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YENÝ MEVZUATIN IÞIÐINDA ÝÞVERENÝN 
ÝÞÇÝYÝ GÖZETME BORCUNUN KAPSAMI

Dr. Selim GÜNDÜZ*

GÝRÝÞ

Yapýlan bir hizmet sözleþmesinden dolayý hem iþçinin hem de iþverenin
sorumluluklarý  doðmaktadýr. Ancak iþverenin sorumluluklarý arasýnda bir tanesi var ki
hayati önem arz etmektedir (Ýþverenin iþçiyi gözetme borcu) . Ýþverenin iþçiyi gözetme
borcu hem özel hukukta hem de kamu hukukunda ayrýntýlý olarak düzenlenmiþtir. 

Özel Hukuktaki düzenlemeler; Ýþletme tehlikelerine karþý iþçiyi korumak yüküm-
lülüðü  (B.K. 332/I),Uygun  koþullarda çalýþma yeri saðlama yükümlülüðü (B.K. 332/II),
Uygun yatacak yer saðlamak yükümlülüðü (B.K. 332/III) þeklindedir.

Kamu Hukukundaki düzenlemeler ise: AY (49-50-60. Maddelerde) ,Ýþ Kanunu
(77-78-80-81-82-83. Maddelerde), Sigortalar Kanununda (11. Ýle 27. Maddeler arasýn-
da), Umumi Hýfzýsýhha Kanununda (173. Ýle 180. Maddeler arasýnda), Ýþ Güvenliði Ýle
Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlarýn Görev, Yetki ve Sorumluluklarý Ýle Çalýþma
Usul ve Esaslarý Hakkýndaki Yönetmelik ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliðinde
yapýlmýþtýr.

Ancak bu ayrýntýlý düzenlemelere raðmen iþ hayatýnda  bu düzenlemelerin
olumlu yansýmalarý görülmemektedir. Ýþ kazalarý  ve meslek hastalýðý sonucu ölüm-
lerde dünyada üçüncü,  AB ülkeleri arasýnda da birinci sýrada yer almaktayýz.

Ýþverenlerde kapitalist bir ekonominin gereði kar kaygýsý ön plana çýkmakta,
iþletmelerde çoðunlukla en son düþünülen konu iþ saðlýðý ve  güvenliði  olmaktadýr.
Ancak iþverenlerde iþçiler kadar  olmasa da maðdur olmaktadýrlar. Þöyle ki;  vasýflý ela-
manýný kaybetmekte, iþletmesinde diðer iþçilerinin motivasyonu etkilenmekte iþçi devir
hýzý artmaktadýr. Ýþ kazasý sonucunda da maddi ve manevi tazminat davalarý ile
karþýlaþmakta yahut TCK ya göre cezai yaptýrýma tabi tutulabilmektedir.

Ülkemizde her altý dakikada bir iþ kazasý meydana gelmekte, her altý saatte bir
iþçi ölmekte, her iki buçuk saatte de bir iþçi ömür boyu sürekli iþ göremez hale gelmek-
tedir. Son 35 yýlda yaklaþýk 41.000 kiþi iþ kazalarý veya meslek hastalýklarý sonucu ha-
yatýný kaybetmiþtir, 110.000 kiþi de sürekli iþ göremez hale gelmiþtir. Ýþin insancýl yaný
bir tarafa geliþmekte olan bir ekonomide bu kazalarýn milli ekonomiye getireceði mali
yük hiç de azýmsanacak bir tutar deðildir. Ýþverenin iþ saðlýðý ve  güvenliði  konusun-
daki sorumluluklarýný yerine getirmesi iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn azaltýl-
masýnda  tek baþýna yeterli olmamakla birlikte zorunludur. Ýþ kazalarý ve meslek
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hastalýklarý sonucu ölümlerin azaltýlabilmesi için devlet, iþveren ve iþçiler arasýnda
iþbirliði ve sorumluluk kültürü geliþtirilmelidir.

1. ÝÞVERENÝN ÝÞÇÝYÝ GÖZETME BORCU

Ýþverenin iþçiyi gözetme borcu,özel hukuktan doðan sorumluluk ve kamu
hukukundan doðan sorumluluk olarak iki baþlýk altýnda düzenlenmiþtir.

1.1. ÝÞVERENÝN ÖZEL HUKUKTAN DOÐAN SORUMLULUÐU

Borçlar Kanunun 332. maddesinin iþverene yüklediði koruyucu tedbirler üç
grup halinde ele alýnabilir. Bunlar;

1. Ýþletme tehlikelerine karþý iþçiyi korumak yükümlülüðü,
2. Uygun  koþullarda çalýþma yeri saðlama yükümlülüðü,
3. Uygun yatacak yer saðlamak yükümlülüðü,

B.K. 332/I göre iþ sahibi, akdin hususi halleri ve iþin mahiyeti noktasýndan
hakkaniyet dairesinde kendisinden istenebileceði derecede, çalýþmak dolayýsýyla
maruz kaldýðý tehlikelere karþý  icap eden tedbirleri ittihaza (almak) zorundadýrlar.1

Ýþveren önce iþçinin çalýþmak dolayýsýyla maruz kaldýðý tehlikelere karþý icap
eden tedbirleri almak, yani iþçiyi iþletme tehlikelerine karþý korumakla yükümlüdür.
Ýþletme tehlikelerine karþý iþçiyi korumak için iþveren bu amaçla gerekli tesisat ve
donanýmý yapmasý, koruyucu araç ve gereçlerin iþçiye saðlanmasý güvenli bir çalýþma
ortamýnýn saðlanmasý için gerekli iþ ve iþletme düzeyinin saðlanmasý bu doðrultuda
iþçiye gerekli emirleri, talimatlarý vermesi bütün bunlara uyulup uyulmadýðýn denetlen-
mesi þeklinde bir içeriði kapsamaktadýr.2

B.K. 332/II ye göre "Ýþveren münasip ve sýhhî çalýþma mahalleri saðlamak
zorundadýr".3 Ýþveren iþçiye uygun ve saðlýða yararlý çalýþma yeri saðlama ile de
yükümlüdür. Ýþveren iþin niteliðine göre saðlýklý bir çalýþma yeri saðlamakla zorunludur.
Ýþin niteliði gereði bazý iþlerde bu imkanlar saðlanamaz. Örneðin; Þarap ve bira imal
eden yerlerde rutubetsiz çalýþma ortamý maden iþletmelerinde de her türlü önleme
karþý iþçilerin maden tozu yutmalarý gibi.4
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1B.K Kanun No:818,Kabul Tarihi:22.4.1926,m.332
2Murteza  Aydemir, Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðini Saðlama Açýsýndan Ýþverenin Yükümlülüðü,
Ankara, YODÇEM Yayýn No13,2000,s.4.
3Borçlar Kanunu Kanun No:818 Kabul Tarihi 22.04.1926, m.332
4Murteza Aydemir, "Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðini Saðlama Açýsýndan Ýþverenin Yükümlülüðü, '' Kamu-Ýþ,
Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi, sayý:1, (1995),s.82.
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Ancak belirttiðiniz bu özellikleri iþyerlerindeki çalýþma ortamý kanunen kabul
edilebilir, asgari þartlarý taþýmak zorundadýr. Asgari þartlarda tüzük ve yönetmeliklerde
ayrýntýlý olarak düzenlenmiþtir.

