebilir. Kısmi zamanlı
görevlendirilen işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile ay içinde hangi günler hizmet
sunacakları sözleşmede belirtilir (Sümer, 2019, 128). İşverenler işyeri hekimliği hizmetini “İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” tarafından akredite edilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimi’ nden de alabilir. Bu durumda işveren ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasında
hizmet sözleşmesi yapılmaktadır. Görevlendirmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve
İzleme Programı üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır. İSGK 8/7’ de kamu kurum ve
kuruluşlarında da yürütülen faaliyetlerde, işyeri hekimliği belgesine sahip personelin, asli
görevinin yanında işyeri hekimi olarak görevlendirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Maddeye
göre kendi kurumunda asli görevinin yanında işyeri hekimi olarak görevlendirilecek kamu
görevlisinin rızası aranmazken, üst yöneticinin oluru ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
da personelin rızası dâhilinde işyeri hekimi olarak görevlendirilmesi mümkündür (Özdemir,
2014, 150). Kamu kurum ve kuruluşlarında asli görevlerinin yanında işyeri hekimi olarak
görevlendirilen personele, görev yaptığı her saat için 200 gösterge rakamının memur aylık
katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilen tutar, damga vergisi hariç her hangi bir kesinti
yapılmaksızın hizmet alan kamu kuruluşu tarafından ilave ücret olarak ödenmektedir (İSGK
8/7). Kamu kurum ve kuruluşlarında asli görevi işyeri hekimliği olan personel yukarıdaki
hesaplamanın dışında tutulmuştur. Hesaplanan ilave ödemeler aylık en fazla seksen saatlik
görevlendirmeler üzerinden yapılır ve mesai saatleri dışındaki süreler hariç seksen saatin üstü
ücretlendirmede dikkate alınmamaktadır (İSGK 8/7).
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9.1.3. İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki ve Yükümlülükleri
9.1.3.1. İşyeri Hekimlerinin Görevleri
İş hekimlerinin görevleri İHY 9’ da beş başlık halinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye
göre işyeri hekimlerinin bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışacağı
belirtilmiştir. İşyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri doğrultusunda aşağıdaki
görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
a) Rehberlik
Yönetmeliğe göre işyeri hekimlerinin rehberlik görevi;
“1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma
ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin
tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve
uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene
önerilerde bulunmak.
3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda
işverene tavsiyelerde bulunmak.
4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin
yürütümünde ergonomik ve Psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel
kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres
faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik
faaliyetlerinde dikkate almak.
5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve
tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip
denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme
suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması
ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde
bulunmak.
7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde
çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin
araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak
bildirmek.” Şeklinde belirtilmiştir.
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b) Risk Değerlendirmesi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm
işyerlerinde risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü öngörülmüştür (İSGK.10). İşyeri
Hekimlerinin risk değerlendirmesi sürecindeki görevleri İYH 9/b ye göre
“1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara
ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve
güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön
tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu
bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları
yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel
olarak dikkate almak.” Olarak belirtilmiştir.
c) Sağlık Gözetimi;
İşyeri hekimlerinin bir diğer görevi de çalışma ortamlarında sağlık gözetimini
yapmaktır. Uygulamada bu görevin tedavi edici sağlık hizmetlerini yürütmek olarak
algılandığı, esasen sağlık gözetiminin amacının önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması
olduğudur (Özdemir, 2014, 183). İşyeri hekimlerinin bu görevi İYH 9/c de
“1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler
ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz
önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi
sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki
işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren
grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere
periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler
kısaltılır.
4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık
muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik
hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe
yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı
tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer
çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.
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6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık
tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile
ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların
çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe
dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması
sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek
işverenin onayına sunmak.
8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının
yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını
sağlamak.
9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile
işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli
olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını
hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin
onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
10) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile
alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin
dolup dolmadığını kontrol etmek.” Olarak düzenlenmiştir.
ç) Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
Meslek hastalıklarının önlenmesi için yapılan çalışmalarda, çalışanların kişisel hijyen
ve sağlık tehlikeleri konularında eğitim almaları son derece önemli bir konudur. İşyeri
hekimlerinin bir diğer görevi olan eğitim, bilgilendirme ve kayıt İYH 9/ç de düzenlenmiştir.
“1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak
planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak
veya kontrol etmek.
2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin
eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara
genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları,
kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin
sürekliliğini sağlamak.
4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik
muayeneler konusunda bilgilendirmek.
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5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık
değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde hazırlamak.
6) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri
İSG KÂTİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek
d) İlgili Birimlerle İşbirliği
İşyeri hekimleri görevlerini yaparken, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği
organizasyonunda görev alan kişilerle iş birliği içerisinde çalışmak durumundadır. İYH 9/d de
bu görev
“1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma
ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını
değerlendirmek.
2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde
çalışmak.
3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili
taraflarla işbirliği yapmak.
4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine
yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test
edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi
çalışmalarına katılmak.
5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek
hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde
çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu
konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.
7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma
izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.
8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer
aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.
9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek
sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
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9.1.3.2. İşyeri Hekimlerinin Yetkileri
İşyeri hekimleri görevlerini yerine getirirken kullanacakları yetkiler, İYH 10.
Maddesinde belirtilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında işyeri hekimleri görevli bulunduğu
işyerlerinde, belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil
müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurma hakkına sahiptir.
İşyeri hekimleri görevleri gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda
inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşme
yetkisine sahiptir. Aynı zamanda görevinin gerektirdiği konularda, işverenin bilgisi dâhilinde
ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapabilirler.
Aynı maddenin ikinci fıkrasında, tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri,
çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel
gibi organizasyonlara katılma hakkına sahip oldukları belirtilmiştir. Bu gibi organizasyonlara
katılan işyeri hekimlerinin burada geçirmiş olduğu sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş
günü kadarı çalışma süresinden sayılacağı ve bu süreler sebebiyle işyeri hekimlerinin
ücretinden herhangi bir kesinti yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. İşyeri hekimlerinin
görevlerini gerektiği şekilde yerine getirebilmeleri için mesleki kararlarını tam bağımsız bir
şekilde vermeleri gereklidir (Demircioğlu, Kaplan, 2015, 9). Nitekim işyeri hekimlerinin
mesleki bağımsızlıkları İSGK 8/1’ de “ İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve
yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin
gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür” şeklinde belirtilerek hüküm
altına alınmıştır.
9.1.3.3. İşyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri
İHY 11’ de İşyeri hekimlerinin, yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmeleri
sırasındaki yükümlülükleri düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında işyeri hekimlerinden,
görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmadan yerine getirmeleri
ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına da katkıda bulunmaları istenmiştir. İşyeri
hekimleri, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri
gizli tutmakla yükümlü kılınmışlardır. Maddenin ikinci fıkrasında işyeri hekimleri, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene
karşı sorumlu tutulmuştur. Maddenin üçüncü fıkrasında ise işyeri hekimleri, işverene yazılı
olarak bildirdiği, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma
gerektiren durumlar ile hayati tehlike arz eden olayların, kendisinin belirleyeceği makul bir süre
içinde işveren tarafından yerine getirilmesini isteyeceği bildirilmiştir. İşverenin bu tedbirleri
yerine getirmemesi durumunda işyeri hekimleri işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu
il müdürlüğüne söz konusu tehlikeleri derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. İSGK
8/2’de bu bildirimi yapmayan işyeri hekimlerinin belgeleri üç ay, tekrarında ise altı ay askıya
alınacağı hükme bağlanmıştır. Maddenin dördüncü fıkrasında işyeri hekiminin,
görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile görevleri
kapsamındaki hususlara ait faaliyetlerini, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve
gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazacağı belirtilmiştir. Maddenin beşinci
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fıkrasında ise İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk edeceği belirtilmiştir.

9.1.4. İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri
İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri, İHY 12’de işyerindeki çalışan sayısına ve işyerinin
tehlike sınıfına göre belirlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında kısmi zamanlı çalışacak
uzmanların çalışma süreleri;
“a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.” Olarak
belirlenmiştir.
İşyeri tehlike sınıfına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 750 ve katları
çalışan için, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 1000 ve katları çalışan için ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde her 2000 ve katları çalışan için en az tam zamanlı bir iş yeri hekimi
görevlendirilir (İHY 12/2-3-4). Sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan
çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak maddenin birinci fıkrada belirtilen
kısaslara uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir (İHY 12/2-3-4). İşveren
işyeri hekimi görevlendirirken, yönetmeliğe göre hesaplanan asgari çalışma sürelerini bölerek
birden fazla işyeri hekimini görevlendiremez (İHY 7/2). Ancak vardiyalı çalışma yapılan
işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır (İHY 7/3).
İşyeri hekimlerinin çalışma süresi belirlenirken, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 2547
sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler çalışan
sayısı toplamına dâhil edilmezler (İSGK 6/4).

9.2. Diğer Sağlık Personeli
Diğer sağlık personeli iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ekibinin bir üyesi olarak, işyeri
hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içerisinde çalışan profesyonel bir meslek üyesidir.
İHY 4/1-b’ de diğer sağlık personeli “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek
üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı
teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine
sahip kişileri…” Olarak belirtilmiştir. Ülkemizde bakanlık verilerine göre 2019 yılı sonu
itibariyle 19.629 diğer sağlık personeli belgesine sahip kişi bulunmaktadır.

9.2.1. Diğer Sağlık Personellerinin Eğitimleri
Diğer sağlık personeli olabilmek için “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hemşirelik, sağlık
memurluğu, acil tıp teknisyenliği ve çevre sağlığı teknisyenliği olan kişiler “İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü” tarafından, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından diğer sağlık
personeli eğitimini tamamladıktan sonra Genel Müdürlükçe yapılan veya yaptırılan sınavda
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başarılı olmaları halinde diğer sağlık personeli olabilirler. Bununla birlikte anılan branşlardan
mezun olmakla birlikte, iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü
eğitimini tamamlayanlara, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,
istekleri halinde diğer sağlık personeli belgesi Genel Müdürlükçe verilmektedir. Yönetmeliğe
göre diğer sağlık personellerinin eğitim programı işyeri hekimleri ve iş güvenliği
uzmanlarından farklı olarak sadece teorik bölümden oluşmaktadır. Eğitim programının toplam
süresi 90 saattir. Eğitimin 45 saate kadar olan kısmı uzaktan eğitimle verilebilmektedir. Eğitimi
başarıyla tamamlayanlar Genel Müdürlükçe yapılan veya yaptırılan sınavda 100 tam puan
üzerinden 60 puan almaları halinde başarılı sayılmaktadır.
Resim-1: Diğer Sağlık Personeli Belgesi Örneği

Kaynak: İHY Ek-4 Resmî Gazete Sayısı: 28713, 20.07.2013

9.2.2. Diğer Sağlık Personellerinin Görevlendirilmeleri
Diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu on ve üzeri çalışanı olan çok tehlikeli
işyerleri için söz konusudur. Bu nedenle az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için
diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. İşverence diğer sağlık
personeli olarak görevlendirilecekler, İHY 14’ e göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine
sahip olmak zorundadır. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık
personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

9.2.3. Diğer Sağlık Personellerinin Görev Yetki ve Yükümlülükleri
9.2.3.1. Diğer Sağlık Personellerinin Görevleri
Diğer sağlık personelleri işyerlerinde işyeri hekimleri ile birlikte çalışmaktadır. İHY
16/2 ye göre diğer sağlık personellerinin görevleri
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“a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve
yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları
tutmak.
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak
ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin
yaptırılmasını sağlamak.
ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte
çalışmak.
d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde
işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek
sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.” Şeklinde belirtilmiştir.
9.2.3.2. Diğer Sağlık Personellerinin Yetkileri
Diğer sağlık personellerinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları yetkiler, İYH
17. Maddesinde belirtilmiştir. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde diğer sağlık personelleri
görevleri gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve
araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşme yetkisine sahiptir.
Aynı fıkranın (b) bendinde görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi
dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği
yapabilecekleri belirtilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, tam süreli iş sözleşmesi ile
görevlendirilen diğer sağlık personellerinin, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini
sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahip
oldukları belirtilmiştir. Bu gibi organizasyonlara katılan diğer sağlık personelleri burada
geçirmiş olduğu sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden
sayılacağı ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personellerinin ücretinden herhangi bir kesinti
yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.
9.2.3.3. Diğer Sağlık Personellerinin Yükümlülükleri
İHY 18’ de Diğer sağlık personellerinin, yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine
getirmeleri sırasındaki yükümlülükleri düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında diğer sağlık
personelleri çalışmalarını, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmadan yapmaları ve
verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına da katkıda bulunmaları gerekmektedir. Diğer sağlık
personelleri, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri
gizli tutmakla yükümlü kılınmışlardır. Maddenin ikinci fıkrasında diğer sağlık personelleri, iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları
işverene karşı sorumlu tutulmuştur. Maddenin üçüncü fıkrasında ise diğer sağlık personeli,
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görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri
hekimine iletmekle yükümlü tutulmuştur.

9.2.4. Diğer Sağlık Personellerinin Çalışma Süreleri
Diğer sağlık personellerinin çalışma süreleri, İHY 19’da çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerindeki çalışan sayısına göre belirlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında diğer sağlık
personellerinin çalışma süreleri;
“a) 10 ila 49 çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) 50 ila 249 çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15
dakika..
c) 250 ve üzeri çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20
dakika..” Olarak belirlenmiştir.
İşveren diğer sağlık personeli görevlendirirken, yönetmeliğe göre hesaplanan asgari
çalışma sürelerini bölerek birden fazla diğer sağlık personelini görevlendiremez (İHY 14/3).
Ancak vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde
görevlendirme yapılır (İHY 14/4). Diğer sağlık personellerinin çalışma süresi belirlenirken,
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamındaki
öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler çalışan sayısı toplamına dâhil edilmezler (İSGK 6/4).
9.3. İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev İhmallerinin
Sonuçları
9.3.1. Yetkilerin Askıya Alınması ve İhtar Puanları
Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı
kararı ile kesinleşen işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin belgesi altı ay süreyle
askıya alınır. Belgesi askıya alınan işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin İSGKÂTİP sistemi üzerindeki mevcut tüm sözleşmeleri, askıya alınma sürecinin başlangıcından
itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir (İYH 41/2). Bununla birlikte işyeri
hekimleri ve diğer sağlık personellerinin görevlerini yönetmeliğe uygun olarak yerine
getirmemesi dolayısıyla ihtar edilirler. İşyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin
belgelerinin geçerliliği ihtar puanları toplamının, 100 puana ulaşması durumunda altı ay süreyle
askıya alınır (İYH 41/1). Yönetmeliğe göre işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin
ihtar tablosu aşağıdaki gösterilmiştir.
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Tablo 1: İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin İhtar Punları
Sıra No.

İhlalin Adı

İhlalin Derecesi İhtar Puanı

1.

İşyeri hekimlerinin görev ve yükümlülüklerini
yerine getirmemesi durumunda denetim başına.

Orta

20

2.

Diğer
sağlık
personelinin
görev
ve
yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda
denetim başına.

Orta

20

3.

İşyeri
hekimlerinin,
Bakanlıkça
tehlike
sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine
uymaması durumunda.

Orta

20

4.

Diğer sağlık personelinin, Bakanlıkça tehlike
sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine
uymaması durumunda.

Orta

20

Kaynak: İYH Ek-11 Resmî Gazete Sayısı: 28713, 20.07.2013

9.3.2. Cezai Sonuçları
İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri görevlerini ihmal etmeleri veya yerine
getirmemeleri dolayısıyla meydana gelen olay, yaralanma ya da ölümle sonuçlanmış ise işyeri
hekimleri ve diğer sağlık personelleri cezai olarak sorumludurlar. TCK 20/1’de de belirtildiği
üzere cezaların şahsiliği ilkesi söz konusudur. Cezai sorumluluk kişiseldir ve her failin cezai
sorumluluğu kazanın oluşumundaki kusura göre ayrı ayrı belirlenir (Özdemir, 2014, 615). Bu
nedenle meydana gelen olayda yaralanma ve ya ölüm gerçekleşmiş ise işyeri hekiminin ve diğer
sağlık personelinin bu sonucun meydana gelmesinde etkisi ve kusuru dikkate alınarak cezai
sorumluluğu belirlenir. Bu durumlarda işyeri hekimi ve diğer sağlık personelleri TCK 22’de
belirtildiği üzere Taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek veya Taksirle Ölüme sebebiyet
vermek suçlarından yargılanabilmektedir.
9.3.3. Hukuki Sonuçları
İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin görevlerini yaparken ihmallerinden
dolayı işverene karşı sorumluluğunun sonucu tazminat olarak karşımıza çıkmaktadır. İşyeri
hekiminin veya diğer sağlık personelinin ihmalinden dolayı meydana gelen iş kazasında veya
meslek hastalığında işveren uğramış olduğu maddi zararları kusuru oranında işyeri hekiminden
veya diğer sağlık personelinden kusurları oranında tazminini isteyebilir (Sümer, 2019, 119).
Ancak işverenin zararlarını tazmin edebilmesi için işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin
kusurunun yargı kararı ile kesinleşmiş olması gerekmektedir.
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19

Uygulama Soruları

20

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, kimlerin işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olabileceğini, işyeri hekimi
ve diğer sağlık personellerinin eğitimleri, görevlendirilmelerinin nasıl yapıldığını öğrendik.
Bununla birlikte işyeri hekimleri diğer sağlık personellerinin görevleri ve görevlerini yaparken
kullanacağı yetkiler ile yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi olduk. Son olarak
da işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin görevlerini gerektiği şekilde
yapmamasının sonuçlarının neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre iş yeri
hekiminin görevlerinden biri değildir?
a) Sağlık gözetimi yaparak mesleki sağlık tehlikelerine karşı gerekli önlemleri almak
b) Risk değerlendirmesi sürecine katılmak
c) Kişisel koruyucu donanımların seçilmesi sürecine katılmak
d) Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yapmak
e) İş yerinde ilk yardım ve acil durum prosedürlerinin oluşturulması sürecine katılmak
2) 120 Çalışanı bulunan Çok Tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede işyeri hekimi bir ay
içerisinde en az kaç saat çalıştırılmalıdır?
a) 10 saat
b) 20 saat
c) 30 saat
d) 60 saat
e) 120 saat
3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı
kararı ile kesinleşen işyeri hekiminin belgesi ne kadar süreyle askıya alınır?
a) 1 ay süreyle
b) 3 ay süreyle
c) 6 ay süreyle
d) 1 yıl süreyle
e) 2 yıl süreyle
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4) İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakında Yönetmeliğin 11. maddesinde İşyeri hekimlerinin yönetmelikte belirtilen
görevlerini yerine getirmeleri sırasındaki yükümlülükleri düzenlenmiştir. Aşağıdakilerden
hangisi bu yükümlülüklerden birisi değildir?
a) İşyeri Hekimleri, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğunca
aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdür.
b) İşyeri Hekimleri, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları
ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
c) İşyeri Hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki
ihmallerinden dolayı, ilgili çalışanlara karşı yükümlüdür
d) İşyeri Hekimleri, işgüvenliği uzmanları ile birlikte yapılan çalışmaları, gerekli
gördüğü tespit ve önerileri onaylı deftere yazmakla yükümlüdür.
e) İşyeri Hekimleri, acil durdurma gerektiren durumlar ile hayati tehlike arz eden
olaylarda, işverenin tedbir almaması durumunda işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş
kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
5) Diğer sağlık personeli olabilmek için “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde hangi meslek
sahiplerinin Diğer Sağlık Personeli olacağı belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen mesleklerden
hangisi Diğer Sağlık Personeli belgesini alamaz?
a) Doktor
b) Hemşire
c) Acil Tıp Teknikeri
d) Sağlık Memuru
e) Çevre Sağlığı Teknikeri
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Cevaplar
1) A
2) C
3) C
4) C
5) A
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10. RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Kullanılan Kısaltmalar
İSGK: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İGHY: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nelerdir?
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren İSGB ve OSGB’ler ne gibi faaliyetler
yürütmektedir?
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi daha çok hangi spesifik alanlarda gerçekleşmesi
gereklidir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

RiSK Kavramı

Risk anlayışının öğrencilere
kazandırılması

Çalışma hayatında var olan
riskler hakkında örneklerle
konunun anlaşılırlığını
arttırmak

Risk Değerlendirilmesinin
Önemi

Çalışma hayatında risk
değerlendirilmesinin öneminin
anlaşılması

Risk değerlendirilmesinin nasıl
yapılacağı hakkında yasal
prosedürlerle sürecin aktararak