B.K. 332/III e göre  Ýþçi, iþverenle birlikte ikamet etmekte ise sýhhi yatacak bir
yer tedarikine mecburdur.5 Ýþveren iþçiye saðlýða yararlý yatacak bir yer saðlamak
zorundadýr. Ancak bu borç iþçi iþverenle birlikte oturuyorsa vardýr. Bu maddenin fazla
bir uygulama alaný bulamadýðý açýktýr.

1.2. ÝÞVERENÝN KAMU HUKUKUNA DAYANAN ÖNLEM ALMA
SORUMLULUÐU

1.2.1. 1982 ANAYASASINDAKÝ HÜKÜMLER

Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili Anayasada çeþitli maddelerde düzenlemeler
yapýlmýþtýr. Çalýþma Hakký ve Ödevinin düzenlendiði 49. Maddede: "Çalýþmak herkesin
hakký ve ödevidir. Devlet çalýþanlarýn hayat seviyesini yükseltmek, çalýþma hayatýný
desteklemek ve iþsizliði önlemeye elveriþli bir ekonomik bir ortam yaratmak için gerek-
li tedbirleri alýr. Devlet iþçi ve iþveren iliþkilerinde çalýþma barýþýnýn saðlanmasýnda
koruyucu tedbirleri alýr." þeklinde düzenlenmiþtir.6

Dinlenme hakkýnýn düzenlendiði 50. Maddede: "Kimse yaþýna, cinsiyetine ve
gücüne uymayan iþlerde çalýþtýrýlamaz. Küçükler ve kadýnlar ile bedeni ve ruhi yeter-
sizliði olanlar çalýþma þartlarý bakýmýndan özel olarak korunmuþlardýr. Dinlenmek
çalýþanlarýn hakkýdýr. Ücretli hafta ve bayram tatili ile yýllýk ücretli izin haklarý ve þartlarý
kanunen düzenlenir." olarak belirtilmiþtir.7

Sosyal güvenlik haklarýnýn düzenlendiði 60. madde de: "Herkes sosyal güven-
lik hakkýna sahiptir. Devlet bu güvenliði saðlayacak gerekli tedbirleri alýr ve teþkilatý
kurar." hükmüne yer vermiþtir."8

Esasen anayasalarýn görevleri her konuyu derinlemesine düzenlemek deðildir.
Anayasalar sadece temel ilkeler koyar, bu temel ilkeler ýþýðýnda çýkartýlan yasa tüzük
ve yönetmelikler ise geniþ ve ayrýntýlý ve objektif olarak uygulamayý beklerler.
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5Borçlar Kanunu Kanun No:818 Kabul Tarihi 22.04.1926, m.332
6Tuncer Karamustafaoðlu,Mehmet Tarhan, 1961-1982 T.C.Anayasalarý Karþýlýklý Metinler,
Ankara,Savaþ Yayýnlarý1983,s.65.
7Karamustafaoðlu,Tarhan, a.g.e. , ,s.65-66.
8Karamustafaoðlu,Tarhan, a.g.e.  ,s.71.
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1.2.2. 1475 VE 4857 SAYILI ÝÞ KANUNLARINDAKÝ HÜKÜMLER

Ýþ saðlýðý ve güvenliði  1475 sayýlý Ýþ kanunun 73.maddesinde,  4857 sayýlý
kanununda 77. maddesinde düzenlenmiþtir. 1475 sayýlý Ýþ Kanununda 5. Bölüm Ýþçi
Saðlýðý ve Güvenliði madde-73 Ýþ Saðlýk ve Güvenlik Þartlarý ile ilgili kanun maddele-
rine ayrýlmýþtý, ilgili maddede; "Her iþveren iþ yerinde iþçilerin saðlýðýný ve iþ güvenliði-
ni saðlamak için gerekli olaný yapmak ve araçlarý noksansýz bulundurmakla yüküm-
lüdür. Ýþverenler makinelerin kullanýlmasýndan doðacak tehlikelerden ve bu hususta
önceden alýnabilecek tedbirlerden iþçileri münasip bir þekilde haberdar etmek zorunda
idi.''9 þeklinde bir düzenleme yapýlmýþtý.

4857 sayýlý  yeni iþ yasasýnda ise iþ  saðlýðý ve  güvenliði ile ilgili maddelerde
5. bölümde düzenlenmiþtir. Ýþ Kanununu  77. maddede iþverenlerin  ve iþçilerin yüküm-
lülükleri belirtilmiþtir. Ýlgili maddeye göre;

"Ýþverenler iþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin  saðlanmasý için gerekli her türlü
tedbiri almak, araç ve gereçleri noksansýz bulundurmakla yükümlüdür, Ýþverenler iþ
yerlerinde alýnan iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerine  uyulup uyulmadýðýný  denetlemek,
iþçilerin  karþý karþýya bulunduklarý mesleki  riskler alýnmasý gerekli tedbirler yasal hak
ve sorumluluklar  konusunda bilgilendirmek ve gerekli iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimini
vermekle yükümlüdür. Yapýlacak eðitimin usul ve esaslarý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. " þeklinde bir düzenleme
yapýlmýþtýr.10

4857 sayýlý iþ kanununda ÝSG konusunda getirilen yeni düzenlemelerin;  "78.
madde de saðlýk ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri, 80. madde de iþ saðlýðý ve
güvenliði kurulu, 81 madde de iþyeri hekimleri, 82. madde de iþ güvenliði ile ilgili
mühendis ve teknik elaman istihdamý, 83. madde de iþçinin haklarý." olduklarý
görülmektedir. 4857 sayýlý Ýþ Kanununun yürürlüðe girmesinden sonra çýkartýlan yönet-
meliklerde önemli deðiþiklikler ve yenilikler  yapýlmýþtýr.

1.2.3. SOSYAL SÝGORTALAR KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER

506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununda iþ saðlýðý ve  güvenliði ile ilgili bir çok
madde vardýr. Ancak bunlardan en önemlisi ve doðrudan ilgili olaný Sosyal Sigortalar
Kanununun 26. maddesidir. Diðer maddeler olarak da SSK madde 11 ile  madde 27
arasýnda düzenlenmiþtir. Bu  maddelerde sýrasý ile; SSK madde 11'de Ýþ kazasý ve
meslek hastalýðýnýn tarifi yapýlmýþ, madde 12'de saðlanan yardýmlar  belirtilmiþ,
madde 13'de saðlýk yardýmlarýnýn tarifi yapýlmýþ,  madde 14'de Saðlýk yardýmlarýnýn

46

9Ercan Akyiðit, Ýþ Yasalarý, Ankara, Seçkin Yayýnevi, 1996,s.58.
10Oðuz Özbek, Yorumlarý ve Yargýtay Emsal Kararlarý Ýle  Ýþ Yasalarý, Ýstanbul, Beþinci Basý, BETA
Basýn Daðýtým,2003,s.117.
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süresi  belirtilmiþ,  madde 15'de Ýþverenin yükümü belirtilmiþ,  madde16'da geçici iþ
göremezlik ödeneði belirtilmiþ, madde 17'de Hekim tavsiyelerine uymazlýk  hali belir-
tilmiþ,   madde 18'de Meslek hastalýðýnýn tespiti belirtilmiþ, madde 19'da sürekli iþ göre-
mezlik hali belirtilmiþ, madde 20'de Sürekli iþ göremezlik  gelirinin hesaplanmasý
düzenlenmiþtir, madde 21'de Birden çok iþ kazasýna uðramasý, madde 22'de gelirin
sermayeye çevrilmesi ,  madde 23'de Eþ ve çocuklara gelir baðlanmasý,  madde 24'de
Anne ve babaya gelir baðlanmasý , madde 25'de Sigortalýnýn kontrol muayenesi,
madde 26'da Ýþverenin  sorumluluðu,  madde 27'de Ýþ kazasýný bildirme  yükümlülüðü,
belirtilmiþtir.

SSK mevzuatý incelendiði zaman bu kanunun iþ saðlýðý ve  güvenliði yönet-
meliðinin  tamamlayýcýsý olduðu görülecektir. SSK mevzuatýnda iþverenin iþ saðlýðý ve
güvenliði tedbirlerine aykýrý davranmasý durumunda iþ kanununa göre daha aðýr yap-
týrýmlar getirilmiþtir.11

Ýþverenin sorumluluðu SSK  madde 26'da þöyle düzenlenmiþtir;
"Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý, iþverenin kastý veya iþçilerin saðlýðýný koruma ve

iþ güvenliði ile ilgili mevzuat hükümlerine aykýrý hareketi veyahut suç sayýlabilir bir
hareketi sonucu olmuþsa, Kurumca sigortalýya veya hak sahibi kimselere yapýlan veya
ileride yapýlmasý gerekli bulunan her türlü giderin tutarlarý ile gelir baðlanýrsa bu gelir-
lerin 22. Maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye deðerleri toplamý si-
gortalý veya hak sahibi kimselerin iþverenden isteyebilecekleri miktarlarla sýnýrlý olmak
üzere Kurumca iþverene ödettirilir." Þeklinde düzenleme yer almaktadýr.12

1.2.3. UMUMÝ HIFZISIHHA KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER

Umumi Hýfzýsýhha Kanununda (UHSK)  Ýþçiler hýfzýsýhhasýnda genel saðlýk
hükümlerinin yanýnda çalýþma hükümlerine de  yer verilmiþtir.  Ýlgili kanunun 173-180.
maddeleri arasýnda yer alan hükümlerde özellikle çocuk iþçilerin ve kadýn iþçilerin
korunmasýna iliþkin hükümlere yer verilmiþtir. Bunlar ;13
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11Kadir Arýcý, Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Dersleri, Ankara,Tes-Ýþ Sendikasý,1999,s.66.
12Çimento Müstahsilleri Ýþverenleri Sendikasý, ÝSÝG Açýsýndan Ýþçi -Ýþverenin Görev ve Sorumluluklarý
,Ankara,2001,s.20.
13Ayrýtýlý Bilgi Ýçin Bkz. UHSK,Kanun No:1593,Kabul Tarihi:6.5.1930

173. madde de en az çalýþma yaþý 12 olarak belirtilmiþtir,
174.  madde de 12-16 yaþ arasý  çocuklarýn saat 20.00'den sonra çalýþmasý
yasak olduðu ,
175 madde de Gece çalýþmasýnda yahut yer altý çalýþmasýnda bir günlük
zaman diliminde sekiz saati geçmeyeceði,
176 madde de bazý yerlerde bar, kabera dans salonlarý kahve, gazino ve
hamamlarda 18 yaþýndan küçüklerin istihdam edilemeyeceði ,
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1.2.4. ÝÞVERENÝN ÝÞ SAÐLIÐI VE  GÜVENLÝÐÝ MEVZUATINDAN DOÐAN 
SORUMLULUKLARI 

4857 sayýlý iþ kanununda  ve sonrasýnda çýkartýlan yönetmeliklerde, iþ saðlýðý
ve  güvenliði  konusunda  iþverenlerin sorumluluklarý aþaðýdaki þekilde belirtilmiþtir.

1. Tedbir almak,
2. Risk deðerlendirmesi ve mesleki risklerin önlenmesi,
3. Ýþçilerin eðitimi ve bilgilendirilmesi,
4. Ýþçilerin görüþlerinin alýnarak katýlýmlarýnýn saðlanmasý,
5. Yaþ ve cinsiyet gibi sebeplerle bazý özel iþçi gruplarýnýn korunmasý,

a. Çocuk  iþçilerin korunmasý
b. Kadýn iþçilerin korunmasý

6.Saðlýk gözetimi ve iþçilerin denetimi,
7. Ýþçileri güvenlik önlemlerine uymaya zorlamak,
8.  Saðlýk organizasyonu kurmak,

a-Ýþyeri hekimi çalýþtýrmak,
b-Ýþyeri saðlýk birimi kurmak,

9. Ýþ güvenliði ile ilgili mühendis yada teknik elaman istihdam etmek,
10. Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurulu kurmak,

48

177.madde de hamile kadýnlarýn doðumdan önceki üç ay zarfýnda çocuðu-
nun ve kendisinin sýhhatine zarar verecek iþlerde çalýþtýrýlamayacaðý,  doðu-
mu   takiben iþe baþlayan kadýnlarda mesaiye dahil olan zamanda günde iki
sefer yarým  saatlik emzirme izni verileceði,
178. madde de  bazý müesseselerin yanýnda alkollü içki satýþý veya genel
evlerin açýlmasý yasaklanmýþtýr,
(Her nevi sanat müesseseleri, maden ocaklarý ve inþaat yerleri )
179. maddede 1. fýkra iþyerlerinde kullanýlan makine, ecza ve malzemelerin
mesleki hastalýklarýn oluþumuna mani olacak tedbirlerin alýnmasý ve bun-
larýn tüzükte belirlenmesine dair hükümlere yer verilmiþtir,
180. maddede devamlý olarak en az 50 iþçi çalýþtýran iþverenler iþyeri heki-
mi saðlayacaklarý, hastane olmayan veya þehir dýþýnda  bulunan iþyer-
lerinde bir hasta odasý ve ilk yardým vasýtalarýnýn bulundurulacaðý belir-
tilmiþtir,
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1.2.5.1. TEDBÝR (ÖNLEM) ALMA YÜKÜMLÜLÜÐÜ

Ýþverenin önlem alma yükümlülüðü Ý.K.  madde 77'  de düzenlenmiþtir. Buna
göre iþveren;