4

Anahtar Kavramlar
Risk kavramı, risk yönetimi, risk değerlendirilmesi

5

Giriş
İşyerinde iş sağlığı güvenliğinin sağlanması için korunma politikalarına uyulmasının önemi büyüktür.
Korunma politikası oluşturabilmek için makina ve insan açısından tüm risk ve tehlikelerin kapsamlı
bir şekiilde belirlenmesi gerekmektedir. Sonrasında işletmelerde insan faktörü açısından tehlikeli
durumlar ve tehlikeli davranışlar tanımlanmaktadır. Çalışanlar da bu durum ve davranışlara karşı
önlemler almakta veya işveren tarafından eğitimlerle bilinçlendirilmektedir. Korunma politikalası
kapsamında ele alınan diğer husus ise; işyerinde çalışan özel risk gruplarıdır. Bu bölümde bu risk
gruplarının çalışma hayatında korunması ve gözetilmesine yönelik uygulamalar da aktarılacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
10.1. Risk Değerlendirmesine İlişkin Kavramlar
Tehlike, zarar verebilecek potansiyel olguları tanımlamaktadır (OSHA, 2002: 1). Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”
ne göre ise, tehlike “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini” ifade etmektedir. Uygulama açısından bir
tehlike çoğunlukla iş kazası veya meslek hastalığıyla sonuçlanabilecek kontrol edilmemiş bir ortam
veya aktivite ile ilişkilidir. Tehlikelere ilişkin önlemlerin alınması (elimine edilmeleri veya minimize
edilmeleri) iş kazası ve meslek hastalığını önlemeyi mümkün kılacaktır.
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan
kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
Risk; İş sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetmeliğine göre Risk kavramı; “tehlikeden kaynaklanacak
kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali” olarak tanımlanmıştır. Bu açIdan
risk, iki değişkenin bir fonksiyonudur: olasılık ve şiddet. Dolayısıyla daha yüksek olasılık veya
şiddet daha yüksek risk demektir (OSHAcademy, 2015: 4).
Olasılık; tehlikeye maruz kalan çalışanın zarar göörme (yaralanma veya hastalanma) ihtimalini ifade
eden bir kavramdır. Olasılık düzeyi, muhtemel olmayan, muhtemel çok muhtemel kavramları ile
tanımlanmaktadır.
Şiddet, bir kaza sonucunda meydana gelebilecek yaralanma veya hastalığın ne ölçüde ciddi
olabileceğini ifade eden bir gööstergedir. Şiddeti tanımlamak için, çok küçük (önemsiz), ciddi ve
ölümcül gibi kavramlar kullanılmaktadır (OSHAcademy, 2015: 4).
Tehlike Analizi, iş pozisyonlarının taşımış olduğu tehlikeleri ve bunların kaynaklarını tanımlamayı
sağlayan bir tekniktir (OSHA, 2002: 1).
Risk Değerlendirme; İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre, “işyerinde
var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol
açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol
tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” şeklinde tanımlanmıştır.
Tanımdan hareketle risk değerlendirmenin çalışan, pozisyon, iş araçları ve çalışma ortamı arasındaki
ilişkiyi esas aldığı söylenebilir. Dolayısıyla risk değerlendirme, hem çevresel hem de iş
pozisyonundan kaynaklanabilecek tehlikeleri öncelikle tespit etmeyi daha sonra bu tehlikeleri elimine
etmeyi veya kabul edilebilir bir düzeye indirgemeyi hedeflemektedir (OSHA, 2002: 1).
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10.2. Risk Analizi Yönetimi ve Başarı Koşulları
Risk değerlendirmenin çalışan, pozisyon, iş araçları ve çalışma ortamı arasındaki ilişkiyi esas aldığı
söylenebilir. Dolayısıyla risk değerlendirme, hem çevresel hem de iş pozisyonundan
kaynaklanabilecek tehlikeleri öncelikle tespit etmeyi daha sonra bu tehlikeleri elimine etmeyi veya
kabul edilebilir bir düzeye indirgemeyi hedeflemektedir.
Tehlike analizi yönteminin orijini bilimsel yönetim yaklaşımı tarafından geliştirilmiş olan iş
analizi tekniğine kadar gitmektedir. Bilimsel yönetim yaklaşımı, Frederick Taylor’’un
çalışmaları ile başlamaktadır. İş etüdü ile çalışanın ve makinenin temel hareketlerinin
tanımlanması bu amaçla önerilmiştir. Bilimsel yönetimin bir diğer yazarı Lillian Gilbreth 1914
yılında yayınladığı kitabında iş güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma metotlarının standardize
edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu dönemdeki yaklaşım, tehlikelerin çalışanların tutum ve
davranışlarıyla ilişkili olduğu, standart çalışma süreçlerinin hazırlanması ve uygulanmasıyla iş
güüvenliğine uygun davranış profiline ulaşılabileceği yönünde olmuştur.
Tehlike analizi kavramı, ilk olarak Herbert William Heinrich tarafından 1931 yılında telaffuz
edilmiştir. Yazarın “Sanayi Kazalarının Önlenmesi: Bilimsel Bir Yaklaşım” adlı kitabı bilimsel
yönetimle iş güvenliği arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir çalışmadır. Buna karşılık 1930 yılında
General Elektrik’’in bir mühendisi (Goodspeed), iş analizi yöntemiyle tehlikelerin tanımlanması
ve prosedürlerin buna göre hazırlanması gerektiğini ifade etmiştir.
Güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların iş güvenliğini ve sağlığını korumanın öncelikli
koşuludur. İşyerindeki tehlikelerin analiz edilmesi, uygun iş süreçlerinin oluşturulması ve
çalışanların eğitilmesi güvenli çalışma ortamı oluşturmanın en temel hedefidir. Tüm bunların
sağlanmasının ilk adımı ise, işyeri ortamındaki tehlikeleri belirlemek ve bunlara karşı alınacak
tedbirleri saptamaya olanak sağlayan iş güvenliği risk değerlendirmesi çalışmalarını
gerçekleştirmektir.
Risk değerlendirmesi birçok hedefe sahiptir. Öncelikli hedef, iş güvenliği risk
değerlendirmesiyle işyerinde tehlikeleri elimine etmek veya minimize etmektir. Güvenli çalışma
prosedürlerini geliştirme ihtiyacı risk değerlendirmesi çalışmalarının bir diğer hedefidir. Ayrıca risk
değerlendirmesi sonucunda iş güvenliği kurallarını standardize etmek mümkün olacaktır. Nihayet,
risk değerlendirmesi, üretim ve mülkiyete zarar verebilecek iş kazalarını minimize etmeyi
sağlayacaktır.
İş güvenliği risk değerlendirmesi çok aşamalı bir süreçtir. Veri toplama süreci ile başlayan çalışmalar
detaylı yazılı prosedürlerin hazırlanması, çalışanların eğitilmesi ve revizyon çalışmalarıyla
tamamlanır. Çalışmaların başarısını belirleyen temel bazı faktörler mevcuttur. Risk değerlendirmesi
programları bu değişkenler dikkate alınarak yapılandırılmalıdır.
Yönetsel Destek; İş güvenliği risk değerlendirmesinin en önemli boyutu yönetimin ikna
edilmesidir.Yönetim değerlendirmesi çalışmalarının geçiştirilmesi gereken yasal bir prosedür olarak
görmemelidir. Yönetimin yeterince desteklemediği projeler çalışanlar tarafından da yeterince
önemsenmeyecektir. İkna, hem çalışmalara yeterli mali kaynağın ayrılması hem de makul bir
sürenin ayrılmasını kapsamaktadır.Yönetim projeye yeterli zamanı ayırarak programın kapsamı,
araçları, aşamaları ve çıktılarının neler olduğunu öğrenmeli, çalışmaları sahiplenmelidir. Üst
yönetimin yeterince algılamadığı bir risk değerlendirmesi süreci alt aşamalara da aktarılamaz.
Eğitim; iş güvenliği risk değerlendirmesi programı amir ve çalışanların eğitime tabi tutulmasını
gerektirir. Çalışanlardan yaptıkları işlerle ilgili geribildirim ve bilgiler talep edilecektir. Bu
nedenle çalışanlara yapılan çalışmaların amacı ve sonuçları açıkça anlatılmalıdır. Eğitimlerde iş
güvenliği vurgusu özellikle ön plana çıkarılmalıdır.
7

Planlama; risk değerlendirme programı, yazılı bir formatında hazırlanmalıdır. Programda kapsam ve
uygulanacak metod tanımlanmalıdır. Programda risk değerlendirmesi kapsamındaki iş pozisyonları,
proje ekibinin üyeleri ve nasıl seçilecekleri, projenin hedefleri, işyerinde çalışmalara ilişkin
bilgilendirmenin nasıl yapılacağı, çalışmalarda kullanlıacak formlar ve kullanılma yöntemleri,
çalışanların proje sürecine katılım usulleri ve yönetsel kontrol yöntemlerine yer verilmelidir.
Yönetsel Gözetim; yönetim risk değerlendirmesi programını yakından izlemeli ve gelişme aşamalarını
kontrol etmelidir. Sürecin tıkandığı aşamalarda müdahil olmalıdır. Ayrıca belirli aralıklarla
çalışmalara ilişkin sunum almalı ve sürecin plana uygun şekilde yürütüldüğünden emin olmalıdır.

10.3. Yasal Düzenleme
Ülkemizde iş güvenliği mevzuatı 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yeni
bir döneme girmiştir. Daha önce İş Kanunu kapsamında düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği hükümleri
6331 sayılı Yasa ile çok daha kapsamlı ve etkili konuma gelmiştir. Yasanın hüüküümlerini
uygulamaya aktarmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 38
yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliklerden biri, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’dir.
Amacı, “işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul
ve esaslarını düzenlemek” olarak açıklayan Yönetmelik, ilk bölümünde risk, risk değerlendirmesi,
tehlike, ramak kala olay gibi ilk başlıkta tanımlanan kavramları açıklamaktadır.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla
yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın
çalışanların durumu.
İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile
kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim
yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari
yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz
kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların
yapılmasını sağlar.
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10.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
10.4.1. İşveren Yükümlülüğü
İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve
geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk
değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.
10.4.2. Risk Değerlendirmesi Ekibi
Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi
ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,
mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan
hizmet alabilir.Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından
ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.İşveren, risk değerlendirmesi
çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç,
mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve
yetkilerini kısıtlayamaz. Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren
tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.
10.4.3. Risk Değerlendirmesi Aşamaları
Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri
tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,
dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek
gerçekleştirilir. Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada
sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.
10.4.3.1. Tehlikelerin Tanımlanması
Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak
aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
a)
b)
c)
d)
e)

İşyeri bina ve eklentileri
İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler
Üretim süreç ve teknikleri.
İş ekipmanları
Kullanılan maddeler
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f) Artık ve atıklarla ilgili işlemler
g) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar
h) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
i) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın
çalışanların durumu.
j) İşyerinin teftiş sonuçları.
k) Meslek hastalığı kayıtları.
l) İş kazası kayıtları.
m) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş
ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
n) Ramak kala olay kayıtları.
o) Malzeme güvenlik bilgi formları.
p) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
q) Acil durum planları.
r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması
gereken dokümanlar.
Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan
benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da
değerlendirilebilir.
Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de
dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve
benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler
belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler
ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.
a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan
ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden
kaynaklanabilecek tehlikeler.
ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri,
vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri
çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.
d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile
bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından
kaynaklanabilecek tehlikeler.
e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma,
havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele
ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.
f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması,
taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından
kaynaklanabilecek tehlikeler.
ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.
h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi,
çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin
olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
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Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike
kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve
araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu
tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek
amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.
10.4.3.2. Risklerin Belirlenmesi ve Analizi
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden
kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde
ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin
etkisi de göz önünde bulundurulur.
Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri,
işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya
uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak
analiz edilir.
İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci
fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.
Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak
bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.
Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve
önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.
10.4.3.3. Risk Kontrol Adımları
Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.
a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen
risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil
ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.
• Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
• Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
• Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi
yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile
benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir,
denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.
Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre
öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır. Belirlenen risk
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için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni
seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.
10.4.3.4. Dokümantasyon
Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
e) Tespit edilen riskler.
f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk
seviyesi.
Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her
sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır. Risk değerlendirmesi dokümanı
elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.
10.4.4. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli
işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya
çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde
bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana
gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
10.4.5. Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi veya Güvenlik Raporu Hazırlanması Gereken
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi
Kanunun 29 uncu maddesi gereğince büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu
hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve raporlarda değerlendirilmiş riskler, bu Yönetmeliğe göre
yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate alınarak kullanılır.
10.4.6. Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Risk Değerlendirmesi Çalışmaları
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer
işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi
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gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde
birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.

yürütür,

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi
yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu
yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için
ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.
10.4.7. Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi
Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:
a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk
değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları
ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.
c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu
konudaki çalışmaları koordine eder.
Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl
işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol
tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Kaynaklar
•

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Demircioğlu, A. Murat / Kaplan, Hasan Ali, Beta Yayınevi, 2016

•

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Sümer, Haluk Hadi, Seçkin Yayınevi, 2019

•

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Özdemir, Erdem, Vedat Yayınevi, 2014

Uygulama Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi “Risk Değerlendirmesi” sürecinde geçen kavramlardan birisi
değildir?
a. Tehlike
b. Ramak Kala Olay
c. Olasılık
d. Şiddet
e. Meslek Hastalığı
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2. Aşağıdakilerden hangisi Risk Analizi süreçlerinden birisi değildir?
a. Eğitim
b. Planlama
c. Yönetsel Gözetim
d. Analiz
e. Yönetsel Destek
3. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ekibinde yer almamaktadır?
a. İşveren
b. İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
c. Ustabaşı
d. Çalışan Temsilcisi
e. İşyeri Hekimi
4. Aşağıda Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; “Risk Değerlendirme” hakkında
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve
kuruluşlardan hizmet alabilir.
b. Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler, ilgili
dökümanların gizlenmesi yasaktır.
c. Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip
içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
d. Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından
sağlanan bilgi ve belgeleri korur.
e. İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin
görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün
ihtiyaçlarını karşılar.
5. Aşağıda Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; risk değerlendirilmesinin
dökümantasyon sürecinde aşağıdakilerden hangisi bilgi olarak yer almaz?
a. Yönetim Kurulunda görev alan kişiler
b. İşyerinin unvanı
c. İşverenin adresi
d. Tespit edilen riskler
e. Risk analizinde kullanılan yöntem

Cevaplar: 1:E 2:D 3:C 4:B 5:A
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, risk kavramı ve risk yönetimi alanında temel öğretiler aktarılarak, çalışma
hayatında iş kazalarının önlenmesinde risk değerlendirme sürecinin önemi anlatılmıştır.
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11. İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR, TAHLİYE VE İLKYARDIM
İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ONBİRİNCİ BÖLÜM: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR, TAHLİYE
VE İLKYARDIM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
Giriş
11.1. İşyerlerinde Acil Durumlarla İlgili Mevzuatın Amacı ve Kapsamı
11.2. İşyerlerinde Acil Durumlar, Tahliye ve İlkyardım ile İlgili Yasal Düzenlemeler
ve Cezai Yaptırımlar
11.2.1. Kanunlar
11.2.1.1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
11.2.1.2. 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
11.2.1.3. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
11.2.2. Yönetmelikler
11.2.2.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
11.2.2.2. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
11.2.2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
11.2.2.4. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmelik
11.2.2.5. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Acil durum ve tahliye nedir?
2. Acil durumlarla ilgili yasal düzenlemeler nelerdir?
3. İşyerlerinde acil durum organizasyonu nasıl olmalıdır?
4. Acil durum organizasyonunda görevli kişilerin yetki ve sorumlulukları nelerdir ?
5. Acil durum mevzuatına aykırılık halinde cezai yaptırımlar nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Acil durumların tanımı ve Acil
durum
yönetimi
Dersi izleme, okuma ve
kapsamı
kapsamına giren tanımların
araştırma
öğrenilmesi
İşyerlerinde acil
organizasyonu

durum İşyerlerinde
acil
durum Dersi izleme, okuma ve
araştırma
organizasyonu tasarımı

İşyerlerinde acil durum Acil durumlarla ilgili yasa, Dersi izleme, okuma ve
yönetimi ile ilgili yasal yönetmelik ve uygulamaların araştırma
düzenlemeler
kavranması

Acil
durum
kurallarına Acil
durum
kurallarına Dersi izleme, okuma ve
aykırılık
halinde aykırılık halinde uygulanacak araştırma
uygulanacak cezalar
cezaların öğrenilmesi

Anahtar Kavramlar

-

Acil durum, tahliye, ilkyardım
-

-

Acil durum yönetimi

Acil durumlarla ilgili yasalar
Cezai yaptırımlar

-

Organizasyon

-

Giriş
Türkiye’de her yıl 250 binden fazla iş kazası meydana gelirken bu kazalar sonucu
ortalama 1500 çalışan hayatını kaybetmektedir. Bu kaza ve hastalıklar nedeniyle hem
işverenler hem de devlet her yıl milyarlarca lira maddi kayıp yaşamaktadır. Ölüm ve
yaralanmalar, kazalanan işçi ve ailesi için de kabul edilemeyecek sosyal hasarlara yol
açmaktadır. İş kazalarını önlemek amacıyla yapılacak çalışmalar için katlanılan maliyetler,
kaza oluştuktan sonra ortaya çıkan hasarları azaltmaya çalışan tazmin edici uygulamalardan
çok daha düşük düzeyde kalmaktadır.
Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle
birlikte İSG alanında yeni bir döneme girilmiştir. “Önleyici Yaklaşım” adı verilen yeni
sistemde, geleneksel tazmin edici uygulamalar (cezai yaptırımlar, tazminat gibi) korunmakla
birlikte, risklerin işyeri düzeyinde ve kaynağında tespit edilmesi, alınacak tedbirlerin buna
göre planlanarak uygulanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, risk değerlendirmesi ve
yönetimi, İSG organizasyonu, çalışan katılımı, yönetim sistemi ve iç denetim gibi kavramlar
ön plana çıkmıştır. İSG kanunu ve yayınlanan yeni yönetmelikler de, işte bu önleyici yaklaşım
ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Konuyla ilgili yönetmelikler, kanunun yürürlüğe
girdiği 2012 yılından sonra peşpeşe yayınlanarak uygulamaya geçilmiştir.
İşyerlerinde yaşanan veya yaşanması muhtemel acil durumlar da, iş sağlığı ve
güvenliğinin (İSG) faaliyet alanına girmektedir. İSG Kanunundan önce konuyla ilgili münferit
fakat oldukça detaylı yasal düzenlemeler bulunmakla birlikte, bu düzenlemeler “Acil Durum
Yönetimi” adıyla bütünsel bir yaklaşımla dizayn edilememiştir. İSG Kanunu ve bu kanuna
dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerle, doğal ya da endüstriyel kaynaklı olsun tüm acil
durumlarda “risk temelli” bütünsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Acil durum yönetiminde
“risk ve kriz yönetimi” kavramına geçilmiştir.
Risk yönetimi, sadece yaşanması muhtemel bir acil durumda (iş kazası, büyük
endüstriyel kaza, yangın, doğal afet vb.) risklerin belirlenmesini değil; risklerin olası
etkilerinin analizi, risk önleme çalışmaları, planlama, acil durum organizasyonu, yönetimi ve
denetimi olarak bir yönetim sisteminin tüm unsurlarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda yeni
mevzuatta daha önce bulunmayan, tehlike, risk, risk değerlendirmesi, risk yönetimi, acil
durum, acil durum yönetimi, acil durum organizasyonu gibi tanımlara ilk kez yer verilmiş,

İSG mevzuatı kapsamına giren işyerlerinde acil durumların belirlenmesi, risk önleme, hasar
azaltma amacıyla yürütülmesi gereken işler, sorumluluklar, acil durumlarda görevli çalışanlar,
görevlendirilme koşulları, eğitimler, acil durumlarda tahliye ve ilkyardımla ilgili kurallar hem
kanun hem de yönetmeliklerle açıkça tanımlamıştır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR,
TAHLİYE VE İLKYARDIM İLE İLGİLİ YASAL
DÜZENLEMELER