1. Gerekli olan her türlü önlemi almak,
2. Araç ve gereçleri noksansýz bulundurmakla yükümlüdür,

1.2.5.1.1.  ÝSG YÖNETMELÝÐÝNE GÖRE ALINMASI GEREKEN TEKNÝK 
ÖNLEMLER

Yeni ÝSG Yönetmeliðindeki Düzenlemelere   Göre Alýnmasý Gereken Teknik
Önlemler Aþaðýdaki Þekilde Belirtilmiþtir;14

Madde  6/b-4 Ýþin kiþilere uygun hale getirilmesi için, özellikle iþyerlerinin
tasarýmýnda,  iþ  ekipmanlarý,   çalýþma   þekli   ve   üretim  metotlarýnýn seçiminde özen
gösterilmesi, özellikle de monoton çalýþma ve önceden belirlenmiþ üretim temposunun
hafifletilerek bunlarýn saðlýða olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,

Madde  6/b-5 Teknik geliþmelere uyum saðlanmasý,

Madde 6/b-6 Tehlikeli olanlarýn, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla
deðiþtirilmesi,

Madde 6/b-7 Teknolojinin, iþ organizasyonunun, çalýþma þartlarýnýn, sosyal
iliþkilerin ve çalýþma ortamý ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme poli-
tikasýnýn geliþtirilmesi,

Madde 6/b-8Toplu korunma önlemlerine, kiþisel korunma önlemlerine göre
öncelik verilmesi,

Madde 6/b-9 Ýþçilere uygun talimatlarýn verilmesi,

Madde 6/c Ýþveren, iþyerinde yapýlan iþlerin özelliklerini dikkate alarak;

Madde 6/c-(1)Kullanýlacak iþ ekipmanýnýn, kimyasal madde ve preparatlarýn
seçimi, iþyerindeki çalýþma düzeni gibi konular da dahil iþçilerin saðlýk ve güvenliði
yönünden tüm riskleri deðerlendirir. Bu deðerlendirme sonucuna göre; iþverence alý-
nan önleyici tedbirler ile seçilen çalýþma þekli ve üretim yöntemleri, iþçilerin saðlýk ve
güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve iþyerinin idari yapýlanmasýnýn her
kademesinde uygulanmalýdýr.

49

14Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði, Resmi Gazetede Yayým Tarih ve Sayýsý:  9/12/2003-25311, m.6
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Madde 6/c-(2)Bir iþçiye herhangi bir görev verirken, iþçinin saðlýk ve güvenlik
yönünden uygunluðunu göz önüne alýr. 

Madde 6/c-(3) Yeni teknolojinin planlanmasý ve uygulanmasýnýn, seçilecek iþ
ekipmanýnýn çalýþma ortam ve koþullarýna, iþçilerin saðlýðý ve güvenliðine etkisi
konusunda iþçiler veya temsilcileri ile istiþarede bulunur.

Madde 6/c-(4)  Ciddi tehlike bulunduðu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi
ve talimat verilen iþçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alýr.

Madde 6/d Ayný iþyerinin birden fazla iþveren tarafýndan kullanýlmasý durumun-
da iþverenler, yaptýklarý iþin niteliðini dikkate alarak; iþ saðlýðý ve güvenliði ile iþ hijyeni
önlemlerinin uygulanmasýnda iþbirliði yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan
korunma ile ilgili çalýþmalarý koordine eder, birbirlerini ve birbirlerinin iþçi veya iþçi  tem-
silcilerini riskler konusunda bilgilendirirler.

Madde 6/e Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile iþ hijyeni konusunda alýnacak önlemler hiç
bir þekilde iþçilere mali yük getirmez.

1.2.5.2. RÝSK DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE MESLEKÝ RÝSKLERÝN 
ÖNLENMESÝ

Ýþverenlerin ÝSG açýsýndan sorumluluklarýndan biri de risk deðerlendirmesidir.
Risk deðerlendirmesi Ýþ saðlýðý ve güvenliði  yönetmeliði madde 4 /a da aþaðýdaki þe-
kilde belirtilmiþtir; 15

''Ýþyerlerinde var olan ya da dýþarýdan gelebilecek tehlikelerin, iþçilere, iþyerine
ve çevresine verebileceði zararlarýn ve bunlara karþý alýnacak önlemlerin belirlenmesi
amacýyla yapýlmasý gerekli çalýþmalarý  kapsar''

ISGY madde 6/b de Ýþverene mesleki risklerin önlenebilmesi için aþaðýdaki
görevler verilmiþtir.16

6/b-1 Risklerin önlenmesi,

6/b-2 Önlenmesi mümkün olmayan risklerin deðerlendirilmesi,

6/b-3 Risklerle kaynaðýnda mücadele edilmesi,
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15Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði, Resmi Gazetede Yayým Tarih ve Sayýsý: 9/12/2003-25311, m.4
16Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði, Resmi Gazetede Yayým Tarih ve Sayýsý: 9/12/2003-25311,m.6/b 
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1.2.5.3. ÝÞÇÝLERÝ EÐÝTMEK VE BÝLGÝLENDÝRMEK GÖREVÝ

Her konuda olduðu gibi, iþ saðlýðý ve  güvenliði konusunda da eðitim çok önem-
lidir.  Bu hususta da baþarýlý olabilmek için eðitime aðýrlýk verilmesi þarttýr. Çünkü hala
iþ saðlýðý ve  güvenliði kavramlarýný duymayan bir çok iþveren  ve de iþçimiz var.17

Yapýlan araþtýrmalar meydana gelen iþ kazalarý  ve meslek hastalýklarýnýn %80-
90 nun insani sebeplerden %10-20'nin ise güvensiz fizik ve mekanik  çevre koþullarýn-
dan kaynaklandýðý göstermektedir. Bu demektir ki iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda
gereken  eðitimin verilmesiyle iþ kazasý ve mesleki hastalýklarýnda %80-90 oranýnda
bir azalma görülebilecek, ayrýca % 10-20 oranýndaki güvensiz  fiziki  ve mekanik çevre
koþullarý da ancak eðitimle ortadan kaldýrýlabilecektir.18

4857 sayýlý iþ kanunun 77. maddesindeki iþverenin sorumluluðu "Ýþveren iþ-
yerinde iþçileri  karþý karþýya bulunduklarý mesleki riskler, alýnmasý gerekli tedbirler,
yasal hak ve sorumluluklarý konusunda  gerekli iþ saðlýðý ve   güvenliði eðitimini ver-
mek zorundadýrlar, yapýlacak eðitimin usul ve esaslarý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir "þeklinde belirtilmiþtir.19

Ýþçilerin eðitimi ÝSGY madde 12 de düzenlenmiþtir. Ýlgili madde ki düzenleme;20

ÝSGY madde 12 /a  Ýþveren, her iþçinin çalýþtýðý yere ve yaptýðý iþe özel bilgi ve
talimatlarý da içeren saðlýk ve güvenlik eðitimi almasýný saðlamak zorundadýr. Bu eðitim
özellikle;

1. Ýþe baþlanmadan önce,
2. Çalýþma yeri veya iþ deðiþikliðinde,
3. Ýþ ekipmanlarýnýn deðiþmesi halinde,
4. Yeni teknoloji uygulanmasý halinde, yapýlýr.