11.1. Acil Durumlarla İlgili Mevzuatın Amacı, Kapsamı ve Tarafları
İşyerlerinde acil durumlarla ilgili yasal düzenlemelerin amacını anlayabilmek için,
öncelikle acil durum olarak belirtilen durumların neler olduğu ve kimleri etkilediği
açıklanmalıdır. Böylece mevzuatın kapsamı da açıklığa kavuşacaktır. Öncelikle, acil durumun
bir tanımını yapmak gerekir. Genel olarak acil durum; anında müdahale ya da reaksiyon
gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olay ya da durum olarak tanımlanabilir. Konumuzun
kapsamına uygun daha dar bir tanım vermek gerekirse; işyerinin tamamında veya bir
kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan
yayılım, iş kazası, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren
olaylara denir. Bununla birlikte bu tanımlarda sayılmayan başka durumların da acil durum
kapsamına girebileceği unutulmamalıdır (salgın hastalık gibi).
Acil durumların kapsamının daha iyi anlaşılabilmesi bakımından, bir olayın acil
durum sayılabilmesi için gerekli kriterleri açıklamak yerinde olacaktır. Bir olayın acil durum
olarak kabul edilebilmesi için 3 kriterin varlığı gerekmektedir. Bunlardan ilki, acil durumun
gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi muhtemel bir durum olması gerekir. Mesela bir iş
kazasının, patlamanın veya yangının gerçekleşmesi bir acil durum olduğu gibi bunların
gerçekleşme ihtimali de bir acil durumdur. Şöyle ki, muhtemel durumlarda gerçekleşme
olasılığının ne kadar yüksek olduğunun mutlaka dikkate alınması gerekir. Yangın tehlikesi her
zaman her ortamda vardır ancak yangın olasılığını arttıran nedenlerin varlığı ve miktarları
(yanıcı gazların yoğunluğu, ateş kaynağı gibi) yangının gerçekleşme olasılığını arttıracaktır.
Diğer bir ifadeyle, bir ortamda yangına neden olabilecek maddelerin varlığı riskin
oluşabileceği
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Yani

her

olasılık

da

acil

durum

olarak

değerlendirilemeyecektir. Aksi halde sırf yangına neden olabilecek maddeler ve üretim
yöntemleri var diye üretimi durdurmamız gerekir ki, bu durum gerçekçi ve bilimsel
olmayacaktır. İşte bu noktada risklerin sürekli tespiti ve takibi, yani risk değerlendirmesi,
yönetimi ve risk kontrol kavramlarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Acil durumların kapsamının belirlenmesinde ikinci kriter ise; gerçekleşen veya
muhtemel bir tehlikenin bir zarar meydana getirmesi veya getirme ihtimalidir. Bu zarar insan
sağlığına veya çalışma ortamına veya her ikisine birden olabilir. Konunun özellikle İSG
açısından önemli olan boyutu ise çalışana yani insan sağlına zarar vermesi veya zarar verme
ihtimalidir. Genel olarak örneğin iş kazası gerçekleşmiş bir durumu ifade ederken, bir iş
kazasının yüksek gerçekleşme ihtimali ve zarar verme potansiyeli (acil-yakın tehlike) acil
durum kapsamına girmektedir.
Üçüncü kriter ise, bizim konumuza giren acil durum mevzuatının sadece işyerleri ve
çalışanları kapsam içine alıyor olmasıdır. Mesela işyerinde bir patlama hem işyeri ve
işyerinde çalışanlara zarar verirken, hem de işletmenin yakın çevresinde yaşayan insanlara
zarar verebilir. Bununla birlikte, acil durumlarla ilgili bu ünitede anlatacağımız acil durum
mevzuatının kişi olarak kapsamına, 6331 sayılı İSG Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda tanımı yapılan işyerleri ve
çalışanlar girmektedir. Örneğin, evlerimizde doğal afetlere karşı yapılan hazırlık ve zarar
azaltıcı çalışmalar da acil durum faaliyetleri kapsamına girmektedir. Bununla birlikte, ortada
bir işyeri veya çalışan yoksa, 6331 sayılı İSG Kanununun ve bu kapsamdaki acil durum
mevzuatı yükümlülüklerinin uygulanma zorunluluğu yoktur. Afetlerle ilgili genel kanunlar
çerçevesinde hareket etmek gerekmektedir. Bu anlamdaki sorumluluklar ise kişilere,
işletmelere ve devlete yani toplumu oluşturan tüm unsurlara aittir.
Başka bir şekilde ifade edecek olursak, işyerinde üretim faaliyeti sonucu ortaya çıkan
riskler hem işyerini ve çalışanları, hem de işyeri çevresindeki insanları etkileyebileceği gibi,
işyeri dışından kaynaklanan kimi riskler de (doğal veya endüstriyel afetler) işyerini ve
çalışanları etkileyebilir. Bu nedenle işverenler, hem kendi işyeri ya da üretim faaliyetleri
nedeniyle ortaya çıkabilecek, çalışanlarını ve işyeri çevresini etkileyebilecek risklerin
takibinden; hem de işyeri dışından kaynaklanan işyeri ve çalışanlarını etkileyebilecek risklerin
takibinden sorumludur. Bu nedenle işyerleri, hem iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
kapsamındaki acil durum düzenlemelerinin (İSG Kanunu gibi) yerine getirilmesinden, hem de
acil durumla ilgili genel ve kamusal nitelikli yasal düzenlemelerin (AFAD Kanunu gibi)
yerine getirilmesinden birlikte sorumlu olacaktır.
Bu açıklamalar doğrultusunda acil durum mevzuatının amacı; işyerlerinde veya işyeri
çevresinde meydana gelen, çalışanlara ve çalışma çevresine zarar veren veya zarar verme
potansiyeli bulunan, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi muhtemel iş kazası, yangın, patlama,

doğal afet, salgın hastalık gibi durumlarla ilgili risklerin tespit edilmesi, yönetimi,
organizasyonu, denetimi ile bunların gerçekleşmesi ile ortaya çıkan zararlı sonuçları azaltıcı
faaliyetlerin belirlenmesi, düzenlenmesi ve denetimini amaçlayan yasal düzenlemeleri
oluşturarak, ortaya çıkan zararları minimize etmek olarak ifade edilebilir.
İşyerlerinde acil durum mevzuatının tarafları da böylece anlaşılmış olmaktadır;
çalışanlar, işverenler ve devlet. İş kazaları, büyük endüstriyel kazalar, yangınlar ve doğal
afetler büyük miktarda maddi zarara ve kimi zaman binlerce insanın ölmesine neden
olduğundan, ortaya çıkması muhtemel zararları belirlemek ve tedbir almak toplumu oluşturan
tüm unsurların görevidir. Gerekli önlemleri geliştirmek, planlamak, araç-gereçleri tedarik
etmek, tatbikatlar yapmak, acil durum organizasyonunu oluşturmakla ilgili yasal
düzenlemeleri yapmak ve kurumsal yapıyı oluşturmak öncelikle devletin görevidir. Hastane,
okul, huzurevi, kışla, kamu binaları gibi yerlerde kamu kurumlarının; özel mülkiyete ait
fabrika, şantiye, alışveriş merkezi, iş merkezi gibi işyerlerinde işverenlerin; konut, sosyal tesis
gibi yaşam alanlarında işveren ve yöneticilerin; kuralları bilme, uygulama ve yardımcı olma
noktasında tüm çalışan ve vatandaşların sorumlulukları bulunmaktadır.
Afetler, iş kazaları ve endüstriyel felaketler sonucu ortaya çıkan can ve mal kayıpları
bir toplumu oluşturan tüm birey ve organizasyonları etkilediğinden, konuyla ilgili yasal
düzenlemeler kamusal nitelik taşır. Mevzuat her kişi ve kurum için bağlayıcıdır. Yürürlüğe
konulacak yasal mevzuat; risk tespiti, risk azaltma, planlama, organizasyon, uygulama ve
denetim yanında, konulan kurallara uyulmaması halinde idari ve cezai yaptırımları da kapsar.
Acil durum yönetimi ile ilgili mevzuat, özel hukuk içinde yer alan bir hukuk dalı olsa da,
kamusal bir niteliği de bulunduğundan karma nitelikli bir hukuk dalıdır.
Konuyla ilgili düzenlemelere, çeşitli kanun, yönetmelik, genelge ve tebliğler içerisinde
yer verilmiştir. Uyulması gereken temel kuralları gösteren Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelere birincil mevzuat; kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili yol ve yöntemleri
gösteren yönetmelik, genelge ve tebliğlere ikincil mevzuat adı verilmektedir.

11.2. İşyerlerinde Acil Durumlar, Tahliye ve İlkyardım ile İlgili Yasal
Düzenlemeler

11.2.1. Kanunlar
11.2.1.1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Kanun, özel sektör işçi ve işverenleri ile tüm kamu işyerlerini ve kamu çalışanlarını
(memur, sözleşmeli vs.) kapsamaktadır.
Kanun işyerlerinde meydana gelebilecek ve çalışanlar, toplum ve çevre güvenliği
açısından risk oluşturabilecek patlama, yangın, gaz sızıntısı gibi endüstriyel kazalar ve afetleri
de kapsamına almaktadır. Kanunla birlikte, özel sektör ve devlete ait tüm hizmet binalarında,
işyerlerinde, hastane, okul, huzurevi gibi kamusal kullanıma açık tüm alanlarda, buralardan
faydalanan kişileri de kapsayacak şekilde işverenler; afet ve acil durumlarla ilgili riskleri
tespit etmek, önleyici tedbirleri almak, önlenmesi mümkün olmayan doğal afetlerin de olası
etkilerini en aza indirmek için gerekli riskleri değerlendirmek, acil durumlara karşı eylem
planlarını hazırlamak, bu konuda gerekli organizasyonu yapmak, özel görevli ve eğitimli
personel çalıştırmak, acil durumlarda işçilerin tahliyesi için gerekli uyarıları yapmak, kaçış
yollarını hazırlamak, tatbikatlar yapmak, acil durum müdahale ekiplerini oluşturmak ve tüm
çalışanları eğitmekle yükümlü tutulmuştur.
Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlara yer verilmektedir. Konumuzu ilgilendiren bazı
tanımları sıralamak gerekirse;
Destek elemanı: Asli görevinin yanında İSG ile ilgili önleme, koruma, tahliye,
yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun
donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,
İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet
veren veya (işçinin) vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında riskleri ortadan kaldırmak veya
azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimalini,

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan
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kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade etmektedir.
Tehlike ve risk değerlendirmesi tanımlarına göre, işyerinde yapılması zorunlu olan
risk değerlendirmesi çalışmalarında; işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek
tehlikelerin (doğal afetler gibi) belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan
faktörlerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
gerekmektedir. Önleme tanımına göre de tüm işverenler, bu riskleri kazalara dönüşmeden
önlemek için koruyucu, önleyici, kapsayıcı tüm teknik, tıbbi ve organizasyonel tedbirleri
alacaktır. Destek elemanları da, acil durumlar, yangın ve tahliye konularını içerecek şekilde
görevlendirilecek ve eğitilecektir (Bkz. İşyerlerinde Acil Durumlar Hk.Yönetmelik).
İşverenin genel yükümlülüğünü düzenleyen 4 üncü maddede işveren, çalışanların işle
ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapacak,
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyip
denetleyecek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacak,
c) Risk değerlendirmesi yapacak veya yaptıracaktır. Yapılacak risk değerlendirmeleri
ve alınacak tedbirlerde, doğal veya insan kaynaklı her türlü olası afet riskleri tedbirleri de
dikkate alınacaktır.
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma yapma yükümlülüğü Kanunun 10
uncu maddesinde ayrıca düzenlenmiştir. Yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esasları da
bir yönetmelikte belirlenmiştir (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği).

İSG Kanununun konumuzu ilgilendiren en önemli düzenlemelerine 11 ve 12 inci
maddelerde yer verilmiştir. İşveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile
çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek,
çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyecek
ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alacaktır. Acil durumların
olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapacak, acil durum
planlarını hazırlayacaktır.
İşveren ayrıca, acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel
tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate
alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun
donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirmek, araç ve
gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır
bulunmalarını sağlamak zorundadır.

Özellikle ilk yardım, acil müdahale, kurtarma ve

yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki ilgili kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli
düzenlemeleri yapacaktır (md.11).
İSG Kanununun acil durumlarda “Tahliye” ile ilgili 12 nci maddesi göre ise; ciddi,
yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren; çalışanların işi
bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden
gerekli düzenlemeleri yaparak çalışanlara gerekli talimatları verir. Durumun devam etmesi
hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler
dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez. İşveren, çalışanların kendileri
veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine
hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve
mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar.
Kanunun 26 inci maddesinde; teftişe yetkili iş müfettişlerinin, işyerinde acil durum,
yangın, ilkyardım ve tahliye konularında gerekli tedbirlerin alınmadığını tespit etmesi halinde,
alınmayan her bir tedbir için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar
para cezası verileceği de belirtilmiştir. İşyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı arttıkça para
cezası katlanarak artmaktadır. Örneğin, çok tehlikeli sınıfa giren ve 50’den fazla çalışan
çalıştıran işyeri için burada belirtilen para cezası % 200 arttırılarak tahsil edilecektir. Ayrıca,
Maliye Bakanlığınca her yıl güncelleme yapılarak para cezaları arttırılmaktadır.

İSG Kanunun konumuz kapsamına giren bir diğer önemli düzenlemesi de, güvenlik
raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi hazırlama yükümlülüğüdür (m.29). Büyük
endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme
politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanmak zorundadır. Güvenlik
raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve
yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilecektir.
Konuyla ilgili yönetmelik de Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmelik adıyla Aralık 2013’te yayınlanmıştır. Büyük kaza önleme
politika belgesi hazırlamayan işverene ellibin Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp
Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça
izin verilmeyen işyerini açan veya faaliyete devam eden işverene seksenbin Türk Lirası para
cezası verilmektedir.
11.2.1.2. 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
17 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dünyada afet yönetimi alanında gerçekleşen
güncel gelişmelere uyum sağlamak, afet yönetimi kavramına yeni bir model oluşturmak
hedefiyle hazırlanmıştır. Kanunun amacı; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin
hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın
kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. Kanun, afet ve acil durumlar ile
sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için
gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma,
olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme
çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, politikaların
üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsamaktadır.
Afet, acil durum ve risk yönetimiyle ilgili modern yaklaşımlar çerçevesinde, afet
yönetimi ile ilişkili yeni tanımlara kanunun 2 inci maddesinde yer verilmiştir. Bu tanımlardan
bazılarını özetlemek gerekirse;

Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu
olayların oluşturduğu kriz halini,
Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar
doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine
edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi–işlem ve haberleşme
sistemleri ile donatılan merkezi,
Risk: Bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü,
Risk azaltma: Belirli bir kesim veya alanda geliştirilen afet senaryolarına göre, olası
risklerin önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere indirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak
her türlü planlı müdahaleyi,
Risk yönetimi: Ülke, bölge ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit etme,
azaltma ve paylaşma çalışmaları ile planlama esaslarını,
Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların
yok edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk yönetimi ve önleme tedbirlerini ifade etmektedir.
Kanunun ikinci bölümünde Başkanlığın merkez teşkilatının oluşumuna yer
verilmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Teşkilatı; Afet ve
Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Deprem Danışma
Kurulu ve Başkanlık Teşkilatı’ndan oluşturulmuştur.
Kanunun 6 ncı maddesinde Başkanlığın merkez teşkilatı birimleri şu şekilde
düzenlenmiştir: Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı, Müdahale Dairesi Başkanlığı,
İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı,
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. Kanunun 7 ila 13 üncü maddeleri arasında, Başkan,
Başkan yardımcıları merkez teşkilatı daire başkanlıklarının görevleri sayılmaktadır.
Kanunun III.Bölümünde Başkanlığın taşra teşkilatı düzenlenmiştir. Taşra teşkilatı, İl
Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (m. 18) ile Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik
Müdürlüklerinden (m.19) oluşmaktadır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin görevlerinden
bazıları şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum
hazırlıklarını yapmak

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli
idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak,
uygulamak ve uygulatmak
c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli
haberleşmeyi sağlamak
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek
f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,
beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve
malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ise; İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü emrinde görev yapmaktadırlar.

11.2.1.3. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

53 asıl 22 geçici maddeden oluşan Kanun, afet hallerinde kamu makamları ile diğer
kuruluş ve vatandaşların yükümlülüklerini, afet durumunda yapılacak yardımlar ve alınacak
tedbirlerle ilgili yükümlülükleri düzenleyen temel kanundur. Kanunun ilk maddesinde;
afetlerde yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya
görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle, yapılacak yardımlar hakkında bu kanun
hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş, afetin meydana gelmesi halinde alınması gereken acil
tedbirlerin uygulanmasında afetin meydana geldiği ilin valisi yetkili kılınmıştır.
İkinci maddede; su baskını, deprem, heyelan, çığ ve yangına uğrayabilir bölgelerin
tespiti ve ilanı ile ilgili usuller, bu konuda bakanlıkların yetkileri düzenlenmiştir. Ayrıca,
mahalli şartlar nedeniyle yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların, şehir ve
kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve kaymakamların
mütalaası alındıktan sonra valilerin onayı üzerine ilan edileceği belirtilmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinde, afet durumunda görev yapacak organizasyon ve kamu
makamlarının yetkileri ile ilgili düzenlemelere yer verilmektedir. 2009 yılında 5902 sayılı
Kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulmasıyla, afetlerde risk yönetimi
konusundaki tüm yetki ve sorumluluklar bu kurumun merkez ve taşra birimlerine
devredilmiştir. Bununla birlikte; Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile Koordinasyon
Kurulunda yer alan tüm Bakanlıklar ve ilgili kamu kurumlarının, afet hallerinde yürütüm ve
koordinasyon sorumlulukları devam etmektedir.

Ayrıca Valiler, İl Afet ve Acil Durum

Müdürlükleri ile Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinin yürüttüğü
işlerin koordinasyonu ve takibinden sorumludur.
Kanunun 7 ila 11 inci maddeleri arasında afet durumunda devletin, kamu makamları
ile diğer kişi ve kuruluşların sorumluluk ve vazifeleri düzenlenmiştir. Afetlerin vukuunda
ilkyardımları yetiştirmek maksadıyla bu bölgelere mülki amirler ve ilgili makam ve kurumlar
tarafından gönderilecek kurtarma ve yardım ekipleri, her türlü malzeme, makina, alet,
yiyecek, giyecek ve barınma eşya ve maddeleri, kamu idareleri ve bunlara bağlı müesseseler
ve iktisadi devlet teşekküllerine, vilayetlere, belediye ve köylere ait olan ve bunlara bağlı
bulunan müesseselerin elinde bulunan her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtaları bedeli
sonradan ödenmek üzere sevk edilir. İhtiyaç hissedilen mahallerde bu mecburiyet ve
mükellefiyetler, gerçek kişi her türlü özel şirket ve kuruluşlara da uygulanabilir.
Afetlerde ve her türlü kurtarma, barındırma, yardım, söndürme, sevk işlerinde
çalışanlardan yaralanan veya sakatlanan yahut hastalananlar en yakın tedavi yerlerine sevk
edilirler. Kamuya ait tüm hastane ve tedavi yerleri bunları hemen kabul ve parasız tedavi
etmeye mecburdurlar.

11.2.2. Yönetmelikler
11.2.2.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
6331 sayılı İSG Kanununun 10, 11 ve 30 uncu maddeleri uyarınca, işyerlerinde acil
durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve
benzeri konularda yapılması gereken çalışmalara ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Dört

bölüm ve 22 maddeden oluşmaktadır. Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işverenin acil
durumlara ilişkin yükümlülükleri şunlardır:
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak
meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden
değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlemek
b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak
c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapmak
ç) Acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler,
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme,
koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip
ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirmek
e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele
konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz
durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması
ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde ise çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
sıralanmıştır;
a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirlere uymak.
b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin
sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın
amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.
c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay
yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.
ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye
düşürmeyecek şekilde davranmak.

İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir
tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen
sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale
edebilmelerine imkân sağlamak zorundadır. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya
dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.
Yönetmeliğin üçüncü bölümünde işverenin işyerlerinde acil durum planlarının
hazırlanması ile ilgili yükümlülükleri düzenlenmiştir. Acil durum planı, tüm işyerleri için
tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların
olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin
belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon,
tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanacaktır.
İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar şu hususlar dikkate alınarak
belirlenecektir: Risk değerlendirmesi sonuçları, yangın ve kimyasal maddelerden kaynaklanan
yayılım ve patlama ihtimali, İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, doğal afetlerin
meydana gelme ihtimali ve sabotaj ihtimali. Muhtemel acil durumların oluşturabileceği
zararları önlemek veya sınırlandırmak üzere gerekli olduğu durumda ölçüm ve
değerlendirmeler yapılacaktır. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri de dikkate alınacaktır.
İşveren; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan
işyerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde 50 çalışana kadar; Arama,
Kurtarma, Tahliye ile Yangınla Mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve
özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirecektir. İşyerinde bunları
aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar
çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirecektir. Acil durumlarda ekipler arası
gerekli koordinasyonu sağlamak üzere, bir de sorumlu görevlendirilecektir.
İşverenler ayrıca, 29/7/2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre İlkyardımcı
da görevlendirmek durumundadır. İlkyardım Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine göre
işyerlerinde; a) Az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için bir ilkyardımcı, b) Tehlikeli
işyerlerinde her 15 çalışana bir ilkyardımcı, c) Çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışana bir
ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

Acil durumlar, tahliye, ilkyardım konularında yönetmeliklerde bahsi geçen işyerlerinin
tehlike sınıfları, 26.12.2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği hükümleri
dikkate alınarak belirlenmektedir.
İşyerlerinde hazırlanacak acil durum planı yönetmelikte yer alan zaruri bilgileri
içerecek şekilde dokümante edilecektir. Acil durum ve ilkyardım ekipmanlarının bulunduğu
yerler, kaçış yolları, ekiplerin adları, irtibat numaraları ile işyerinin bölümlerini gösteren bir
kroki de hazırlanacaktır. Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak, hazırlayan kişiler
tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanacak ve kolayca görülebilecek yerlere
asılacaktır. Yönetmeliğin 12 inci maddesine göre hazırlanacak acil durum planında asgari şu
hususlar yer almak zorundadır;
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Belirlenen acil durumlar.
d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum
ekipmanlarının bulunduğu yerler.
2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer
aldığı tahliye planı.
4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk
alanı ve iletişim bilgileri.
5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri
dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her
sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanacak ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek

ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanacaktır. Acil durum planı kapsamında
hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulacaktır.
Yönetmeliğin 13 üncü madde hükmü gereğince işyerlerinde, acil durum planının
uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat
yapılacak, denetlenecek ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler
yapılacaktır. Hazırlanmış olan acil durum planları tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli
ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenecektir.
Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele,
ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilecektir. İşe yeni alınan
çalışana, İSG eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili
özel olarak eğitilecektir.
Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları; aynı çalışma alanını
birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü
işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanacaktır.
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin
işyerlerince

hazırlanan

acil

durum

planlarının

koordinasyonu

yönetim

tarafından

yürütülecektir. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde ise acil durum
planları; bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının
hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları
işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumlu olacaktır.
11.2.2.2. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği 26 Ağustos 2013 tarihinde
yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak
tüm güç ve kaynakları ulusal ve yerel düzeyde planlamak, kaynakların olay bölgesine hızlı bir
şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetlerini ve bu hizmetlerin koordinasyonundan
sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve yerel düzeyde sorumlu birimlerin görev ve
sorumlulukları ile planlama esaslarını belirlemektir. Yönetmelik, afet ve acil durumlarda
müdahale hizmetlerini yürütecek bakanlıklar, kamu kurumları, valilikler, kaymakamlıklar,

özel ve özerk kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile bireylerin görev ve sorumluluklarını,
bunlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ye karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsamaktadır.
Yönetmelikle, AFAD tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımıyla afet ve
acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon
birimlerine ait görev ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla afet öncesi, sırası ve sonrasına
ait müdahale planlamasının temel prensiplerini içeren Türkiye Afet Müdahale Planı
hazırlanması öngörülmüştür. Sözü edilen plan, afet ve acil durumlarda görev alacak bakanlık,
kurum ve kuruluşlar ile yapılan değerlendirmeler sonucunda AFAD tarafından hazırlanarak
2013 yılında yürürlüğe girmiştir.
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ulusal ve yerel düzeyde müdahale
organizasyon sistemi oluşturulmuş ve bu sistem operasyon, bilgi planlama, lojistik ve bakım,
finans ve idari işler olmak üzere dört servis olarak yapılandırılmıştır. Ulusal düzey hizmet
grubu planları ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile destek çözüm ortakları
tarafından birlikte hazırlanmıştır. Ayrıca, Valinin başkanlığında İl Afet ve Acil durum
müdürlüğü koordinasyonunda bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatları ve mahalli
idarelerin katılımıyla afet öncesi, sırası ve sonrasına ait müdahale planlamasının prensiplerini
içeren İl Afet Müdahale Planı hazırlanmaktadır.
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde; kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait
bina ve tesisler için acil durum planlarının İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde hazırlanacağı belirtilmiştir. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve
afet müdahale planları kapsamında ulusal ve yerel düzeyde eğitim ve tatbikatlar düzenlenir
(md.13). Afet ve acil durumlara müdahale ile sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar AFAD
ile koordineli olarak afet ve acil durum hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde yapar, yeterli sayıda
personeli görevlendirir, eğitir ve hazır halde bulundurur (m.14). Afet ve acil durumlara
müdahale ile sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar ve valilikler bünyelerinde kurulan afet ve
acil durum yönetim merkezlerince 7 gün 24 saat esasına göre afet ve acil durum hizmetlerinin
yürütülmesini sağlanır (md.15).
Yerel düzeyde afet ve acil durum hazırlıkları illerde valilerin, ilçelerde ise
kaymakamların koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşların desteği ile yapılır. Yerel
düzeyde il afet ve acil durum yönetim merkezi altında hizmet grupları oluşturulur. Ekiplerin

görev alacakları alanda düzenli eğitilmeleri esastır. Sorumluluk alanlarına göre büyükşehir
belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri, afet ve acil durumlar için geçici barınma yerleri,
afet durum senaryo ve planları, yeterli ekipmanla donatılmış kurtarma ekipleri, tahliye, iskân,
beslenme bakım gibi hizmetleri için gerekli çalışmaları yapmak zorundadır (md.16).
Afet ve acil durum hallerinde hem ulusal hem de yerel düzeyde hazırlanan planlar
çerçevesinde hareket edilir. Afet ve acil durum yönetim merkezi yöneticileri ve teşkil edilen
koordinasyon ekipleri afet haberi ile birlikte ivedilikle görevli oldukları afet ve acil durum
yönetim merkezinde toplanır ve koordinasyon çalışmalarını AFAD ile iletişim halinde
yürütür. Büyük yangınlar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeler, hava ve deniz
aracı kazaları, teknolojik kazalar gibi hallerde tüm kurum ve kuruluşlar yetkili oldukları
konularda AFAD ile koordineli olarak acil müdahaleyi sağlar (md.18).
Yönetmeliğin dördüncü bölümümde ise, afet ve acil durum hallerinde iş bölümü,
görev ve sorumluluklar düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde koordinasyon birimleri olarak; Afet
ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezi ve diğer kurum ve kuruluşların acil durum yönetim merkezleri
belirlenmiştir. Yerel düzeyde koordinasyon birimleri ise il afet ve acil durum koordinasyon
kurulu, afet ve acil durum yönetim merkezi, ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi (md.25).
AFAD; barınma, arama ve kurtarma, bilgi yönetimi, değerlendirme ve izleme, hizmet
grupları lojistiği, uluslararası destek ve işbirliği, kaynak yönetimi, satın alma ve kiralama,
muhasebe, bütçe ve mali raporlama, ulusal ve uluslararası nakdi bağış hizmetlerinden
sorumludur (md.26). AFAD ulusal düzeyde afet ve acil durumlara etkin müdahaleyi; tüm
bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği başta olmak üzere tüm sivil
toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ve yardıma gelen yabancı kuruluşları, gönüllü birlikleri
koordine ederek sağlar, işbölümü yapar ve yapılan çalışmaları denetler (md.26).
Tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet binalarının acil durum planlamasını
yapmaktan sorumludur. Vali ve kaymakamlar; il ve ilçe sınırları içinde afet ve acil durum
hizmetleri ile ilgili tedbirlerin aldırılmasından, acil yardımların gerektirdiği harcamaların
yapılmasından, geçici veya sürekli olarak ekiplerin oluşturulmasından, yerel düzeydeki
servislerin yönetiminden sorumludur (md.29).
11.2.2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İSG Kanunu uyarınca 29 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin amacı,
çalışanları
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ve
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kaynaklanabilecek risklerin değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
İşyerlerinde risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından
gerçekleştirilecektir. Risk değerlendirmesi ekibinde; işveren veya işveren vekili, iş güvenliği
uzmanları ile işyeri hekimleri, çalışan temsilcileri,

destek elemanları, işyerindeki bütün

birimleri temsil edecek şekilde riskler konusunda bilgili çalışanlar yer alacaktır. Risk
değerlendirmesi çalışmaları, çalışanların görüşleri alınarak gerçekleştirilecektir.
Yönetmelik uyarınca risk değerlendirmesi yapılırken, işyerindeki üretim süreçleri,
kullanılan hammadde, malzeme ve ekipmanlar, kaza ve ramak kala kayıtları gibi içsel
faktörler yanında; acil durum planları, işletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler,
elektrik tesisatının bileşenleri ile atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma,
yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile işyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali
olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden
kaynaklanabilecek tehlikeler de dikkate alınacaktır. Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri
ayrı ayrı dikkate alınarak, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta
oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar
görebileceği belirlenecek ve 10 uncu maddede belirlenen risk kontrol adımları doğrultusunda
bu riskleri bertaraf edecek çalışmalar yapılacaktır. Risk değerlendirmesi, dokümante edilerek
saklanacak ve tehlike sınıfına göre en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenecektir.

11.2.2.4. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Yönetmelik
30 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran
kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve
çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için
alınması gerekli önlemleri belirlemektedir.
Yönetmeliğin 6 ncı madde hükmüne göre, kapsama giren üst seviyeli kuruluş
işletmecisi, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda,
bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm

tedbirleri almakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlarda, büyük
endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi amacıyla kantitatif
metotlarla risk değerlendirmesi yapılmak zorundadır.
Yapılacak kantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek
tehlikelerden: tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, miktarları ve etkileşimleri, kimyasal
maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi, patlayıcı ortamlar ve bu
ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların
uygunluğu, proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması, proses
tehlikeleri ile proses ekipmanlarının karşılıklı etkileşimleri, büyük kaza senaryolarının kök
neden ve sonuç analizi, geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma
olasılıkları gibi hususlar dikkate alınacaktır. İşletmeciler, risk değerlendirme belgelerini,
güvenlik raporuyla birlikte dijital ortamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
gönderecektir.
Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, yönetmeliğe uygun formatta bir “Dahili Acil
Durum Planı” da hazırlayacaktır. İşletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden
uygun bulunduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren otuz iş günü içerisinde dahili acil
durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına incelenmek üzere gönderecektir.
İşletmeci tarafından kuruluşa ait dahili acil durum planının gönderilmemesi veya
kuruluşun dahili acil durum planının olmadığının tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu
uyarınca idari yaptırımlar uygulanacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, acil durum
planlarıyla hazırlanmasıyla ilgili Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik
Dahili Acil Durum Planı Tebliğini 2016 yılında yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamına giren
üst seviyeli kuruluşlarla ilgili olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, belirtilen tebliği
dikkate alarak bir “Harici Acil Durum Planı” da hazırlayacaktır.
İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir,
gerektiğinde revize eder, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerin yeterli
düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar. İşletmeci, kuruluşta
büyük bir kaza meydana geldiği takdirde, kazanın oluşumu ve gelişim seyri, tehlikeli
maddeler ve miktarları, kaza ile ilgili mevcut veriler ve acil durum tedbirleri hakkında Valilik
ve Belediye, AFAD, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını derhal haberdar eder.

Yönetmelik kapsamına giren kuruluşların denetimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından programlı ve program dışı
denetimler yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. Saha denetimlerinde; çalışanlar, çevre ve insan
sağlığı için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit edilmesi durumunda, kuruluşta iş
tamamen veya kısmen durdurulur. Üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması,
incelenmek üzere gönderilmemesi veya yetersiz bulunması durumlarında kuruluşun
tamamında iş durdurulur.

11.2.2.5. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve
kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve
işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek
yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal
kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında
alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
Yönetmelik; ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak
yangın önleme ve söndürme tedbirlerini ve yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz
ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza
indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim
esaslarını, kapsar.
Yönetmelik, yangından korunma ile ilgili genel ilkeler, görevler, yetkiler,
sorumluluklar ve yasakları, binaların tehlike sınıflandırmalarını, ortak ve genel kullanım
amaçlı binaların genel ve özel yangın güvenliği hükümlerini içermektedir (binaların yerleşimi,
ulaşım yolları, yangın kompartımanları, duvarlar, döşemeler, cepheler, çatılar, binalarda
kullanılacak yapı malzemeleri, kaçış yolları, yangın güvenlik holü ve kaçış merdivenlerinde
bulunması gereken özellikler, bina kullanım sınıflarına göre özel düzenlemeler, sığınaklar,
asansörler, yıldırımdan korunma tesisatı, elektrik tesisatı, acil durum aydınlatması ve
yönlendirmeleri, yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangın kontrol panelleri, söndürme
sistemleri, periyodik testler ve bakım, tehlikeli maddelerin depolanması ve bakımı, yangın
güvenliği sorumluluğu, ekipler, eğitim, denetim ve işbirliği ilgili düzenlemeler).

Uygulama Soruları
1.

Acil durum kapsamına giren olayları açıklayınız

2.

İşyerlerinde acil durum ekipleri kimlerden oluşur?

3.

Acil durum planlarında yer alması gereken bilgiler nelerdir?

4.

İşverenlerin acil durumlarla ilgili yükümlülüklerini açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Acil durum mevzuatının amacı; işyerlerinde meydana gelen, çalışanlara ve çalışma
çevresine zarar veren veya zarar verme potansiyeli bulunan, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi
muhtemel iş kazası, yangın, patlama, doğal afet, salgın hastalık gibi durumlarla ilgili risklerin
tespit edilmesi, yönetimi, organizasyonu, denetimi ile ortaya çıkan zararlı sonuçları azaltıcı
faaliyeterin belirlenmesi, düzenlenmesi ve denetimini amaçlayan yasal düzenlemeleri
oluşturararak ortaya çıkan zararları minimize etmektir.
İşyerlerinde acil durum mevzuatının tarafları çalışanlar, işverenler ve devlettir. İş
kazaları, büyük endüstriyel kazalar, yangınlar ve doğal afetler büyük miktarda maddi zarara
ve binlerce insanın ölmesine neden olduğundan, ortaya çıkması muhtemel zararları belirlemek
ve tedbir almak toplumu oluşturan tüm unsurların görevidir. Gerekli önlemleri geliştirmek,
planlamak, araç-gereçleri tedarik etmek, tatbikatlar yapmak, acil durum organizasyonunu
oluşturmakla ilgili yasal düzenlemeleri yapmak ve kurumsal yapıyı oluşturmak öncelikle
devletin görevidir. Hastane, okul, huzurevi, kışla, kamu binaları gibi yerlerde kamu
kurumlarının; özel mülkiyete ait işyerlerinde işverenlerin; kuralları bilme, uygulama ve
yardımcı olma noktasında tüm çalışan ve vatandaşların sorumlulukları bulunmaktadır.
Acil durum yönetimi ile ilgili mevzuat, özel hukuk içinde yer alan bir hukuk dalı olsa
da, kamusal bir niteliği de bulunduğundan karma nitelikli bir hukuk dalıdır. Afetlerde risk ve
kriz yönetimiyle ilgili temel tanımlar, yükümlülükler, konuyla ilgili kurumlar ile bu
kurumların afet ve acil durumlardaki görev, yetki, sorumluluk, organizasyon ve faaliyetlerini
düzenleyen en önemli kanunlar; “5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ve “6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”dur.
Afet yönetimi kapsamında çok sayıda yönetmelik yayınlanmıştır. Afet, acil durum ve
risk yönetimi ile afetlerde teşkilatlanma ve organizasyona ilişkin 5 temel yönetmelik ise
şunlardır: “Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliği”, “İşyerlerinde acil durumlar
hakkında yönetmelik”, “İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği”, “Büyük
endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik” ve “Binaların
yangından korunması hakkında yönetmelik”.

Bölüm Soruları
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hangi kapsama girmektedir?
a) Birincil mevzuat
b) İkincil mevzuat
c) Öncelikli mevzuat
d) Dolaylı mevzuat
e) KHK
2. Acil durum mevzuatının en önemli sosyal tarafı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşverenler
b) STK’lar
c) Devlet
d) Bireyler
e) Çalışanlar
3. Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum yönetimi, hizmetleri ve
organizasyonu ile ilgili düzenlemeler içeren temel kanunlardan biridir?
a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun
b) Umumi Hıfzısıhha Kanunu
c) Belediyeler Kanunu
d) İş Kanunu
e) Sivil Savunma Kanunu
4. Acil durum hukuku hangi hukuk dalı kapsamına girer?
a) Özel hukuk
b) Karma hukuk
c) Ceza hukuku
d) Kamu hukuku
e) Borçlar hukuku

5. İşyerlerinde

acil

durumlar

hakkında

yönetmelik

hangi

konuyu

düzenlemektedir?
a) İşyerlerinde acil durumlarla ilgili yükümlülükleri ve organizasyonu
b) Arama ve kurtarma süreçlerini
c) AFAD’ın görev ve sorumluluklarını
d) İşyerlerinde sivil savunma hizmetlerini
e) Acil durumlarda belediyelerin görevlerini
6. Afet ve kriz yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin sevk ve idaresinden “İl
Düzeyinde” en yetkili ve sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) Belediye Başkanı
d) AFAD İl Müdürü
e) Vali Yardımcısı
7. Aşağıdakilerden hangisi İl Acil ve Afet Durum Müdürlüklerinin görevleri
arasında yer almaz?
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum
hazırlıklarını yapmak
b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını,
mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon
içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak
c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli
haberleşmeyi sağlamak
d) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek
e) Afetlere karşı fabrika ve işletmelerde gerekli önlemleri almak
8. Aşağıdakilerden hangisi acil durum yönetimi mevzuatı kapsamındaki
yönetmeliklerden biri değildir?
a) Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliği
b) Kimyasal maddelerle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği

c) İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik
d) Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında
yönetmelik
e) Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
9. İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş
yerleri için işyerlerinin büyüklüğüne göre hazırlanması gereken büyük kaza
önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanma usül ve esaslarını
düzenleyen yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliği
b) Kimyasal maddelerle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
c) İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik
d) Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması
hakkında yönetmelik
e) Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
10.

Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliği uyarınca Afet ve

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan; bakanlık, kurum
ve kuruluşların katılımıyla afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında
görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait görev ve
sorumlulukları tanımlamak amacıyla afet öncesi, sırası ve sonrasına ait müdahale
planlamasının temel prensiplerini içeren belgeye ne ad verilir?
a) Afet Hazırlık Planı
b) Afet Kurtarma Planı
c) Türkiye Afet Müdahale Planı
d) Türkiye Afet Çalışma Planı
e) Arama ve Kurtarma Planı

12. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAK VE
SORUMLULUKLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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12.2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Hak ve Sorumlulukları
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Nitelikteki) Hakları
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12.3.2. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
12.3.3. İş sağlığı ve Güvenliği Kuruluna veya İşverene Başvuru
Hakkı
12.3.4. Tehlikeli Bölgeyi Terk Etme Hakkı
12.3.5. Çalışanların Şikayet ve İhbar Hakkı
12.3.6. Çalışanın İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı
12.4. Sorumluluklarını Yerine Getirmeyen Çalışanlara Yönelik Yaptırımlar
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12.5. Kaynaklar

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Çalışan Tanımı ve Kapsamı Hakkında Bilgi
Veriniz?
2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Hakları Nelerdir?
3. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Sorumlulukları Nelerdir?
4. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Sorumluluklarını Yerine
Getirmemesinin Yaptırımları Nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çalışan Tanımı ve Kapsamı

İş sağlığı ve güvenliği
kanunauna göre çalışan
tanımı ve kapsamının
öğrenilmesi

Çalışanların Hak ve
Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği
Alanında Çalışanların
Yükümlülüklerini İhlal
Etmesinin Yaptırımları

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Okuyarak ve araştırarak

İş sağlığı ve güvenliği alanında
Çalışanların kanundan doğan
Okuyarak ve araştırarak
hak ve sorumluluklarının
öğrenilmesi
Çalışanların
görev
ve
sorumluluklarını
yerine
getirmemesinin yaptırımları
hakkında
bilgi
sahibi Okuyarak ve araştırarak
olunması
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Çalışan Tanımı ve kapsamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Çalışanların Hakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Çalışanların Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Çalışanların Yükümlülüklerini İhlal Etmesinin
Yaptırımları

Giriş
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için hem
işverene hem de çalışanlara da bir takım sorumluluklar ve yükümlülükler getirmiştir. Bu
bölümde, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında çalışan tanımı yapıldıktan sonra
çalışanların İSG kanunundan doğan hak ve sorumlulukları anlatılacaktır. Çalışanların İSG
alanında en önemli sorumluluğu işveren tarafından alınan tedbir ve önlemlere uyma ve
talimatları yerine getirme yükümlülüğüdür bununla birlikte ilgili kanun tarafından çalışanlara
bir takım proaktif nitelikte haklar da sağlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında
çalışanlara tanınan proaktif haklar altı alt başlık içinde anlatılacaktır. Son olarak çalışanların
İSG alanında sorumluluk ve görevlerini yerine getirmemesi halinde karşılaşabileceği hukuki,
idari ve cezai yaptırımlar anlatılacaktır.

ONİKİNCİ BÖLÜM: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAK VE
SORUMLULUKLARI

12.1.

Çalışan Tanımı ve Kapsamı

Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliğinin amacı tüm çalışanları yaptıkları iş ve meslekle
alakalı bedensel ve ruhsal yönden sağlık ve güvenliklerini tehdit eden veya etme olasılığı olan
tüm tehlike ve risklere karşı korumak için gerekli tedbir ve önlemleri alarak üretim ve işletme
güvenliğini sağlamaktır. Bu bağlamda işletme ve işyerlerinde alınacak tedbir ve önlemlerin
sadece çalışanların refah ve mutluluğunu artırmayıp işverenlerin de üretim verimliliğini
olumlu etkileyeceği şüphesizdir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işverenin yanı sıra
çalışanlara da bir takım sorumluluklar ve yükümlülükler getirmiştir. İSG Kanunu kamu ve
özel sektör ayırımı yapmadan bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işveren ve işveren
vekillerine ve çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlara faaliyet konularına
bakılmaksızın uygulanır (İSG Kanunu, Madde 2.).

İSG kanunun 3. maddesinde çalışan

kavramı “kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde
istihdam edilen gerçek kişi” olarak tanımlanmıştır.
Baycık’ın da (2013:107) belirttiği gibi 6331 sayılı İSG Kanununda tanımlanan çalışan
kavramı çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm bağımlı çalışanları kapsamaktadır. Bu
nedenle İSG Kanunu sadece 4857 sayılı İş Kanununa tabi olan işçileri değil, Türk Borçlar
Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanununa tabi özel işyerleri ile kamu kurum ve
kuruluşlarında istihdam edilen işçileri ve kamu idarelerinde görevli memurlar ile 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinde tanımlanan 4/B ve 4/C statüsünde çalışan
personelleri de kapsamaktadır.
Bununla birlikte, kanunun 2. Maddesinin 2 numaralı fıkrasında bu kanunun kapsamına
girmeyen faaliyetler ve kişiler şu şekilde düzenlenmiştir;

•

Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı
Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının
faaliyetleri,

•

Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,

•

Ev hizmetleri,

•

Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi
yapanlar,

•

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

İSG Kanunun ilgili maddesinin gerekçesinde de belirtildiği gibi bu tür faaliyetlerin ve
kişilerin kapsam dışında tutulmasının nedeni bu işlerin ve faaliyetlerin niteliği ve yapıldığı yer
gereği iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasının çok zor ve hatta imkansız olmasıdır.
Dolayısıyla yukarıda bahsedilen faaliyetler ve kişiler İSG kanunu açısından kapsam dışıdır.

12.2.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Çalışanların İSG alanında en önemli sorumluluğu işveren tarafından alınan tedbir ve
önlemlere uyma ve talimatları yerine getirme yükümlülüğüdür. Çalışanlardan beklenen;
• Talimatlara uyarak çalışma
• İş ekipmanlarını doğru kullanma
• Riskleri durum ve davranışları bildirme
• İşbirliği ve katılımdır.
İSG Kanunun 19. Maddesinde çalışanların yükümlülükleri şu şekilde belirtilmiştir;
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 yükümlüdürler.
Çalışanların,

işveren

tarafından

verilen

eğitim

ve

talimatlar

doğrultusunda

yükümlülükleri şunlardır (madde 19/2):
• İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve

diğer üretim

araçlarını kurallara

uygun şekilde

kullanmak,

bunların

güvenlik

donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
• Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
• İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden
ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
• Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak
• Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan
temsilcisi ile iş birliği yapmak.
İSG alanında asıl sorumluluğun işverenlerde olması nedeniyle alınan tedbirlere uyulup
uyulmadığını sürekli izlemek, denetlemek ve tedbirlere uymayan veya içki ve uyuşturucu
madde kullanan, kendisini ve çalışma arkadaşlarını tehlikeye atacak davranışlarda bulunan
çalışanlara uyarı ve disiplin cezaları verme yetkisine sahiptir.
İSG alanında alınan tüm tedbirler ve taraflara getirilen yükümlülüklerin asıl amacı
çalışanların iş sağlığının ve iş güvenliğinin sağlanmasıdır. İSG kanunu ve bu kanuna
dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde işverenlere iş sağlığı ve güvenliği konusunda pek çok
yükümlülük getirilmiştir, fakat işverenlerin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi
durumunda çalışanlara da baskı aracı olarak kullanabilecekleri “proaktif (önleyici) haklar”
tanımlanmıştır (Baycık, 2013). Bununla birlikte çalışanların kanun ve yönetmeliklerde
belirlenen

sorumluluklarını

yerine

getirmemesi

durumunda

işverenler

tarafından

uygulanabilecek bir takım yaptırımlar bulunmaktadır.
12.3.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Proaktif (Önleyici) Hakları

İSG kanunu çalışanlara işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hakkının tesisi konusunda
proaktif önleyici nitelikte bir takım haklar sağlamıştır bunlar;
• Görüş Bildirme ve Katılım Hakkı
• Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
• İşverene Başvuru Hakkı
• Tehlikeli Bölgeyi terk etme Hakkı

• Şikayet ve İhbar Hakkı
• Derhal Fesih Hakkı
12.3. 1. Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği Alanında Görüş Bildirme ve Katılım
Hakkı
6331 sayılı İSG Kanunun 18. Maddesinde, çalışanlara bizzat, iki ve daha fazla çalışanın
olduğu yerlerde ise çalışan temsilcisi veya sendikalı işyerinde yetkili sendika temsilcileri
aracılığıyla işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüş bildirme ve katılım
hakkı sağlanmıştır.
İşveren, çalışanların veya çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda
görüşlerini almak, onlara teklif getirme hakkı tanımak ve İSG ile ilgili görüşlerini dikkate
almak ve katılımlarını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında işveren, aşağıda belirtilen
konularda mutlaka çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının önceden görüşlerinin alınmasını
sağlamalıdır;
a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için
kişilerin görevlendirilmesi.
b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve
kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.
c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.
ç) Çalışanların bilgilendirilmesi.
d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.
İSG kanunun 18. Maddesinin son fıkrasında işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan
önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında çalışanların veya çalışan
temsilcilerinin yetkili makama başvurmalarından dolayı haklarının kısıtlanamayacağı
belirtilerek çalışanlar güvence altına alınmışlardır.

12.3.2. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
Çalışanlar işyerlerinde ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kaldıklarında İş Sağlığı ve

Güvenliği Kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit
edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep etme hakları vardır.
İşyerinde ciddi ve yakın bir tehlike olması halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu acilen
toplanarak, kurulun olmadığı durumlarda işveren derhâl kararını vererek durumu tutanakla
çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Kurul veya işverenin
çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar
çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti
ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Ayrıca çalışanlar talep
etmelerine rağmen gerekli tedbirler alınmadığı takdirde tabi oldukları kanun hükümlerine
göre iş sözleşmelerini feshedebilirler. Kamu görevlileri ise bu maddeye göre çalışmadığı
dönemde fiilen çalışmış sayılır (İSG Kanunu Madde 13, Çalışmaktan kaçınma hakkı).
Süzek (2014), çalışanların çalışmaktan kaçınma haklarını gerekli önlemler alınıncaya
kadar kullanabileceğini ve bu konuda bir süre sınırının olmadığı yönünde görüş
bildirmektedir. Yine tehlikenin birden çok çalışanı ilgilendirmesi halinde çalışanların topluca
çalışmaktan kaçınma haklarını kullanabileceğini ve bu şekilde topluca kullanılmasının kanun
dışı grev olarak nitelendirilemeyeceğini belirtmiştir.
İSG kanununda çalışanlar için tanınan “çalışmaktan kaçınma hakkı”, ileri ve modern bir
düzenleme olmakla birlikte, özel sektörde çalışanlar için pratikte bu hakkın kullanılması
oldukça zordur.

Özellikle işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde işten çıkarılma ve iş

bulamama korkusu yaşayan çalışanlar çoğu zaman çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak
yerine bu “hakkını kullanmaktan kaçınma” yoluna başvurabilmektedir (Palaz, 2019).
12.3.3. İş sağlığı ve Güvenliği Kuruluna veya İşverene Başvuru Hakkı
İSG kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasında ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene
başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep
etme hakkını düzenlemiştir. Çalışanın başvuru hakkının amacı, ciddi ve yakın tehlikenin
mevcudiyetinin ve buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığının tespit edilmesini
sağlamaktır. Bu nedenle, ciddi ve yakın bir tehlikenin varlığına rağmen işveren tarafından

gerekli önlemler alınmıyorsa, çalışan bu başvuru hakkını kullanarak durumun tespit
edilmesini sağlayabilmelidir (Baycık, 2013).
İSG kanunun 22. Maddesine göre iş sağlığı ve güvenliği kurulu elli ve daha fazla çalışanın
bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulabilmektedir.
Kurulun olduğu işyerlerinde kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını vererek
durumu tutanakla tespit eder ve kararını çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirir.
22. Madde uyarınca işveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını
uygulamak zorundadır, aksi halde çalışan çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek veya
işçi ise iş sözleşmesini derhal feshedebilecektir.
12.3.4.

Tehlikeli Bölgeyi Terk Etme Hakkı

İSG kanunun 13. Maddesinin 3. fıkrasında çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez
olduğu durumlarda tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği kuruluna veya işverene
başvurmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gitme hakkı
tanımıştır. Kanunda çalışanların bu hareketlerinden dolayı haklarının da kısıtlanamayacağı
belirtilmiştir.
Kanunun 12. Maddesinde de ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi
durumunda işverenlere çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir
yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapma ve çalışanlara gerekli
talimatları verme yükümlülüğü getirilmiştir. İlgili maddenin 2. fıkrasında işveren, çalışanların
kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve
amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için,
bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar
denilmektedir. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça
yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamazlar.
12.3.5. Çalışanların Şikayet ve İhbar Hakkı
Çalışanların işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması nedeniyle
çalışma hayatının izlenmesi, denetim ve teftişinden sorumlu olan T.C. Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığına şikayette bulunma hakkı her zaman mevcuttur. Şikayet üzerine

Bakanlık bünyesinde yer alan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı iş müfettişi tarafından
yapılan inceleme sonucunda, işverene öngörülen durumların düzeltilmesi için süre verilmesi
veya tedbir kararları alınması (işin durdurulması gibi) ya da idari yaptırımlar (idari para
cezası) uygulanabilmektedir.
6331 sayılı İSG Kanunun 18. Maddesinin 3. Fıkrasında çalışanların veya çalışan
temsilcilerinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu
durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı haklarının
kısıtlanamayacağını belirterek çalışanların haklarını güvence altına almıştır.
Çalışanların şikayet ve ihbar etme hakkını kullanmalarını etkin kılan bir diğer düzenleme
ise İş Kanunun 93. maddesinde yer alan iş müfettişlerinin şikayette yahut ihbarda bulunan
kişilerin kimliğini gizli tutma yükümlülüğü olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen şikayette
bulunan kişinin kimliğini öğrenen işverenin 6331 sayılı Kanunun 18/3. maddesini ihlal edici
her davranışı ayrımcılık olarak nitelendirilebileceği gibi, işverenin bu sebeple iş sözleşmesini
feshi kötü niyetli veya geçersiz fesih olarak nitelendirilecektir. Bunların yanında işverene
ayrıca idari para cezası da uygulanabilecektir (Baycık, 2013:124).
12.3.6.

Çalışanın İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

İSG kanunun 13. maddesinin 4. fıkrasında iş sözleşmesiyle çalışanların talep etmelerine
rağmen gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun
hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilme hakkı tanınmıştır.
Bu düzenlemeye göre işçinin iş sözleşmesini derhal feshedebilmesi iş sağlığı ve güvenliği
kuruluna başvuru ve işverenin kurul kararına rağmen gerekli tedbirleri almaması durumunda
gerçekleşebilecektir. Bu yol izlenmeden doğrudan sözleşmenin işçi tarafında feshedilebilmesi
mümkün değildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İş Kanununa tabi çalışanların haklı nedenle
derhal fesih hakkını kullanabilmeleri, iş sözleşmesinin konusu olan işin acil ve yakın tehlike
oluşturarak, çalışanın yaşamı veya sağlığı için tehlike yaratması ve bu tehlikenin de işin
niteliğinden kaynaklanmış bulunmasına bağlı olmasıdır (Sümer, 2013).
İSG Kanunu 13/4. maddesine göre bağlı oldukları kanun hükümleri esas alınarak iş
sözleşmelerini feshedebileceklerdir. Bu nedenle iş sözleşmesi ile çalışanlar bağlı oldukları

kanunların; İş kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Deniz İş kanunu veya Basın iş kanunu
hükümlerine uygun şekilde fesih haklarını kullanmak zorundadırlar. Burada önemli olan
husus bahsi geçen kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması durumunda
kullanılabilecek bir fesih hakkının tanımlanmış olmasıdır (Baycık, 2013). Örneğin İş Kanuna
tabi olarak çalışanlar kanunun 24. maddesi 2. fıkrası f bendinde belirtildiği gibi altı iş günü
içinde, uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshederek şartları
oluşmuşsa kıdem tazminatı talebinde bulunabileceklerdir (İnciroğlu, 2017a).
12.4.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluklarını Yerine Getirmeyen Çalışanlara
Uygulanan yaptırımlar

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında birincil sorumluluk işverene ait
olmakla birlikte çalışanların da alınan tedbirlere uyma, işi doğru ve kurallara uygun
gerçekleştirme ve İSG talimatlarına uygun hareket etme gibi birtakım görev ve sorumlulukları
bulunmaktadır. Çalışanların İSG tedbirlerine uymaması veya ihmal ve kusuru ile işin
güvenliğini tehlikeye düşürmesi hem kendisine hem de çalışma arkadaşlarına telafisi imkansız
zararlar verebilir.

İşyerinde alınan tedbirlerin amacına ulaşabilmesi için uygulayıcıların

(işverenlerin ve çalışanların) iş sağlığı ve güvenliği görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine
getirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte sosyolojik bir gerçek olarak çalışanların büyük bir
kısmı İSG önlemlerine uyma konusunda özensiz ve ihmalkar olabilmektedir, bu nedenle
kanunda da belirtildiği gibi işverenler tarafından sürekli eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidirler.
İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ilişkin görev ve yükümlülüklerini yerine
getirmemesi durumunda İSG kanunun 25. ve 26. maddelerinde işin durdurulması da dahil
olmak üzere bir takım idari ve cezai yaptırımlar getirilmiştir. Fakat çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği kurallarına ilişkin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin yaptırımı aynı
maddelerde düzenlenmemiştir. Açıkça 6331 sayılı İSG kanununda işçilere uygulanacak idari
para cezaları ve uygulanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte İSG
Kanunun 27. Maddesinde çalışanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu’nun bu Kanuna aykırı
olmayan hükümleri uygulanır denilmektedir. Dolayısıyla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
yükümlülüklerine uymaması halinde bağlı bulunduğu kanun hükümleri çerçevesinde bir takım
hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanabilecektir.

12.4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Devlet
Memurlarına Uygulanacak Yaptırımlar
İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen Devlet Memurları hakkında,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde düzenlenmiş olan disiplin
cezalarının uygulanması gerekmektedir. Memurun söz konusu yükümlüklerin yerine
getirilmemesindeki ihmal, kusur ya da kasıt durumuna bağlı olarak uygulanması gereken
disiplin cezası da, uyarma, kınama ya da aylıktan kesme şeklinde değişebilmektedir. Ancak,
657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki
içmek, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren haller arasında sayılmıştır.
Diğer yandan ilgili kanunun 125. maddesinde, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin
yerine getirilmemesinin devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirir nitelikte olduğu
şeklinde bir düzenleme mevcut değildir. Sadece iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin
yerine getirilmemesi neticesinde cezai yönden sorumluluğu tespit edilen Devlet Memurunun,
bir yıl veya üzeri ceza alması halinde memuriyetle ilişiği kesilmesi söz konusudur (Baloğlu,
2015).

12.4.2.

İş

Sağlığı

ve

Güvenliği

Yükümlülüklerini
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İş

Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalışan İşçilere Uygulanacak Yaptırımlar
Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişilere işçi denilir ve işçiler 4857 sayılı İş
kanununa tabidirler. İş Kanunu’nun 25. Maddesinin 2. bendi (ı) fıkrasına göre işçinin kendi
isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya
malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz
günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda iş
akdi işveren tarafından derhal feshedilebilecektir.
İş kanunun ilgili maddesinde (İK, 25/II-ı) işçinin özen borcuna aykırılık oluşturan iki hal
fesih nedeni olarak öngörülmektedir. Bunlardan ilki, işin güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi,
ikincisi de işverene zarar verilmesidir. İşçinin özen borcu iş görme borcu içerisinde yer alan
ve onu tamamlayan bir yükümlülüktür. İşçi özen borcunun bir gereği olarak iş sağlığı ve
güvenliğini tehlikeye düşürmekten kaçınmak zorundadır. Eğer işçi kendi isteği veya
savsaması yüzünden yani işine gerekli özen ve dikkati göstermediği veya ihmali nedeniyle

işin güvenliğini tehlikeye düşürmüş ise, işverenin haklı nedenle fesih hakkı mevcuttur
(İnciroğlu, 2017b).
İş kanunun yine aynı maddesinin 2 numaralı bendinin (h) fıkrasına göre işçinin yapmakla
ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi halinde iş
sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilecektir.

Örneğin işçinin haklı bir

nedeni olmaksızın zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmamakta ısrar etmesi
durumunda İş Kanunu’nun 25/II-(h) maddesine göre iş akdi haklı nedenle feshedilebilecektir.
İşçiler, iş sağlığı ve güvenliği bakımından alınan tedbirlere uymuyorsa, örneğin verilen
koruyucu malzemeyi kullanmıyorsa, işveren tarafından disiplin cezası uygulanabilir. Yani,
işçinin kendi isteği veya savsaması ile işyerinde alınmış bulunan önlemlere uymaması, işin
güvenliğini tehlikeye düşürmüş ise, işveren işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız
olarak İş Kanunu’nun 25/II-ı maddesi uyarınca feshedebilir (İnciroğlu, 2017b).
4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 2. bendi (h) fıkrasına benzer bir düzenleme, 854
sayılı Deniz İş Kanununun 14. maddesinde de yer almaktadır. Deniz İş Kanunun 14.
maddesine göre; gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı, kanuna, hizmet akitlerine
sair iş ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi halinde iş sözleşmesi işveren tarafından
haklı nedenle feshedilebilecektir. Ancak, bu yönde bir düzenleme, 5953 sayılı Basın
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında
Kanunun, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshini düzenleyen 6. maddesinde yer
almamaktadır. Bu nedenle, 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan gazeteciler bakımından
durumun genel kanun niteliği taşıyan Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi
gerekmektedir (Baloğlu, 2015).
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Uygulama Sorular
a. İSG Kanununa göre çalışan tanımını yapınız?
b. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 19. maddesi çerçevesinde
belirtilen genel yükümlülüklerini anlatınız?
c. Çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkını anlatınız?
d. Çalışanların talep etmelerine rağmen gerekli iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerin alınmadığı durumlarda iş sözleşmelerini derhal feshedebilme
haklarını anlatınız?
e. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında belirtilen yasal yükümlülüklere
uymaması durumunda uygulanabilecek yaptırımları açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, öncelikle çalışan kavramının açıklaması yapılarak İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununda çalışanların genel yükümlülükleri anlatılmıştır. Ayrıca, çalışanların
işyerinde veya çalışma sırasında karşılaşabilecekleri riskleri önleyici nitelikte olan proaktif
hakları da detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Son olarak, çalışanların İSG kanunu kapsamında
sorumluluk ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesi durumunda karşılaşabilecekleri
yaptırımlar açıklanmıştır.

Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
kapsamına giren faaliyetlerdendir?
a. Ev hizmetleri
b. Acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
c. Hükümlü ve tutuklulara yönelik meslek edindirme faaliyetleri
d. Deniz taşıma faaliyetleri
e. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi
yapanlar
2. İşveren,

aşağıdaki

konulardan

hangisinde

çalışan

temsilcisi

ve

destek

elemanlarının önceden görüşlerini almak zorunda değildir?
a. Çalışanlara verilecek eğitimin planlanmasında
b. Çalışanların bilgilendirilmesinde
c. Koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesinde
d. Yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesinde
e. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların seçiminde
3. Çalışanların hangi durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna, kurulun
bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve
gerekli tedbirlerin alınmasını talep etme hakları bulunur?
a. İşyerlerinde ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kaldıklarında
b. İşyerinde ölümlü iş kazası olduğunda
c. İşyerinde yangın çıktığında
d. İşyerinde çok tehlikeli bir durum ile karşı karşıya kaldıklarında
e. İşyerinde ciddi yaralanmalı bir kaza olduğunda

4. Aşağıdakilerden hangisi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre
çalışanlara işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hakkının tesisi konusunda tanınan
proaktif haklardan biri değildir?
a. İşverene Başvuru Hakkı
b. Kişisel koruyucu donanımını kullanma ve koruma hakkı
c. Derhal Fesih Hakkı
d. Tehlikeli Bölgeyi terk etme Hakkı
e. Görüş Bildirme ve Katılım Hakkı
5. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre çalışanlara tanınan
çalışmaktan kaçınma hakkına ilişkin doğru bir ifadedir?
a. Çalışanlar çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücret ve diğer haklarını
kullanamaz
b. Çalışanlar talep etmelerine rağmen gerekli tedbirler alınmadığı takdirde iş
sözleşmelerini feshedebilirler
c. İşyerinde ciddi ve yakın bir tehlike olması halinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu acilen toplanmalı ve durumu sözlü olarak çalışanlara bildirmelidir
d. İşveren derhâl kararını vererek durumu çalışana ve çalışan temsilcisine sözlü
olarak bildirmelidir
e. Çalışmaktan kaçınma hakkını sadece belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi olan
çalışanlar kullanabilir
6. Aşağıdakilerden hangisi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 19.
maddesine göre çalışanların yükümlülüklerinden değildir?
a. Talimatlara uyarak çalışma
b. İş ekipmanlarını doğru kullanma
c. Riskleri durum ve davranışları bildirme
d. İşyerini denetleme
e. İşbirliği ve katılım

7. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hangi durumlarda işverenin haklı nedenle fesih
hakkı mevcuttur?
a. İşçinin kendi isteği dışında işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi
b. İşçinin işine gerekli özen ve dikkati göstermiş olmasına rağmen işin
güvenliğini tehlikeye düşürmesi
c. İşyerinin malını otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara
uğratması
d. İşyerinin malını on günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara
uğratması
e. İşyerinin malını otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara
uğratması
8. İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen Devlet Memurlarına
uygulanabilecek cezalar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Memurun yükümlüklerini yerine getirmemesinde ihmal, kusur ya da kasıt
durumuna bağlı olarak disiplin cezası verilebilir
b. Memurun yükümlüklerini yerine getirmemesinde ihmal, kusur ya da kasıt
durumuna bağlı olarak uyarma cezası verilebilir
c. Memurun göreve sarhoş gelmesi durumunda aylıktan kesme cezası verilebilir
d. Memurun yükümlüklerini yerine getirmemesinde ihmal, kusur ya da kasıt
durumuna bağlı olarak kınama cezası verilebilir
e. Memurun yükümlüklerini yerine getirmemesinde ihmal, kusur ya da kasıt
durumuna bağlı olarak aylıktan kesme cezası verilebilir
9. Çalışanlar işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması nedeniyle
hangi Bakanlığa şikayette bulunabilirler?
a. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
b. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
c. Maliye Bakanlığına
d. Sağlık Bakanlığına
e. Adalet bakanlığına

10. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre çalışan
kapsamında sayılmamıştır?
a. İşçiler
b. Çıraklar
c. Stajyerler
d. Eğitim ve meslek edindirme kapsamında çalışan hükümlüler
e. Memurlar

13. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Önemi
13.2. İş sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Hukuki Dayanağı
13.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Sağlanmasında İşveren Yükümlülüğü
13.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konuları
13.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Planlanması ve düzenlenmesi
13.5.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Konusu ve Süreleri
13.5.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Prensipleri
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Giriş
İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışanların eğitilmesi ve
bilinçlendirilmesi çok önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan olumsuzlukların
insani boyutunun yanı sıra ekonomik boyutu da toplumsal anlamda ciddi bir sorun teşkil
etmektedir. Önlemek her zaman ödemekten daha kolaydır. Bu nedenle işyerinde veya çalışma
ortamında oluşabilecek her türlü riske karşı önceden tedbir alınmalı ve çalışanlar iş sağlığı ve
güvenliği konusunda temel eğitime tabi tutulmalıdır. Bu bölümde, öncelikle iş sağlığı ve
güvenliği eğitiminin amaç ve öneminden bahsedilerek bu konuda işverene düşen sorumluklar
anlatılacaktır. Daha sonra iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin planlanması, temel prensipleri,
konusu ve süresinden bahsedilecektir. Son olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi
ve belgelendirilmesi anlatılacaktır.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMİ

13.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Önemi
İşyerinde veya işin yapılması esnasında karşılaşılabilecek iş kazası veya meslek
hastalıklarını önleme ve tedbir alma konusunda çalışanların yeterince eğitilmesi ve
bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Yapılan araştırmalar iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine
yeterince önem verilmediği takdirde çalışanların iş kazası veya meslek hastalıklarına uğrama
ihtimalinin arttığını göstermektedir (TBMM, 2008). Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili temel eğitim almamış olması ya da yetersiz eğitim almış olması kazaya sebebiyet
vermektedir. Bundan dolayı çalışanlara işe başlamadan önce ve işleri devam ettiği sürece
düzenli aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi iş güvenliği bilincinin
oluşturulmasında da önemli bir faktör olacaktır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarını açıklamaya yönelik geliştirilen ve uzun yıllardır
akademik çevreler tarafından kabul gören Heinrich’in Domino Teorisine göre kazaya neden
olan süreçler doğrusal süreçler olarak tarif edilir ve sosyal çevre/atadan gelen özellikler, kişi
hataları, güvensiz davranışlar, mekanik ve fiziksel tehlikeler kaza ve yaralanma şeklinde
birbirini etkileyen domino taşları gibidir. Özellikle çalışanların görevini yeterince yerine
getirmemesine yol açan dikkatsizlik, hata ve kusurları ve güvensiz hareketler veya güvensiz
durumlar (işçinin kusurlu davranışı, uyarı yapmadan makineyi başlatma, teknik ekipman
arızası, yetersiz korunan makineler, mekanik olmayan veya fiziksel bir tehlike vb. gibi) gerekli
tedbir ve önlemlerin alınmaması ile birleştiğinde telafisi çok güç kazalara sebebiyet verecektir.
Bu teori kazaların kaçınılmaz olmadığını, iş süreçlerinde yaşanan olumsuzluk ve eksikliklere
rağmen, eğitim ve dikkat ile insanlar tarafından önlenebileceğini belirtmektedir (Palaz, 2019).
Genel olarak işyerinde eğitimin önemine baktığımızda;
•

Eğitim, bilgi elde etmemizi sağlar ve hayata bakış açımızı belirler

•

Eğitim hayatı daha iyi anlamlandırmak için gerekli donanımı sağlar

•

Eğitim, ufkumuzu genişletir ve geleceğimizin şekillenmesinde etkili olur

•

Çağı yakalamak için eğitim şarttır

•

Kaliteye ancak eğitim ile ulaşılabilir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi de mesleki eğitimin önemli bir unsuru olarak verimliliği de
artırmakta ve işyerinde güvenli ve huzurlu bir iş ortamının oluşturulmasına katkıda
bulunmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından açıklanan verilere göre, dünyadaki 2.3
milyon kadın ve erkeğin her yıl işle ilgili kazalara veya hastalıklara maruz kaldığı belirtilmiştir.
Bu rakamlar her gün 6000'den fazla çalışanın iş kazası sonucu öldüğünü işaret etmektedir.
Dünya çapında, yılda 340 milyon iş kazası olmakta ve 160 milyon kişi de meslek hastalığına
tutulmaktadır. Özellikle meslek hastalığı sonucu yaşanan ölümler oldukça yüksektir. ILO’ya
göre sadece tehlikeli maddelere maruz kalma sonucu yılda 651.279 kişi hayatını
kaybetmektedir (ILO, 2018). İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan olumsuzluklar insani
boyutunun yanı sıra ekonomik boyuta da toplumsal anlamda ciddi bir sorun teşkil etmektedir.
Dünyadaki Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) oranının yaklaşık yüzde 4'ünün veya 2,8 trilyon
ABD dolarının, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu oluşan doğrudan ve dolaylı maliyetler
sonucu yitirildiği tahmin edilmektedir (ILO, 2016). Verilerin de işaret ettiği gibi iş kazaları ve
meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanların korunması yani güvenli ve sağlıklı bir çalışma
ortamının tesisi toplumsal refah ve barışın sağlanması açısından da önem arz etmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacı işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı
temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak veya ortadan kaldırmak, çalışanları
yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, çalışanların karşı karşıya bulundukları
mesleki riskler konusunda uyararak bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş
sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun güvenli davranış özelliklerini kazandırmaktır
(NİG, 2018).

13.2. İş sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Hukuki Dayanağı
İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verme zorunluluğu ve verilecek eğitimlerin
kapsam ve uygulama esasları 2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun
“Çalışanların Eğitimi” başlıklı 17. maddesinde düzenlenmiştir.
İSG kanunu 17. Maddeye göre çalışanları eğitme yükümlülüğü işveren sorumluluğundadır.
Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının
değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilmelidir. Eğitimler, değişen ve
ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla
tekrarlanmalıdır.

Çalışan temsilcilerinin özel olarak eğitilmesi gerekmektedir. Mesleki eğitim alma
zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki
eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılmamalıdır. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına
yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının
sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmelidir.
Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe
başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık
ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge
olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz. Geçici iş
ilişkisinde dahi işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin
verilmesini sağlamalıdır. Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara
yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık
çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma
olarak değerlendirilir (İSG Kanunu, Madde 17).
Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek
amacıyla 2013 tarihli 28648 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır. Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum
ve kuruluşları kapsamaktadır.
2018 tarihinde çıkan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevcut yönetmelikte bir
takım değişiklikler yapılmıştır.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerini,
 Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerini,
 Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerini,
 İşe başlama eğitimi,
 Temel eğitimi,
 Uzaktan eğitimi,

 Uzaktan eğitim yönetim sistemini ifade etmektedir.

Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür. İş
sağlığı ve güvenliği kapsamında üç farklı eğitim tanımlanmıştır;
İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa
kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda
Temel eğitim: Yönetmelikte belirtilen genel, sağlık ve teknik konuları içeren ve düzenli
aralıklarla tekrarlanan eğitimidir.
Uzaktan eğitim: İletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitim
faaliyetleridir.

13.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Sağlanmasında İşveren Yükümlülüğü
İşyerinde veya işle ilgili durumlarda çalışanların maruz kalabileceği meslek hastalıkları ve
iş kazalarının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak çalışanların korunması konusunda
işverenler birincil derecede sorumludur. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için
uyulması gereken kurallar konusunda çalışanların yeterince bilinçlendirilmesi bu konuda
alınacak tedbirlerin başarıya ulaşmasında son derece önemlidir (Süzek, 2014).
İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde çalışanları eğitme
yükümlülüğü işverene verilmiştir.
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
 Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
 Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
 Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile
kayıt altına alınmasını,
 Program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlamakla
yükümlüdür.

Yönetmeliğin 5.maddesi ikinci fıkrası ile geçici iş ilişkisinde, geçici bir süre ile çalışanları
kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işverenin, devraldığı çalışanların iş sağlığı ve

güvenliği eğitimlerinin de verilmesinden sorumlu tutulmuştur. Ayrıca geçici bir süre ile
çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı çalışanları ve
işverenlerini iş sağlığı ve güvenliği risklerine ilişkin bilgilendirmelidir.
Yine aynı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle asıl işveren-alt işveren ilişkisi
kurulan işyerlerinde, her işverenin kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin
verilmesinden sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bu işyerlerinde alt işverenin çalışanlarının
eğitimleri ile ilgili asıl işveren alt işverence bilgilendirilir. Asıl işveren, alt işverenin
çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair belgeleri kontrol etmekle yükümlüdür.
Ayrıca asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü risklere ilişkin
bilgi verir.
Dördüncü fıkrada işverenin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, yapılacak
işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren
eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları
işe başlatamayacağı hükmedilmiştir.

13.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Konuları
İşveren tarafından çalışanlara fiilen çalışmaya başlamadan önce işe başlama eğitimi ve
işe başladıktan sonra en kısa süre içinde de aşağıda belirtilecek konuları asgari düzeyde içerecek
temel eğitim verilmelidir.
Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli
çalışanlarca verilmelidir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar
geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve
uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak
düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz. Çalışma yeri veya
iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle
ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilmelidir.
İşveren iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyetini çalışanlara yansıtmamalıdır.
Ayrıca eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaktadır.
Çalışanlar ise işverenin sorumlu olduğu iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına
katılmak zorundadır ve eğitimlerde edindikleri bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamak ve
bu konudaki talimatlara uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Temel eğitimin konuları 4 başlık altında sınıflandırılır; genel konular, sağlık konuları,
teknik konular ve diğer konular.
1. Genel konular
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
İşyeri temizliği ve düzeni,
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.
2. Sağlık konuları
Meslek hastalıklarının sebepleri,
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri,
İlkyardım,
Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenme.
3. Teknik konular
Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
Elle kaldırma ve taşıma,
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
Ekranlı araçlarla çalışma,
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
Güvenlik ve sağlık işaretleri,
Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
Tahliye ve kurtarma.
4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma,
radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan
ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri).
Çalışanlara verilmesi gereken temel eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de
dikkate alınarak düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır;
•

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa

•

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa

•

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Bunun dışında iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe
dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma
yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmelidir. Aynı şekilde herhangi
bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi
yenileme eğitimi verilmelidir.
İşyerinde özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların varlığı
durumu da göz önünde bulundurularak bunlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
yönetmeliğin 7. Maddesinde düzenlenmiştir.
Bu maddeye göre işyerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış
genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren
grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilmelidir. Yine destek elemanlarına
ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilmelidir. Çırak ve
stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyerinin işvereni
sorumludur. Ancak işverenin kabul etmesi halinde çırak ve stajyerlerin eğitimini devam
ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kursları
temel eğitim yerine geçebilecektir.

13.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Planlanması ve Düzenlenmesi
Bilindiği üzere çalışanlara verilmesi gereken temel eğitimler değişen ve ortaya çıkan yeni
riskler doğrultusunda düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Bu eğitimler, çok tehlikeli, tehlikeli
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sırasıyla yılda, iki yılda ve üç yılda en az bir defa
çalışanlara verilmelidir. İşyerinin tehlike derecesine göre düzenli aralılarla tekrarlanan bu
eğitim faaliyetlerine ilişkin programların hazırlanması, düzenlenmesi ve onaylanmasından
işveren sorumludur. İşverenler çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alarak bu eğitim
programlarını hazırlamakla yükümlüdür. İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni
risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılmalıdır. Aynı
şekilde, ilgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya
çıkması durumunda yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim
almaları sağlanmalıdır.

Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği,
eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer
verilmelidir (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliği, Madde10).

13.5.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Konusu ve Süreleri
Çalışanlara verilmesi gereken temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli
aralıklar içinde yapılır. Temel eğitimler Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin EK-1 maddesinde yer alan genel, sağlık, teknik ve diğer
konular başlıkları altında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınmak kaydıyla hazırlanır. Her
bir çalışan için düzenlenecek bu temel eğitimlerin uygulama saatleri, işyerinin tehlike
derecesine göre aşağıda şekilde olmalıdır;
•

Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat

•

Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

•

Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saattir.

Esas olarak yukarıda belirtilen eğitim sürelerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir fakat uygulamada farklı çalışma biçimleri ve vardiya süreleri olabileceği için bir
saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki bu vardiya ve benzeri iş programları da dikkate
alınarak farklı zaman dilimlerinde de yapılabilecektir (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, Madde 11).

13.5.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Prensipleri
İşverenin yükümlülüğü altında olan bu eğitimler yasal yükümlülükten kaçmak için kağıt
üzerinde sadece yapılmış olsun diye yapılmamalı amacına uygun bir şekilde ciddiyet ve özenle
yapılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verimli olması için, işyerinin özellikleri de
dikkate alınarak eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilmelidir.
Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak
düzenlenmelidir. Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.
Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve
tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. İşverenin kendi

belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi
ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları gereken eğitimler belirlenebilir.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış
değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını
amaçlar. Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına
göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında
veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.
2018 yılında getirilen değişikle işyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara
tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması
ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim
yöntemi kullanılarak verilebilecektir (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, Madde 12).

13.6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi ve Belgelenmesi
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğin
13. maddesine göre çalışanlara yönelik verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini
verebilecek kişi ve kurumlar aşağıdaki gibidir;
 İş güvenliği uzmanları,
 İşyeri hekimleri,
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,
 Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleridir.
İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin veya eğitim, araştırma
merkezleri veya birimleri eğiticilerinin uzmanlık alanlarının Yönetmeliğin Ek-1 maddesinde
yer alan konulara uygun olması şartı vardır.
Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar
tarafından da verilebilecektir;
 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim
vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri,
 Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları,

 Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne
haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.
Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların bu eğitimleri verebilmesi için görevlendirdiği
kişilerin işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı
belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip olması gerekmektedir. Aynı şekilde eğiticilerin
uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması gerekmektedir.
Eğitimin Verileceği Mekanın Niteliği
Eğitimin amacına uygun olması ve çalışanlara fayda sağlaması için içeriği kadar eğitimin
verildiği mekan da çok önemlidir. Bu nedenle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin
usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin 14. Maddesinde eğitimin verileceği mekanın
özellikleri anlatılmıştır. Eğitimlerin, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek şekilde
uygun ve yeterli bir mekânda yapılması gerekmektedir. Eğitimin verileceği yerlerde uygun
termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma olmalıdır. Ayrıca eğitimde kullanılacak araç ve
gereçlerin de günün teknolojisine uygun olması gerekmektedir.
Eğitimlerin Belgelendirilmesi
Çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerin; işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi
yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimlerin belgelendirilerek çalışanın özlük
dosyasında saklanması gerekmektedir. Eğitimlerin, hazırlanması, belgelendirilmesi ve
saklanması işveren tarafından gerçekleştirilir. Temel eğitimlere ilişkin belgelerin bir örneği
yönetmeliğin Ek-2 maddesinde düzenlenmiştir. Bu örnek form temel alınarak temel eğitim
belgesi düzenlenir (Bakınız, EK-1). Çalışanın işten ayrılırken talep etmesi durumunda işveren
tarafından ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edilmelidir. Belgenin mümkün olan en
kısa sürede verilmesinden ve belgede yer alan bilgilerin doğruluğundan tamamen işveren
sorumludur. İkinci nüshada işverenin imzası yeterli olup, eğitici veya eğiticilerin imzası
aranmamaktadır.
Eğitimler eğer işyeri dışındaki bir kurum veya kuruluş tarafından verilmiş ise eğitim
veren kurum veya kuruluşun unvanın da düzenlenen belgede yer alması gerekir. Çalışanların
işveren tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına katılma durumunu
gösteren eğitim katılım tutanağında eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı
ve imzası, eğiticinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin konusu ve süresi mutlaka yer almalıdır.

13.7. Uzaktan Eğitimin Temel Prensipleri
2018 yılında yapılan değişiklikle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve
esasları hakkında yönetmeliğinin 15/A maddesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin uzaktan
eğitim yöntemi kullanılarak da gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. Uzaktan eğitim yöntemi
ile yapılacak eğitimler de, yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen temel prensiplere uygun
olarak hazırlanmalıdır.
Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak yapılan eğitimlerde uyulması gereken kurallar şu
şekilde belirlenmiştir:
•

Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun, farklı
kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden
kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği,
sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olmalıdır.

•

Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların
katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olmalıdır.

•

Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve
değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri
veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır.

•

Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine
özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak
hazırlanır.

EK-1: Örnek Temel Eğitim Belgesi (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, EK-2)
(Ek: RG-24/5/2018-30430)
EK-2
TEMEL EĞİTİM BELGESİ

Kaynaklar
NİG, 2018, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Neden
Önemli? https://nedenisguvenligi.com/is-sagligi-ve-guvenliginde-egitim-nedenonemli/#Is_Sagligi_ve_Guvenligi_Egitimlerinin_Hukuki_Dayanagi (Erişim, 28.12.2019).
Palaz Serap, 2019, Sosyal Bilimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, Nobel Yayınları,
Ankara.
Süzek Sarper, 2014, İş Hukuku, Yenilenmiş 10. Baskı, Beta, İstanbul.