Eðitim, deðiþen ve yeni ortaya çýkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerek-
tiðinde periyodik olarak tekrarlanýr.
ISGY madde 12 / b Ýþveren, baþka iþyerlerinden çalýþmak üzere kendi iþyerine gelen
iþçilerin yaptýklarý iþlerde karþýlaþacaklarý saðlýk ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi
ve talimat almalarýný saðlar. ISGY madde 12 /c Saðlýk ve güvenlik ile ilgili özel görevi
bulunan iþçi temsilcileri özel olarak eðitilir.
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17Kibar Erten, Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðinin Temel Prensipleri, Ankara, YODÇEM Yayýn No:3,2000,s.2.
18Aydemir,a.g.m. ,s.92.
19Özbek,a.g.e.,s.117.
20Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði, Resmi Gazetede Yayým Tarih ve Sayýsý: 9/12/2003-25311, m.12
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ÝSGY madde 12 /d- (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eðitim, iþçilere veya temsilcilerine
herhangi bir mali yük getirmez ve eðitimlerde geçen süre çalýþma süresinden sayýlýr.

Ýþçilerin Bilgilendirilmesi ÝSGY madde 10 da düzenlenmiþtir.21

ISGY madde 10 ; Ýþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinin etkin bir biçimde
sürdürülmesi için iþçilerin bilgilendirilmesi esastýr. Bu amaçla;

a. Ýþveren, iþyerinin büyüklüðüne göre;

1.2.5.4. ÝÞÇÝLERÝN GÖRÜÞLERÝNÝN ALINMASI VE KATILIMLARININ 
SAÐLANMASI

Ýþçilerin görüþlerinin alýnmasý ve katýlýmlarýnýn saðlanmasý mevzuatýmýza 
ISGY ile yeni girmiþtir. ÝSGY 89/391/EEC sayýlý Avrupa  Birliði Konsey Direktifi esas alý-
narak hazýrlanmýþtýr bu nedenle bu düzenlemeler umut vericidir.

ISGY madde 11 de belirtildiði üzere; Ýþveren saðlýk ve güvenlikle ilgili konular-
da iþçilerin görüþlerinin alýnmasý ve katýlýmlarýnýn saðlanmasý için aþaðýdaki hususlarý
yerine getirmekle yükümlüdür:22

a. Ýþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði konularýnda iþçi veya temsilcilerinin görüþlerini alýr,
öneri getirme hakký tanýr ve bu konulardaki görüþmelerde yer almalarýný ve dengeli
katýlýmlarýný saðlar.
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1. Ýþyerinin geneli ile iþçinin çalýþmakta olduðu bölümde veya yaptýðý her
iþte yürütülen faaliyetler, saðlýk ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici ted-
birler hakkýnda,
2. Bu Yönetmeliðin 8 inci maddesinin (b) bendine göre, iþyerinde
görevlendirilen kiþiler hakkýnda,iþçilerin ve temsilcilerinin gerekli bilgiyi
almalarýný saðlamak zorundadýr.
b. Ýþveren, baþka iþyerlerinden çalýþmak üzere kendi iþyerine gelen iþçilerin
de, (a) bendinde belirtilen bilgileri almalarýný saðlamak üzere, söz konusu
iþçilerin iþverenlerine gerekli bilgileri verir.
c. Ýþveren, iþyerinde saðlýk ve güvenlik ile ilgili özel görev ve sorumluluðu
bulunan iþçilerin veya temsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için;
1. Bu Yönetmeliðin 9 uncu maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralý alt
bentlerinde belirtilen risk deðerlendirmesi ve alýnan koruyucu önlemlere,
2. Bu Yönetmeliðin 9 uncu maddesinin (a) bendinin (3) ve (4) numaralý alt
bentlerinde belirtilen iþ kazasý kayýtlarý ve raporlarýna,
3) Saðlýk ve güvenlikle ilgili denetim faaliyetlerinden, bu konuda sorumlu kiþi
ve kuruluþlardan, koruma ve önleme çalýþmalarýndan elde edilen
bilgilere,ulaþabilmelerini saðlar.

21Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði, Resmi Gazetede Yayým Tarih ve Sayýsý:  9/12/2003-25311, m.10
22Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði, Resmi Gazetede Yayým Tarih ve Sayýsý: 9/12/2003-25311, m.11
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b. Ýþverence, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda özel görevleri bulunan iþçi veya temsil-
cilerinin özellikle aþaðýdaki konularda dengeli bir þekilde yer almalarý saðlanýr veya
önceden görüþleri alýnýr:

c. Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunda özel görevi bulunan iþçi temsilcileri, tehlikenin
azaltýlmasý veya tehlikenin kaynaðýnda yok edilmesi için iþverene öneride bulunma ve
iþverenden gerekli tedbirlerin alýnmasýný isteme hakkýna sahiptir.
d. Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunda özel görevleri bulunan iþçi veya iþçi temsilcileri,
bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlý duruma düþürülemezler.
e. Ýþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda özel görevi bulunan iþçi temsilcilerine, bu
Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkaný saðlar ve
herhangi bir ücret kaybý olmadan çalýþma saatleri içerisinde yeterli zamaný verir.
f. Ýþçiler veya temsilcileri, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda iþverence alýnan önlem-
lerin ve saðlanan imkanlarýn yetersiz olduðu kanaatine varmalarý halinde Bakanlýða
baþvurma hakkýna sahiptir.

Ýþçi temsilcileri, iþyerinde yetkili makamlarca yapýlan denetimler sýrasýnda
görüþlerini bildirme hakkýna sahiptir.

1.2.5.5. YAÞ VE CÝNSÝYET GÝBÝ SEBEPLERLE BAZI ÝÞÇÝ GRUPLARININ 
KORUNMASI

1.2.5.5.1. ÇOCUK ÝÞÇÝLERE ÝLÝÞKÝN  KORUYUCU HÜKÜMLER 

Türk Ýþ Hukukunda Çocuk Ýþçilere iliþkin hükümleri aþaðýda belirttiðimiz þekilde
tasnif edebiliriz;aþaðýdaki maddeler 4857 sayýlý iþ kanunundan ve 1593 sayýlý UHSK
dan tasnif edilmiþtir.

1. Çalýþmaya baþlama yaþý bakýmýndan  korunmuþlardýr,
a. Ýþ Kanunu madde 71'de iþe baþlama yaþý 15 yaþtýr. 
b.UHSK  göre Ýþ Kanunun girmeyen iþlerde  iþe baþlama yaþý 12 yaþtýr.
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1. Saðlýk ve güvenliði önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir önlemin
alýnmasýnda.
2. Bu Yönetmeliðin 7. maddesinin (a) bendinde belirtilen iþler ile 7. mad-
desinin (a) bendinde ve 8 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kiþilerin
görevlendirilmesinde.
3. Bu Yönetmeliðin 9. maddesinin (a) bendinde ve 10 uncu maddesinde
belirtilen hususlarda.
4. Bu Yönetmeliðin 7. maddesinin (c) bendinde belirtilen iþyeri dýþýndaki
uzman kiþi veya kuruluþlardan hizmet alýnmasýnda.
5. Bu Yönetmeliðin 12. maddesinde belirtilen eðitimin organizasyonu ve
planlanmasýnda.