TBMM (2008) Gemi İnşa Sanayisindeki İş Güvenliği ve Çalışma Şartları Sorunlarının
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu, Temmuz 2008 (S. Sayısı: 295) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2.

Uygulama Soruları

a. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin önemini anlatınız?
b. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesinde işverenin
sorumluluklarını anlatınız?
c. Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerin süreleri nasıl
düzenlenir?
d. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin temel prensipleri nelerdir?
e. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verileceği mekanın nitelikleri nasıl
olmalıdır?
f. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi kimler tarafından verilebilir?
g. İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak
verilebilir mi? Şartları nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin öneminden bahsedilerek
işverenin bu eğitimlerin sağlanmasındaki rolü ve yükümlülükleri anlatılmıştır. Ayrıca iş sağlığı
ve güvenliği eğitiminin temel özellikleri, kimler tarafından ve nasıl verileceği detaylı bir şekilde
anlatılmıştır. Son olarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi ve belgelendirilmesinden
bahsedilmiştir.

Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amaçları arasında
sayılmaz?
a. Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek
b. Çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki riskler konusunda uyarmak
c. İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak
d. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşabilecek zararları telafi etmek
e. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak veya ortadan kaldırmak
2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her bir çalışan için düzenlenecek temel
eğitimlerin uygulama saatleri en az kaç saat olmalıdır?
a. En az 8 saat
b. En az 10 saat
c. En az 12 saat
d. En az 16 saat
e. En az 18 saat
3. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara verilmesi
gereken eğitimlerden değildir?
a. Temel eğitim
b. Bilgi yenileme eğitimi
c. İşe başlama eğitimi
d. İlave eğitim
e. Yetenek geliştirme eğitimi
4. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği eğitimine ilişkin doğru bir ifadedir?
a. Eğitimler teorik olarak düzenlenir
b. Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir
c. Eğitimler çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde uygulamalı olarak
düzenlenir
d. Çalışanlara işe başlamadan önce sadece temel eğitim verilir
e. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi teknik bir eğitimdir

5. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak işveren tarafından çalışanlara fiilen
çalışmaya başlamadan önce verilen eğitime ne ad verilir?
a. Temel eğitim
b. Uzaktan eğitim
c. İşe başlama eğitimi
d. Bilgi yenileme eğitimi
e. İş güvenliği eğitimi
6. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verebilecek kurumlardan
biri değildir?
a. Özel güvenlik firmaları
b. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
c. Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri
d. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
e. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları
7. İşe başlama eğitimine ilişkin hangi ifade yanlıştır?
a. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az bir saat olarak düzenlenir
b. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz
c. İşe başlama eğitimi işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi
sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilir
d. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır
e. İşveren bu eğitimin maliyetini çalışanlara yansıtamaz
8. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin hazırlanması, belgelendirilmesi ve saklanması
kim tarafından gerçekleştirilir?
a. Çalışanlar
b. İş güvenliği uzmanları
c. İşyeri hekimleri
d. İşverenler
e. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
9. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde verilmesi gereken temel eğitimler değişen
ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak hangi aralıklarla tekrarlanmalıdır?

a. İki yılda en az bir defa
b. Yılda en az bir defa
c. İki yılda en az iki defa
d. Üç yılda en az bir defa
e. Yılda en az iki defa
10. Uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile ilgili hangi
ifade doğrudur?
a. İlk defa verilecek temel eğitim uzaktan eğitim yöntemi ile verilemez
b. Tekrarlanan temel eğitimler uzaktan eğitim yöntemi ile verilemez
c. Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygun
olması gerekmez
d. Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun olmak
zorunda değildir
e. İşe başlama eğitimi uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilir

14. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE
BİLDİRİMİ VE SAĞLIK GÖZETİMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İŞ KAZASI VE MESLEK
HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ VE SAĞLIK GÖZETİMİ
14.1. Amaç ve Kapsam
14.2. Tanımlar
14.3. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi ile İlgili Yasal
Düzenlemeler
14.3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’ndaki Düzenlemeler
14.3.2. Konuyla İlgili Yönetmelikler
14.4. Sağlık Gözetimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler
14.4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Düzenlemeler
14.4.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
14.4.3. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İş kazası ve meslek hastalıkları neden kayıt altına alınır?
2. İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi nasıl yapılır?
3. Sağlık gözetimi kapsamında yapılması gereken işler nelerdir?
4. Sağlık gözetimi kayıtları nasıl tutulur?
5. İş güvenliği ve sağlık gözetimi kayıtlarından sorumlu kişiler kimlerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

İş kazası ve meslek hastalığı İş kazası meslek hastalığı ve
kayıtlarının amacı
sağlık gözetimi kayıtlarının Dersi izleme, okuma ve
amacının
ve
öneminin araştırma
kavranması
İş kazası ve meslek hastalığı İş kazası ve meslek hastalığı
Dersi izleme, okuma ve
bildirimi
bildiriminin
nasıl
araştırma
yapılacağının öğrenilmesi
Sağlık gözetimi kapsamında Sağlık gözetimi kapsamında
yapılması gereken işlemler
yapılması gereken işlemler ile Dersi izleme, okuma ve
bu işle görevli kişilerin ve araştırma
görevlerinin öğrenilmesi
İş kazası ve meslek hastalığı İş kazası ve meslek hastalığı
kayıtları ile sağlık gözetimi kayıtları ile sağlık gözetiminde Dersi izleme, okuma ve
dokümanları
kullanılan
dökümanların araştırma
öğrenilmesi

Anahtar Kavramlar

-

İş kazası ve meslek hastalığı kayıtları
Sağlık gözetimi

-

-

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi
-

İşyeri hekimi

İş sağlığı ve güvenliği birimi

-

Giriş
İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları ile sağlık gözetimi kayıtlarının tutulması,
bu kayıtların sınıflandırılması, analizi ve dokümantasyonu, iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının kök nedenlerinin tespitinde ve önleyici çalışmaların planlanmasında en önemli
veri kaynağını oluşturmaktadır. Gerçekleşmiş bir iş kazasının nedenleri araştırılmadığı ve
önlem alınmadığı takdirde benzer bir kazanın tekrar etme olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle,
işyeri ölçeğinde büyük maddi kayıplara neden olan mesleki kaza ve hastalıkları bilimsel
ilkeler doğrultusunda detaylı olarak incelemek, kazalar sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi
kayıpların önlenmesi, daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının
oluşturulması bakımından büyük önem taşımaktadır.
İş kazaları, meslek hastalıkları ile sağlık gözetimi ile ilgili kayıtların tutulması,
zamanında ve usulüne uygun olarak bildiriminin yapılması aynı zamanda yasal bir
zorunluluktur. İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler, konuyla ilgili kayıtların
bildirim usullerini düzenlemiştir. İşverenlere bu bildirim yükümlülüğünün getirilmesinin en
önemli amacı, işyeri kaza ve hastalıklarıyla ilgili sistematik bir veri tabanı oluşturularak
düzenli aralıklarla yayınlanması ve konuyla ilgili sosyal taraflara yararlanabilecekleri
güvenilir veriler sunulmasıdır. İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla istatistikler yıllık olarak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanmakta, veriler işverenlerce SGK’ya
yapılan iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinden elde edilmektedir.
Bu ünitede, işyerlerinde gerçekleşen iş kazaları ve meslek hastalıkları ile sağlık
gözetimi sürecinde gerçekleştirilen işlem, kayıt, veri ve dokümanların neler olduğu, nasıl ve
kimler tarafından yapılacağı, görev ve sorumluluklar ile konuyla ilgili yasal düzenlemeler
incelenecektir.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İŞ KAZASI VE MESLEK
HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ VE SAĞLIK GÖZETİMİ

14.1. Amaç ve Kapsam
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu Türkiye’de her yıl binlerce çalışan hayatını
kaybetmekte veya sakat kalmaktadır. İşyeri kaza ve hastalıkları hem işletme ölçeğinde hem de
ulusal ekonomide büyük maddi kayba neden olmakta, büyük bir verimlilik sorunu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Koruyucu-önleyici sistematik yaklaşımla meslek hastalıklarının
tamamı önlenebiliyorken, iş kazalarının da % 98’i engellenebilir durumdadır. Bir kaza ya da
hastalığı önlemek, öncelikle o kaza ya da hastalığın nedenlerinin bilimsel ilkeler ışığında
incelenmesiyle mümkün olabilir. İşyerlerinde gerçekleşen iş kazaları ve meslek hastalıklarının
nedenlerinin, yüzyıllara dayanan tecrübelerle büyük oranda bilindiği gerçeği karşısında bu
kayıtları tutmamak ve analiz etmemek işyerlerini kazalara açık hale getirmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilim dalında, son yıllarda teknik anlamda büyük
gelişmeler yaşanmıştır. Kaza ve hastalık riski oluşabilecek proseslerde insan müdahalesini en
aza indirecek teknolojik ekipmanların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Buna rağmen,
eski teknolojiyle üretim yapan, emek-yoğun çalışan tehlikeli işyerlerinde iş kazaları ve meslek
hastalıklarının yoğun olarak yaşanmaya devam ettiği görülmektedir. Bu nedenle, kaza analizi
gibi geleneksel önleme yaklaşımları önemini korumaktadır.
Son yıllarda önleyici İSG yaklaşımı kapsamında, kaza analizinden daha önemli bir
kavram öne çıkmıştır. Riskleri kaynağında tespit etmeyi önceliğe alan bu yaklaşımda “ramak
kala” olarak ifade edilen kayıtların tutulması, nerede yoğunlaştığının ve nedenlerinin analizi,
sonuç olarak, kaza gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Risk
değerlendirmesi ve risk yönetimine dayalı bu yaklaşımda kayıt, dokümantasyon, analiz, takip
ve anında müdahale kavramları, kaza önleme sürecinin en önemli boyutları olarak karşımıza
çıkmaktadır. İşyeri düzeyinde tutulan kayıtlar da, bir proseste iş güvenliği ve işçi sağlığı
açısından doğru zamanda doğru müdahalelerin yapılması bakımından en güvenilir veri
kaynağını oluşturmaktadır.
Basit ve işyerlerinde çoğu zaman gereksiz bir prosedür gibi görünen bu kayıtlar, hem
bir kaza ya da hastalık riski oluşmadan önlenmesi, hem de bunlar sonucu ortaya çıkabilecek
maddi kayıplar ve hukuksal yaptırımların önlenmesi bakımından aslında çok büyük bir öneme
sahiptir. Gelişmiş ülkelerde sıfır kaza ile çalışan büyük endüsriyel tesislerde, İSG ile ilgili

kayıtların eksiksiz tutulduğu, uygun organizasyon, dokümantasyon, yazılım ve yöntemlerle
analiz edildiği, tüm çalışanların yönetime bildirim yapma ve kayıt tutma konusunda motive
edildiği, mali kaynakların verimli kullanılabilmesi için önleyici çalışmaların bu verilerin
analizinden elde edilen çıktılara göre planlandığı görülmektedir.
İş kazaları, meslek hastalıkları ile sağlık gözetimi kayıtlarının tutulması, ilgili
kurumlara zamanında ve usulüne uygun olarak bildiriminin yapılması aynı zamanda yasal bir
zorunluluktur. Çeşitli yasal düzenlemelerle bu kayıtların bildirim usulleri düzenlenmiştir.
İşverenlere bildirim yükümlülüğünün getirilmesinin en önemli amacı, işyeri kaza ve
hastalıklarıyla ilgili sistematik bir veri tabanı oluşturularak düzenli aralıklarla yayınlamak ve
konuyla ilgili sosyal taraflara yararlanabilecekleri güvenilir veriler sunmaktır. İş kazaları ve
meslek hastalıklarıyla istatistikler yıllık olarak SGK tarafından yayınlanmakta, veriler
işverenlerce SGK’ya yapılan iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinden elde edilmektedir.
Türkiye’de gerçekleşen iş kazalarının ve tanısı konulan meslek hastalıklarının gerek İş
Kanunu gerekse sosyal sigorta kanunları (506 ve 5510) çerçevesinde SGK ve Çalışma
Bakanlığı’na bildirim yükümlülüğü İSG Kanunu öncesinde de bulunmaktaydı. Sağlık
gözetimi kayıtlarıyla ilgili de bazı düzenlemeler yapılmıştı. Bununla birlikte, kanunda
“yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına
yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olaylar”
şeklinde belirtilen “ramak kala” olayların kayıt ve takibinin yapılması yükümlülüğü ilk kez
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiştir. Ayrıca, işyerinde gerçekleşen tüm
kazaların kayıtlarının tutulması ve incelenmesi de zorunlu hale getirilmiştir. Konuyla ilgili
yönetmeliklerde, kayıt ve bildirim yükümlülüğünün nasıl yerine getirileceği detaylı olarak
düzenlenmiştir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları ile sağlık gözetimi kayıtlarının tutulması,
incelenmesi ve bildirimi, 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri için
zorunludur. Kanunun kapsamını düzenleyen 2 inci maddesine göre İSG Kanunu; kamu ve
özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine,
çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın
uygulanacaktır. Dolayısıyla kamu ve özel sektöre giren tüm işyerleri, işveren ve/veya işveren
vekilleri kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirecektir. Ancak Türk Silahlı
Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve MİT faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin
müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, hükümlü ve tutuklulara yönelik meslek edindirme

faaliyetleri gibi bazı faaliyetler kanun kapsamı dışında bırakıldığından, kayıt bildirim
yükümlülüğünün de kapsamı dışında kalmaktadır.

14.2. Tanımlar
6331 sayılı İSG Kanunu ile İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere birçok yönetmelikte
konuyla ilgili tanımlar yapılmıştır. Ünite kapsamında değineceğimiz bazı yönetmelikler ile
6331 sayılı İSG Kanununda yer alan tanımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir;
İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay.
İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşlar.
Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü.
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan

risklerin

analiz

edilerek

derecelendirilmesi

ve

kontrol

tedbirlerinin

kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar.
Ramak kala olay: Kuruluşta meydana gelen; insanı, kuruluşu veya çevreyi zarara
uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay.
İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği
alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine
sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile
mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar.
İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim.
Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri
ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve

güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve
Bakanlıkça yetkilendirilen birim.
Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere
Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı
teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine
sahip kişiler.
İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel
Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt,
Takip ve İzleme Programı.

14.3. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi ile İlgili Yasal
Düzenlemeler
14.3.1.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanunu’ndaki Düzenlemeler
İSG Kanununda iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi ile ilgili 2
maddede hüküm bulunmaktadır. Kanunun konuyla ilgili doğrudan ve en önemli
düzenlemelerine 14 üncü maddede yer verilmiştir. İlgili hükümlere göre işveren;
a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacak, gerekli incelemeleri
yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleyecektir
b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri
ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını
zarara uğratma potansiyeli olan olayları da (ramak-kala olay) inceleyerek bunlar ile ilgili
raporları düzenleyecektir.
İşveren ayrıca, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti
sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği
tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirimde bulunacaktır.
İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları
vakaları, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk edecektir. Sağlık
hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti

sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ya
bildirecektir.
İSG Kanunun işverenin genel yükümlülüklerini düzenleyen 4 üncü maddesinde de
dolayı olarak kayıt tutma yükümlülüğünü içeren hükümler bulunmaktadır. 4 üncü madde (a)
fıkrası hükmüne göre işveren, işyerinde alınan İSG tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek,
denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak zorundadır. Kanunda uygunsuzluk
olarak belirtilen durumların, işyerlerinde kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor olması
gerektiği açıktır.
4 üncü madde (c) fıkrasına göre ise işveren işyerinde risk değerlendirmesi yapmak
veya yaptırmak zorundadır. Yapılacak bu risk değerlendirmesiyle ilgili esaslar da İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. İşyerinde yapılacak risk
değerlendirme çalışmalarında, işyerinde tutulan kaza ve ramak kala kayıtlarının ve diğer
lüzumlu istatistiksel verilerin de kullanılması gerekmektedir.
İş kazaları ile meslek hastalıklarının SGK’ya bildirimi ile ilgili diğer önemli
düzenlemelerine ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
(SSGSSK) 13/2 ve 14/4 maddelerinde yer verilmiştir. 13/2 hükmüne göre işyerinde meydana
gelen iş kazasının 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi (hizmet sözleşmesi ile bir işveren tarafından çalıştırılanlar) ile 5 inci
madde kapsamında (bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar) bulunan sigortalılar
bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve
Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,
b) (b) bendi kapsamında bulunan (kendi başına çalışan) sigortalı bakımından kendisi
tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden
sonra üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü
posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.
Meslek hastalıklarının bildirim yükümlülüğüne ise SSGSSK’nun 14/4 maddesinde yer
verilmiştir. Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi (iş sözleşmesi ile çalışan) ile 5 inci madde (stajyerler) kapsamında
bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu
durum kendisine bildirilen işveren tarafından,

b) (b) bendi kapsamındaki (kendi başına çalışan) sigortalı bakımından ise kendisi
tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek
hastalığı bildirgesi ile SGK’ya bildirilmesi zorunludur.
Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene veya kendi başına çalışana, Kurumca
(SGK) bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik
ödenekleri rücû edilecektir.
Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların iş kazası ve
meslek hastalığı bildirimi ise SSGSSK Ek 5 inci maddesi doğrultunda yapılmaktadır. İş
kazası ve meslek hastalığı halinde durum, kendilerince veya işverenlerince kolluk
kuvvetlerine derhal, SGK’ya da en geç üç iş günü içinde bildirilmek durumundadır.
5510’un konuyla ilgili düzenlemelerinde dikkat çeken husus; kanunun 4 üncü
maddesinin (c) bendi kapsamında çalışanların, yani kamu çalışanlarının (devlet memurları) iş
kazası ve meslek hastalığı bildiriminin düzenlenmemiş olmasıdır. Kamu çalışanları 5510
sayılı mevzuat çerçevesinde kısa vadeli sigorta kollarından yararlanamamaktadır, dolayısıyla
iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından iş göremezlik ödeneği gibi yardımlar
alamamaktadır. Şu halde yasa koyucu, devlet memurlarının kaza bildirimini düzenlemeye de
gerek duymamıştır.
Ancak yukarıda belirtilen 6331 sayılı İSG Kanununun 14 üncü maddesi sonradan bu
eksiği doldurmuştur. İSG Kanunu devlet memurları diye bildiğimiz kamu çalışanlarını da
kapsam içinde almış, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim yükümlülüğü kanunun yürürlüğe
girdiği 2012 yılından sonra memurlar için de zorunlu hale gelmiştir. Kamu çalışanlarının
yaşadıkları kaza ve hastalıklardan bildirimi yapılanlar istatistiklere yansımakta, ancak
SSGSSK iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolu dışında bırakıldıklarından, iş kazası ve
meslek hastalığıyla ilgili haklardan yararlanma olanakları bulunmamaktadır.
İş kazası ve meslek hastalıklarının SGK’ya bildirimi işveren veya işveren vekili
tarafından “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile SGK portalı üzerinden işyeri
sicil numarası ve şifresi ile yapılmaktadır. Bu bildirimin yapılamadığı hallerde matbu form ile
elden veya posta yoluyla da bildirim yapılabilmektedir. Form üzerinde işyeri bilgileri yanında,
kazalı sigortalıya ait bilgiler ile kaza veya hastalığa ait detaylı bilgiler yer almaktadır.
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirim yükümlülüklerine aykırılık
hallerinde idari yaptırım ve para cezası uygulanmaktadır. İSG Kanununda para cezalarını

düzenleyen 26 ncı maddenin (e) fıkrasında iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve
bildirimiyle

ilgili

yükümlülüklere
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hallerinde
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düzenlenmiştir.
İlgili hükme göre 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri
(bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının ve ramak kala olayların kaydını tutmak, gerekli
incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemek) yerine getirmeyen işverene her bir
yükümlülük için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası; ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri
(iş kazaları ve meslek hastalıklarının 3 gün içinde ve usulüne uygun şekilde SGK’ya
bildirmemek) yerine getirmeyen işverene ikibin Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen
(sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakalarını en geç on gün içinde
SGK’ya bildirmemesi) yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına ikibin Türk Lirası, idari para cezası verilmektedir.
Ayrıca, İSG kanununun idari para cezalarını düzenleyen maddesinde 2015 yılında 6645 sayılı
yasa ile güncelleme yapılmış, işyerindeki çalışan sayısı ve işyerinin tehlike durumuna göre
uygulanacak para cezaları da farklılaştırılmıştır. 1 İdari para cezaları her yıl Maliye
Bakanlığı’nca güncellenerek arttırılmaktadır.
SSGSSK’unda ise, iş kazası ve meslek hastalığının süresi içinde ve usüle uygun
SGK’ya bildirilmemesi durumunda sadece idari yaptırımlar düzenlenmiştir. Sosyal sigorta
işlemleri yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre; 5510 4/a kapsamına giren
(hizmet sözleşmesi ile işverene bağlı çalışanlar) sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde,
belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı
tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil
edilecektir. Aynı maddenin 5 inci fıkrasında ise; kendi başına çalışanların iş kazası
6631 sayılı İSG Kanunu 26/(3) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;
a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,
uygulanır
1

geçirmeleri ve süresinde bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için
yapılacak geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyeceği belirtilmiştir.
Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde ise meslek hastalıklarının
bildirimi konusu düzenlenmiş, bildirim yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak
bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverenden veya kendi başına çalışandan,
bu olayla ilgili yapılmış bulunan tedavi giderleri ile ödenmişse geçici iş göremezlik
ödeneğinin tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