TÜHÝS KASIM 2005

2. Günlük çalýþma süresi bakýmýndan korunmuþlardýr,

3. Bazý iþlerde ve bazý zaman dilimlerinde  çalýþmalarý yasaklanmýþtýr. 

4.Yýllýk izin süreleri bakýmýndan korunmuþturlar, 18 yaþýn altýndaki çocuklarýn 
yýllýk izin süresi 20 günden az olamaz. (Ý.K.Madde 53)
5. (14 - 18) yaþ arasý çocuk ve genç iþçiler için iþe alýnmadan önce rapor alýn-
masý ve 18 yaþýný dolduruncaya kadar 6 ayda bir doktor muayenesinden geçi-
rilerek bu iþte çalýþtýrýlmalarýnda bir sakýnca olup olmadýðýnýn belirlenmesi isten-
mektedir. 

1.2.5.5.2. KADIN ÝÞÇÝLERE ÝLÝÞKÝN KORUYUCU HÜKÜMLER 

Türk Ýþ Hukukunda kadýn iþçilere iliþkin hükümleri aþaðýdaki þekilde belirtebili-
riz; ilgili hükümler aþaðýdaki  kanun ve Tüzüklerden Tasnif Edilmiþtir

- Gebe Veya Emzikli Kadýnlarýn Çalýþtýrýlma Þartlarý Ýle Emzirme 
Odalarý ve  Çocuk Bakým Yurtlarýna DairYönetmelik, 23

- 4857 sayýlý Ýþ Yasasý, 24

1. Kadýn Ýþçiler doðumdan önce sekiz ve doðumdan sonra da  sekiz olmak 
üzere 16 haftalýk süre için çalýþtýrýlmamalarý esastýr. Ý.K. Madde 74/1

54

a. Okula giden çocuklarýn eðitim dönemindeki çalýþma süreleri, eðitim saat-
leri dýþýnda olmak üzere günde en fazla 2 saat haftada da 10 saat olabilir
Ý.K. 71/5
b. Temel eðitimini tamamlamýþ ve okula gitmeyen çocuklar için günlük 7
saat haftada da 35 saatten  fazla olamaz  Ancak 15 yaþýný tamamlamýþ
çocuklar için bu süre günde 8 saat haftada da 40  saate kadar olabilir. 

a.Maden ocaklarý ile kablo döþemesi, kanalizasyon ve tünel i n þ a a t ý
gibi yer altý veya su altýnda 18 yaþýndan küçük  erkek çocuklarýn çalýþmasý
yasaklanmýþtýr. (Ý.K. madde 72) 
b.Sanayiye ait iþyerlerinde 18 yaþýný doldurmamýþ çocuklarýn     gece çalýþ-
malarý yasaklanmýþtýr. 
c. 16 yaþýný doldurmamýþ  genç iþçi ve çocuklarýn aðýr ve tehlikeli  iþlerde
çalýþtýrýlmalarý yasaktýr. (Ý.K.madde 85)
d. 1593 sayýlý UHSK 176.maddesinde belirtildiði üzere 18 yaþýn altýndaki
çocuklarýn bar, kabera, dans salonlarý, kahve, gazino ve hamamlarda çalýþ-
masý yasaklanmýþtýr. 
e.1593 sayýlý UHSK 176. maddesinde  belirtildiði üzere 12-16    yaþ arasý
çocuklarýn saat 20.00 den sonra çalýþmasý yasaklanmýþtýr.

23Ayrýtýlý Bilgi Ýçin Bkz.Gebe veya Emzikli Kadýnlarýn Çalýþtýrýlma Þartlarýyla Emzirme Odalarý ve Çocuk
Bakým  Yurtlarýna Dair Yönetmelik, Yayýnlandýðý Resmi Gazetenin Tarih ve Sayýsý:14/07/2004 -25522
24Ayrýtýlý Bilgi Ýçin Bkz.Ýþ Kanunu
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2. Hamilelik süresince periyodik doktor kontrolü için ücretli  izin verilir. Ý.K. 
Madde 74/3
3. Doðumdan sonraki izin süresine ek olarak isterse altý aya kadar ücretsiz   izin 
alabilir.74/5
4.Kadýn iþçilerin sanayiye ait iþlerde gece postalarýnda çalýþtýrýlma  koþullarý 
hakkýndaki tüzükte;

5. Ýþ kanunu madde 5/3 iþveren için niteliðine iliþkin sebeplerin zorunlu kýlma-
dýkça sözleþmenin yapýlmasý þartlarýn oluþmasýnda uygulanmasýnda, sona er-
mesinde cinsiyet  ve  gebelik dolayýsýyla da farklý iþlem yapýlamaz. 
6. Ý.K. 5/4 Ýþveren ayný veya eþit deðerde iþ için cinsiyet dayalý eþitsiz  ücretlen-
dirme yapamaz 
7. Ý.K. Madde 66  Çocuk emziren kadýn iþçilere günde  90 dakika olarak verilen 
süt izini iþ süresinden sayýlýr. 
8. Maden Ocaklarý ile kablo döþemesi kanalizasyon ve tünel inþaatý gibi  yeral-
tý veya su altýnda her yaþtaki kadýnýn çalýþtýrýlmasý yasaktýr. Ý.K. Mad.72

1.2.5.6. ÝÞVERENÝN  ÝSG KONUSUNDA DENETÝMÝ  VE SAÐLIK GÖZETÝMÝ

En titiz, kurallara uymayý görev bilen bir insan bile denetim ve yaptýrýmýn
olmadýðý yerde zamanla o da çözülecektir. Mc Gregor'un X teorisinin burada devreye
girdiðini söylemek yanlýþ olmasa gerektir. Ýþçilerin kurallara uyup uymadýðýnýn
denetlenmesi, ceza ile korkutulmalarý ve gerektiðinde (ihlallerde) cezalandýrýlmalarý
gerekir. Denetim; eksikliklerin yada yanlýþlýklarýn önceden görülerek düzeltme
olanaðýný da saðlar. Durumu iþ kazalarý açýsýndan deðerlendirirsek hem  iþçi hem de
iþveren acýsýndan denetimin önemi ortaya çýkacaktýr.
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a- Hangi iþlerde çalýþacaklarý madde 2
b- Gece süresinden fazla çalýþma yapamayacaklarý, madde 3
c- Ýþ yerinin þehir dýþýnda olmasýnda iþe vasýta ile götürülüp getirilecekleri
tüzük madde 4
d- Gece çalýþmasýna saðlýklarýnýn elverdiði doktor raporu ile  belgelenecek
madde 5
e- Doðumdan sonra altý ay gece vardiyasýnda bu iþlerde çalýþtýrýlmayacak-
larý, madde 6
f- Karý kocanýn vardiyasýnýn ayný olmayacaðý madde 7
g-Gece postalarýnda kadýn çalýþtýrmak için bölge çalýþma müdürlüðünden
izin alýnmasý, madde 9 ve madde 10
h-100-150 arasý kadýn iþçi çalýþtýran iþyerlerinde emzirme odasý, 150 den
fazla kadýn iþçi için iþyerlerinde kreþ tahsis edileceði ve 0-6 yaþ arasý çocuk-
larýn bakýlacaðý belirtilmiþtir. Gebe ve Emzikli Kadýn Yönetmeliði  Mad.15  
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4857 Sayýlý Ýþ Kanunun madde 77/II'de 

Ýþverenler iþyerinde alýnan iþ saðlýðý ve  güvenliði önlemlerine iþçilerinin uyup
uymadýklarýný denetlemekle görevlendirilmiþtirler. 25

Denetimle insanlarýn kötü davranýþlarda bulunmamasý, güzel davranýþlar
sergilenmesi, iþ yerlerinde emniyetli ve saðlýklý bir þekilde çalýþmasý temin edilmeye
çalýþýlýr. 26

Gerek devletin  iþverenleri gerekse iþverenlerin sorumluluklarýnda bulunan kiþi-
leri sürekli denetleme imkanlarý yoktur. Ancak sorumlu  sorumluluðundaki kiþi ve
kiþilere gerekli eðitimi vermiþ ve sorumluðu aþýlamýþsa bundan sonra bireyler oto kont-
rol  sistemlerini  çalýþtýrarak kendi davranýþ ve hareketlerini kendileri denetleyebilecek-
tir. 

Saðlýk Gözetimi ÝSGY  de aþaðýdaki gibi düzenlenmiþtir. 27

ÝSGY madde 14  de; Ýþveren, iþçilerin iþyerinde maruz kalacaklarý saðlýk ve
güvenlik risklerine uygun olarak saðlýk gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür:

a. Ýþçilerin iþe giriþlerinde saðlýk durumlarýnýn yapacaklarý iþe uygun olduðunu
belirten saðlýk raporu alýnýr.

b. Yapýlan iþin özelliðine göre, iþin devamý süresince saðlýk muayeneleri düzen-
li aralýklarla yapýlýr.

1.2.5.7. ÝÞÇÝLERÝ GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝNE UYMAYA ZORLAMAK

Ýþ kazasý netice olarak sadece iþçiyi etkilemediði içindir ki; iþverenin iþçisinin
"güvenlik önlemlerine uymaya" zorlama hakkýnýn var olduðunu kabul etmek gerekir.
Hatta bu bir zorunluluktur. Ýþçinin sorumluluklarýndan biride iþverenin denetimine kat-
lanmaktadýr. 

4857 sayýlý Ýþ kanunun 25/II fýkrasýnýn (ý) bendinde iþçinin kendi isteði veya
savsamasý yüzünden iþin güvenliðini tehlikeye düþürmesi, iþyerinin malý olan  veya
malý olmayýp eli altýnda bulunan makinalarý, tesisatý veya baþka eþya ve maddeleri
otuz günlük ücret tutarýyla ödeyemeyecek  derecede  hasara ve kayba uðratmasý duru-
munda  iþveren iþ sözleþmesini  bildirimsiz ve tazminatsýz fesih edilebilir. Ayrýca karþý
taraftan  tazminat  isteme hakký da saklý kalýr. 28
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25Özbek, a.g.e.,s.117.
26Erten, a.g.e.,s.7-8.
27Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði, Resmi Gazetede Yayým Tarih ve Sayýsý: 9/12/2003-25311, m.14
28Özbek, a.g.e.  ,s.61.
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Ýþçi baþkasýnýn yaralanmasýna veya ölümüne sebebiyet vermiþse maddi ve
cezai yaptýrýma da tabi tutulabilecektir. 29

1.2.5.8. ÝÞYERLERÝNDE SAÐLIK ORGANÝZASYONU KURMA GÖREVÝ

Ýþverenlerin kamu hukukunda doðan yükümlülüklerinden biriside saðlýk organi-
zasyonu kurma yükümlülüðüdür. Ýþ saðlýðý ve  güvenliði mevzuatý iþverene ilgili iþyer-
lerinde teþkilatlanma ve organize olma yükümlülüðü getirmiþtir. 

Sürekli olarak en az 50 iþçi çalýþtýran iþyerlerinde iþveren saðlýk organizasyonu
çerçevesinde aþaðýda belirtilen hususlarý iþyerinde tesis etmek yada iþyeri hekimi istih-
dam etmek zorunda dýr. Bunlar ;

1.Ýþyerinde hekim istihdam etme yükümlülüðü ,
2.Ýþyeri saðlýk  birimi kurma yükümlülüðüdür,

1475 sayýlý iþ kanununda  iþyeri hekimi çalýþtýrýlmasý ile ilgili bir düzenleme
olmadýðýndan UHSK na göre 50 iþçi çalýþtýran iþverenler için iþyeri hekimi çalýþtýrma
zorunluluðu vardý. 4857 sayýlý Ýþ Kanununda  iþyeri hekiminin çalýþtýrýlmasý zorunluluðu
yasa seviyesinde düzenlenmiþtir. 30

4857 sayýlý Ý.K madde 81'de "Devamlý olarak en az elli iþçi çalýþtýran iþverenler
Sosyal Sigortalar  Kurumunca saðlanan tedavi hizmetleri dýþýnda kalan iþçilerin saðlýk
durumunun ve alýnmasý gereken iþ saðlýðý  ve  güvenliði önlemlerin saðlanmasý ilk
yardým ve acil tedavi ile koruyucu  saðlýk hizmetlerini yürütmek üzere iþyerindeki iþçi
sayýsýný ve iþin tehlike derecesine göre bir veya daha  fazla iþyeri hekimi çalýþtýrmak
zorundadýrlar.

Ýþyeri hekimlerinin nitelikleri, sayýsý,  iþe alýnmalarý, görev -yetki ve sorumluluk-
larý, eðitimleri, çalýþma þartlarý, görevlerini nasýl yürütecekleri Saðlýk Bakanlýðý  ve Türk
Tabipler Birliðinin görüþü alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan
çýkarýlacak bir yönetmelikte düzenlenir. "Þeklinde bir düzenleme getirilmiþtir. Yeni
yönetmeliðe göre(Ýþ Yeri Saðlýk Birimleri ve Ýþyeri Hekimlerinin Görevleri Ýle Çalýþma
Usul Ve Esaslarý Hakkýndaki Yönetmelik ); Ýþyeri hekiminin görevleri madde 22' de,
Ýþyeri hekiminin yetkileri  madde 23' de, Ýþyeri hekiminin sorumluluklarý  madde 24' de,
Ýþyeri hekiminin görevlendirilmesi  madde 25'de  düzenlenmiþtir.