14.3.2. Konuyla İlgili Yönetmelikler
6331 sayılı İSG Kanununda, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimini düzenleyen 14
üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü
alınarak belirleneceği belirtilmesine rağmen, konuyu doğrudan düzenleyen bir yönetmelik
yayınlanmamıştır. Bununla birlikte, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 35 ve 36 ıncı
maddeleri ile SGK tarafından çeşitli tarihlerde yayınlanan genelgeler uygulama ilkelerini
düzenlemiştir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin iş kazasının bildirimi ve bildirim süresi
başlıklı 35 inci maddesine göre iş kazası, 5510 sayılı SSGSSK’nun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının;
a) (a) bendinde sayılan sigortalılar (hizmet akdi ile çalışanlar) ile Kanunun 5 inci
maddesinin (a) ve (c) bendinde sayılan sigortalıların (ceza infaz kurumlarında çalışanlar ile
harp ve vazife malulleri) iş kazası geçirmeleri hâlinde işverenleri, Kanunun 5 inci maddesinin
(b) ve (e) bentlerinde belirtilen sigortalıların (çırak, stajyer ve meslek edindirme kursiyerleri)
iş kazası geçirmeleri hâlinde ise eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından
kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, SGK’ya en geç kazadan sonraki üç
iş günü içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının (yurtdışında
çalışanlar) iş kazası geçirmesi hâlinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile
sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhâl, SGK’ya
ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
b) (b) bendi kapsamında olan sigortalıların (kendi başına çalışanlar) iş kazası
geçirmeleri hâlinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin
rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde, iş kazası ve

meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar tarafından e-sigorta ile SGK’ya
bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla gönderilir.
Hizmet akdi ile çalışanların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri
hâlinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği
tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür. Kendi başına çalışanların bildirim yapmalarına
engel durumlarını hekim raporu ile veya mücbir sebep olayını belgelemeleri şarttır.
Meslek hastalığının tespiti, bildirimi ve bildirim süresi ile ilgili ilkeler ise aynı
yönetmeliğin 36 ıncı maddesinde düzenlenmiştir; Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek
hastalığına tutulduğunun; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından
usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin ve
Kurumca gerekli görüldüğü hâllerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî
sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu
SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.
Meslek hastalığının, hizmet akdi ile çalışan ve öğrenci ve stajyerler bakımından,
meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalı veya bu durum kendisine bildirilen işveren
tarafından; kendi başına çalışan sigortalı bakımından ise kendisi tarafından; tarım veya orman
işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan ve meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen
sigortalıların kendileri veya işverenleri tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak
üç iş günü içinde e-sigorta ile SGK’ya bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla gönderilir.
SGK tarafından yayınlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı
Tespit İşlemleri Yönetmeliği ile hangi hâllerin meslek hastalığı sayılacağı belirlenmiştir. Bu
hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda
çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanmaktadır.

14.4. Sağlık Gözetimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler
14.4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Düzenlemeler
İş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük kayıplara neden olduğu gerçeği karşısında,
dünyada İSG alanında önleyici yaklaşıma geçilmiştir. Türkiye’de de 4857 sayılı İş Kanunu

ile başlayan süreç 6331 sayılı İSG Kanunu ile devam ettirilmiş, kanun sonrasında yayınlanan
çeşitli yönetmeliklerle önleyici yaklaşım uygulamaları mevzuatımızda tanımlanmıştır.
Önleyici yaklaşım uygulamalarının en önemlilerinden biri de işyerlerinde koruyucu-önleyici
sağlık hizmetleri sunmaktır. Bu kapsamdaki uygulamaları içeren süreç ise “sağlık gözetimi”
olarak tanımlanmaktadır.
İşyerlerinde
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başlıca

şu

çalışmalar

gerçekleştirilmektedir; çalışanların işe giriş sağlık muayenelerinin yapılması, işin devamı
süresince işin tehlike düzeyine göre belirlenen sıklıkta bu sağlık muayenelerinin
tekrarlanması, sağlık gözetimi ile ilgili tüm işlemlerin kayıt ve dokümantasyonu ve işyerinde
koruyucu hekimlikle ilgili diğer çalışmalar (risk değerlendirmesi, ergonomik koşulların
iyileştirilmesi vb.).
İşyerinde bu çalışmaları gerçekleştirecek kişiler, organizasyonel gereklilikler ile
bunların görev ve sorumlulukları da mevzuatta tanımlanmıştır. Çalışanların sağlık gözetimi
çalışmaları ile kayıt ve dokümantasyon işlemleri genel olarak aşağıdaki amaçlarla
gerçekleştirilmektedir;
a) Çalışanların işe girişte sağlık yönünden işe uygun olup olmadıklarının anlaşılması
b) Sağlık durumlarına göre uygun işe yerleştirilmeleri veya işlerinin değiştirilmesi
c) İşin devamı süresince işyerindeki koşullardan sağlık yönünden etkilenip
etkilenmediklerinin tespit edilmesi
d) Sağlık gözetimi sonuçlarıyla ilgili bilgi ve belgeler ile her çalışan için bir sağlık
dosyasının oluşturulması. Gerektiğinde bu veri ve belgelerin ilgili kurumlarla paylaşılması.
e) İş sağlığı yönünden ortaya çıkabilecek hukuksal sorumlulukların azaltılması
f)

İşyerinde oluşabilecek meslek hastalıklarıyla ilgili risklerin önceden tespiti ve

gerekli önlemlerin zamanında alınması.
g) Çalışanların iş dışında yaşayabilecekleri bulaşıcı hastalıkların tespiti ve bu
hastalıkların işyerinde çalışanları etkilemesinin önüne geçilmesi
Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili yükümlülüklere öncelikle İSG Kanununun 15
inci maddesinde yer verilmiştir. İlgili hükümlere göre işveren; çalışanların işyerinde maruz
kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını
sağlar. Ayrıca aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak
zorundadır:

1) İşe girişlerinde,
2) İş değişikliğinde,
3)

İş

kazası,

meslek

hastalığı

veya

sağlık
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uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde ve
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe
uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacaktır. Kanun kapsamında
alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınacaktır. 50’den az çalışanı bulunan ve
az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de
alınabilecektir. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek
maliyet işverence karşılanacak, çalışana yansıtılmayacaktır. Sağlık muayenesi yaptırılan
çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulacaktır.
İSG Kanununun 6 ıncı maddesine göre işveren işyerinde iş güvenliği uzmanı ile
birlikte işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişen sürelerde işyeri hekimi ve
diğer sağlık personeli de görevlendirmek zorundadır.
14.4.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İşverenin koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetleri ile çalışma ortamı gözetimi ve sağlık
gözetimi ile ilgili yükümlülüklerini düzenleyen yönetmeliğin 5 inci maddesinde işverenin bu
konudaki genel yükümlülükleri sıralanmıştır. Bu yükümlülüklerden bazıları şu şekildedir;
(1) İşyerlerinde alınması gereken İSG tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının
izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi
ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından
ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği
uzmanı görevlendirecektir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri
işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli de görevlendirecektir Gerekli nitelikleri haiz olması
halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini
kendisi üstlenebilecektir.
(2)
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(3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi
gereken durumlarda “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi” (İSGB) kuracaktır. Tam süreli işyeri
hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
İşveren ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin
etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak, görevlerini yerine getirmeleri
amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak, bu kişiler
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı
OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak
bildirilen tedbirleri yerine getirmek, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile
yeterli çalışma süresini sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili
bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
İşverenin sağlık ve güvenlikle ilgili kayıtlar ile uzman ve hekimin tespit ve
önerilerinin yazıldığı onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri ise yönetmeliğin 7 inci maddesinde
düzenlenmiştir. İşveren, işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her
türlü kaydı ve işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık
dosyalarını saklamak zorundadır. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya
başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep edecek,
önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderecektir.
Yönetmelikte Onaylı Defter; “işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan
tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları
bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter” olarak tanımlanmıştır.
Onaylı defter, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı
imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. Onaylı
defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından
saklanacaktır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. İşyerinde
iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda hukuksal sorumlulukların belirlenmesi
anlamında büyük önem taşıyan onaylı defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanacaktır.
Yönetmeliğin üçüncü bölümü, işyerlerinde İSG organizasyonu ile ilgili düzenlemelere
yer vermiştir. 10 uncu maddeye göre İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike

sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile
oluşturulur. Bu birimde diğer sağlık personeli (DSP) de görevlendirebilir. İSG hizmetlerinin
yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde kurulacak olan İSGB’lerde sağlanacak
şartlar da aynı maddede sıralanmıştır.
Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde (OSGB) aranacak şartlar da yönetmeliğin 13
üncü maddesinde düzenlenmiştir. OSGB’ler, işverenin işyerinde İSGB kurma zorunluluğu
olmadığı hallerde tercihen İSG hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla tedarik edebildiği, tam
süreli çalışan en az bir işyeri hekimi, en az bir iş güvenliği uzmanı ile diğer sağlık
personelinden oluşan, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, görevleri ve kuruluş esasları yönetmelikle
belirlenen, ticari amaçlı kuruluşlardır.
İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları ise yönetmeliğin 13 üncü
maddesinde sıralanmıştır. Bunlardan bazılarına yer vermek gerekirse;
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu,
önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda
işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık
gözetiminin uygulanmasından,
c) Çalışanların İSG eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak
işverenin onayına sunulmasından,
ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren
durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale
bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi,
çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve
maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek
hastalıkları kayıtlarının kişisel sağlık dosyalarında saklanmasından sorumludurlar.
İşyerlerinde İSG hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve

yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen İSG eğitimlerine dair kayıtlar
OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. İSGB ve
OSGB’ler İSG hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen
gösterirler. OSGB’ler, İSG hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya
kuruma devredemezler.
14.4.3. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili önemli düzenlemelere yer verilen yönetmeliğin 7
nci maddesinde “işyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilme esasları”, 8 inci
maddesinde ise işyeri hekimliği belgesinin kimlere verileceği belirlenmiştir. Yönetmeliğin
konumuzu ilgilendiren en önemli düzenlemesi ise “işyeri hekimlerinin görevlerini”
düzenleyen 9 uncu maddesidir. İşyeri hekimlerinin görevlerinden bazıları aşağıda
sıralanmıştır;
a) Rehberlik;
1) İSG hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının
gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin
tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve
uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının mevzuata ve genel iş sağlığı
kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
3) İSG alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik
ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş
ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları
için araştırmalar yapmak.
4) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek.
5) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının ve ramak kala olayların
nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar
yaparak işverene önerilerde bulunmak.
7) Alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

b) Risk değerlendirmesi;
1) Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak, alınması gereken sağlık ve güvenlik
önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
2) Özel politika gerektiren grupları (gebe, yaşlı, genç engelli çalışanlar vb.) yakın takip
ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.
c) Sağlık gözetimi;
1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve
tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği göz önünde
bulundurularak ve işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli
sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli
sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve
gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık
muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını yönetmelik ekinde verilen örneğe uygun olarak
düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar,
kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların,
uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı
ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.
6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık
tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile
ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların
çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe
dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması
sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye etmek.
8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme çalışmalarının yanı sıra
gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile
işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli
olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını
hazırlamak ve yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların
takibini yapmak ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların İSG eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda
çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin
eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
3) Yöneticilere, bulunması halinde İSG kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık,
İSG, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar
ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.
4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik
muayeneler konusunda bilgilendirmek.
5) Bakanlıkça belirlenecek konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden İSG
Genel Müdürlüğüne bildirmek.
d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma
ortamı gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını
değerlendirmek.
2) İSG kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.
3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine
yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test
edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi
çalışmalarına katılmak.
4) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre
meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği
içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların
rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
6) İSG alanında yapılacak araştırmalara katılmak.

7) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek İSG ile ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık
çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.
8) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek
sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
İşyeri hekimlerinin yetki ve yükümlülükleri ise yönetmeliğin 10 ve 11 inci
maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır;
1) İşyeri hekimleri, yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını
mümkün olduğu kadar aksatmamak, işverenin meslek sırları ile çalışanın kişisel sağlık
dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
2) İşyeri hekimleri, İSG hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet
sundukları işverene karşı sorumludurlar.
3) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri İSG ile ilgili alınması gereken
tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile hayati tehlike arz edenleri, makul bir süre
içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve
İş Kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve
tavsiyeleri, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer
hususları onaylı deftere yazar.
5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.
İşyeri hekimlerinin işyerlerinde çalışma süreleri ise 12 nci maddede yer
düzenlenmektedir. İşyeri hekimleri yönetmelikte belirlenen görevlerini yerine getirmek için;
az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 5 dakika, tehlikeli sınıfta yer
alanlarda çalışan başına ayda en az 10 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 15 dakika “işyerinde görev bizzat bulunarak” görev yapmak zorundadır.
Ayrıca, az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her
2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir, tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla
çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir, çok tehlikeli
sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün
çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının belirlenen çalışan sayısının
(750, 1000 ve 2000) sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan

sayısı göz önünde bulundurularak dakika hesabıyla belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar
işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
İşyerlerinde sağlık gözetimi işlerinde işyeri hekimine yardımcı personel olarak
görevlendirilen diğer sağlık personelinin (DSP) nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ise
yönetmeliğin dördüncü bölümünde düzenlenmiştir. İşverence diğer sağlık personeli olarak
görevlendirilecekler “diğer sağlık personeli belgesine” sahip olmak zorunda olup, tam süreli
işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde DSP görevlendirilmesi zorunlu değildir.
DSP belgesi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça
belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni
diplomasına sahip olan kişilerden; DSP eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda
Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara veya
İSG lisansüstü eğitimini tamamlayanlara verilmektedir.
Yönetmeliğe göre diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışmaktadır ve
görevlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanmıştır (md.16);
1) İSG hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde
işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
2) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna
yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
3) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin
yaptırılmasını sağlamak.
4) İlk yardım hizmetlerinin yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
5) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
6) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde
işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
6) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

İşyerinde görevli DSP, yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal
akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına
katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları
hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla
yükümlüdürler. Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki

ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. İşyerinde iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.
Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, DSP görevlendirilmesi şartı
aranmaz. Ancak, İSG hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri
hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Uygulama Soruları
1. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve analiz edilmesinin nedenlerini
açıklayınız.
2. İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi nasıl ve nereye yapılmalıdır?
3. Çalışanların sağlık gözetimi kapsamında yapılması gereken işleri açıklayınız.
4. İşyerlerinde çalışanların sağlık gözetimini yapmakla görevli birim ve kişiler kimlerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt, analiz ve
bildiriminin amaçları ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler incelenmiştir. Konuyla ilgili temel
kavramlar açıklanmıştır. İş kazaları ile meslek hastalıklarının kayıt, analiz ve bildiriminden
işyeri düzeyinde sorumlu birim ve kişiler ile bunların görev ve yetkileri anlatılmıştır. Sağlık
gözetimi kapsamında yürütülmesi gereken işler ile konuyla ilgili yasal çerçeve özetlenmiştir.
Yasal mevzuat doğrultusunda, işyerinde yaşanan tüm kaza ve hastalıklar kayıt altına alınacak,
analiz edilecek ve tekrar etmesini önleyici tedbirler alınacak ve iş kazaları ile meslek
hastalıklarını önleyici sağlık gözetimi çalışmaları yapılacak, sağlık gözetimiyle ilgili kayıtlar
tutulacak ve bu kayıtlar yönetmeliklerin belirlediği süre boyunca işyerinde saklanacaktır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi ile sağlık gözetimi öncelikle
işverenin yükümlülüğü olmakla birlikte, bu işleri yürütmek amacıyla işverene yardımcı olacak
organizasyon oluşturulacaktır. İşyerinde yönetmeliklerin belirlediği şartlarda iş sağlığı ve
güvenliği birimi oluşturulacak, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli
görevlendirilecektir. Mevzuatın uygun gördüğü koşullarda işveren isterse bu hizmetleri
dışarıdan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilecektir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve analiz
edilmesinin öncelikli amaçlarından biri değildir?
a. İşyerinde yapılacak risk değerlendirme çalışmaları için bilimsel veri
oluşturmak
b. İşyeri kaza ve hastalıklarının tekrar etmesini önlemek
c. İSG ile ilgili sosyal tarafların yararlanabileceği veri kaynağı oluşturmak
d. Kaza ve hastalıklar sonucu ortaya çıkabilecek kayıpları önlemek
e. Kayıtları saklayarak denetim memurlarına göstermek
2. İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirim yükümlülüğü hangi kanunlarda
düzenlenmiştir?
a. Borçlar Kanunu / İş Kanunu
b. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu / Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu
c. İş Kanunu / İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
d. Borçlar Kanunu / İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
e. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / Borçlar Kanunu
3. “Kuruluşta meydana gelen; insanı, kuruluşu veya çevreyi zarara uğratma potansiyeli
olduğu halde zarara uğratmayan olay…” olarak verilen ifade aşağıdakilerden
hangisini tanımlamaktadır?
a.

Ramak kala

b.

İş kazası

c.

Zarar

d.

Meslek hastalığı

e.

Tehlike

4. İşyerinde meydana gelen iş kazasının bildirilmesi gereken kurum ve bildirim süresi
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a. Çalışma bakanlığı / 3 gün
b. Sosyal Güvenlik Kurumu / 10 gün
c. Çalışma bakanlığı / 10 gün
d. Sosyal Güvenlik Kurumu / 3 gün
e. Emniyet / 5 gün
5. İşyerlerinde sağlık gözetimi faaliyetlerini yürütmekle görevli personel hangi seçenekte
doğru olarak sıralanmıştır?
a. İşveren Vekili / Çalışan Temsilcisi / İş Güvenliği Uzmanı
b. İş Güvenliği Uzmanı / Çalışan Temsilcisi / İşyeri Hekimi
c. İşyeri Hekimi / İş Güvenliği Uzmanı / Diğer Sağlık Personeli
d. İşyeri Hekimi / Çalışan Temsilcisi / Destek Elemanı
e. İşveren Vekili / İşyeri Hekimi / Destek Elemanı

6. İşyerlerinde sağlık gözetimi kapsamındaki faaliyetleri yürütmekle görevli birim
aşağıdakilerden hangisidir?
a. İnsan Kaynakları
b. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
c. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
d. Risk Değerlendirme Ekibi
e. İşletme Müdürü
7. İşyeri hekiminin görevleri hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?
a. Rehberlik / Risk Değerlendirmesi / Sağlık Gözetimi / Eğitim,
Bilgilendirme, Kayıt / İlgili Birimlerle İşbirliği
b. Risk Değerlendirme / Önlem Alma / Ramak Kala Kayıtları / Sağlık
Muayenesi / Denetim
c. Rehberlik / Risk Değerlendirmesi / Periyodik Kontrol / Önlem Alma /
Denetim

d. Risk Değerlendirme / Sağlık Gözetimi / Hijyen / Eğitim / Denetim
e. Risk Değerlendirme / Hijyen / Eğitim / Denetim / Planlama

8. İşveren çalışanların kişisel sağlık verilerini içeren sağlık dosyalarını ne kadar süreyle
saklamak zorundadır?
a. 5 yıl
b. 10 yıl
c. 15 yıl
d. 20 yıl
e. 30 yıl
9. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda
yapılan tespit ve tavsiyelerin yazıldığı, işverence hazırlanıp imzalanması gereken “onaylı
defter” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya
noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.
b. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimi tarafından saklanır
c. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
d. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.
e. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanınca deftere yazılan hususlar işveren
imzalamadığı müddetçe geçerli değildir.
10. “Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa
göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça
yetkilendirilen birim...” olarak tanımlanan birim aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
b. İşyeri sağlık ve güvenlik kurulu
c. Risk değerlendirme ekibi
d. Ortak sağlık ve güvenlik birimi
e. Çevre danışma birimi