Ýþyeri Saðlýk Birimi; Ýþ yerlerinde iþverenlerin kurmakla yükümlü bulunduklarý ve
maksadý iþ yerlerinin saðlýk yönünden izlenmesi ve saðlýkla ilgili koruyucu ve ilk yardým
hizmetlerinin yerine getirilmesi olan teþkilatlanmayý ifade eder. 31
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29Ural Fer, Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Konusunda,Devletin,Ýþverenin ve Ýþçinin Görev ve
Sorumluluklarý,Ankara,Yodçem Yayýn No,: 5,2000, s.13.
30Ali Rýza Büyükuslu,"Çalýþma Hayatýnda Yeni Ýþ Kanunu ,"Ankara, TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi,
Cilt:18sayý:23 ,Mayýs-Aðustos,2003,s.21.
31Arýcý, a.g.e. ,s.152.
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Ýþyeri saðlýk organizasyonu içerisinde doktor dýþýnda bir takým saðlýk perso-
nelinin de bulunmasý öngörülmüþtür yönetmelik hemþire veya yardýmcý saðlýk perso-
neli ile sekreterlerden ve hizmetlilerden söz etmektedir. 32

ÝSGY üçüncü bölümde iþyeri saðlýk biriminin yapýsý, çalýþma usul ve esaslarý
belirtilmiþtir. (7-17. Maddeler arasýnda)

1.2.5.9. ÝÞ GÜVENLÝÐÝ ÝLE GÖREVLÝ MÜHENDÝS VEYA TEKNÝK ELAMAN 
ÝSTÝHDAMI 

Ýþ güvenliði ile görevli mühendis veya teknik elaman istihdamý  Ýþ Kanunu
madde 82'de  ve Ýþ Güvenliði Ýle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlarýn Görev,
Yetki ve Sorumluluklarý Ýle Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýndaki Yönetmelik madde 5'
de  düzenlemiþtir.

Ýþ güvenliði ile görevli mühendis veya teknik elaman istihdamý  Ýþ Kanunu
madde 82'de düzenlenmiþtir.33 Ýlgili maddedeki düzenleme;

" Bu kanuna göre sanayiden sayýlan, devamlý olarak en az elli iþçi çalýþtýran ve
altý aydan fazla sürekli iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde iþverenler iþyerinin iþ güvenliði
önlemlerinin  saðlanmasý iþ kazalarýnýn ve meslek hastalarýnýn önlenmesi için alýnacak
önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasýnýn izlenmesi hizmetlerini  yürütmek üzere iþ-
yerindeki iþçi sayýsýna, iþyerinin niteliðine  ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha
fazla mühendis veya teknik elamaný görevlendirmekle yükümlüdürler. Ýþ güvenliði ile
görevli mühendis veya teknik elamanlarýn sayýsý, görev yetki ve sorumluluklarý eðitim-
leri, çalýþma þartlarý görevlerini nasýl yürütülecekleri Türk Mühendis ve Mimar Odalar
Birliðinin görüþü alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca çýkarýlacak bir
yönetmelikte düzenlenir." 

Ýþ güvenliði ile görevli mühendis veya teknik elemanlarýn görev, yetki ve sorum-
luluklarý ile çalýþma usul ve esaslarý hakkýndaki  yönetmelikte madde 5 de aþaðýdaki
gibi düzenleme getirilmiþtir; 34

''Ýþverenler, iþyerlerinde saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamýnýn tesis edilmesi,
saðlýk ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerek-
li tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanmasý ve uygulamalarýn izlenmesi iþleri-
ni yürütmek üzere; iþyerinin risk grubuna ve iþçi sayýsýna göre bir veya daha fazla iþ
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32Arýcý, a.g.e.  ,s.158.
33Ýþ Kanunu,Kanun No:4857,Kabul Tarihi,22.5.2003, m.82
34Ýþ Güvenliði Ýle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlarýn Görev, Yetki ve Sorumluluklarý Ýle Çalýþma
Usul ve Esaslarý Hakkýndaki Yönetmelik, Yayýmlandýðý Resmi Gazetenin Tarih ve Sayýsý: 20/01/2004-
25312, m.5
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güvenliði uzmanýný görevlendirmek ve bu görevlerin yapýlmasý için gerekli yer, araç-
gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdürler.

Ýþverenler, iþyerinde görev yapan iþ güvenliði uzmanýnýn çalýþma þartlarý ile
yetki ve sorumluluklarý konusunda çalýþanlarý bilgilendirmekle yükümlüdür. Ýþverenler,
iþ güvenliði uzmanýnýn görevini etkili bir þekilde yapmasýný saðlamak için iþletme içinde
gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmasýna imkan saðlar. Ýþverenler, iþyerinde
baþka bir görevi yürüten mühendis veya teknik elemaný iþ güvenliði uzmanlýðý serti-
fikasýna sahip olmasý þartý ile iþ güvenliði uzmaný olarak görevlendirebilirler. Ýþ güven-
liði uzmanlarýnýn, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini eksiksiz olarak yerine getire-
bilmeleri için bu konu ile ilgili yeterli çalýþma süresi saðlanýr. Ýþ güvenliði uzmanlarý bu
süre içerisinde baþka bir iþle görevlendirilemezler. ''

1.2.5.10. ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ KURULU KURMAK

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurulu Ýþ Kanunu  madde 80'de belirtilmiþtir. Buna göre; 35

"Bu kanuna göre sanayiden sayýlan, devamlý olarak en az 50 iþçi çalýþtýran ve altý
aydan fazla sürekli iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde  her iþveren bir iþ saðlýðý ve güvenliði
kurulu kurmakla yükümlüdür. 

Ýþverenler Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarýnca iþ saðlýðý ve güvenliði  mevzu-
atýna uygun olarak verilen kararlarý uygulamakla yükümlüdür.  

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarýnýn oluþumu Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýnca  hazýrlanacak bir yönetmelikte gösterilir.''

SONUÇ

Ülkemizde iþ saðlýðý ve  güvenliði  tedbirlerine uymamanýn sonucu olarak
görülen iþ kazasý ve meslek hastalýðý sonucu ölümler önemli bir sosyal problem olarak
varlýðýný sürdürmektedir. Bu problemin ana sebepleri arasýnda ÝSG tedbirleri alýn-
mamýþ iþ ortamlarý ve iþçilerin eðitimsizliði de bulunmaktadýr.

Devlet ÝSG konusunu ayrýntýlý olarak düzenlemiþ bu konuda iþverene aktif
sorumluluk vermiþ ve sorumluluklarýný yerine getirmeyen iþverene aðýr yaptýrýmlar
getirilmiþtir.

Ancak  buna raðmen iþverenlerin bir kýsmýnýn bazen bu sorumluluðunu yerine
getirmekten kaçýnabildiði görülmektedir. Ýnsanlarýn sorumluluklarýný yerine getirmeleri
için yaptýrýmlarla korkutulmalarýnýn sorumluluðun yerine getirilmesi için yeterli
gelmediði açýkça görülmektedir. Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn azaltýlmasýnda
mevzuatý hazýrlamak, yaptýrýmlar uygulamak gereklidir ama tek baþýna yeterli deðildir.
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35Özbek, a.g.e. ,s.124.
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Ülkemizde her altý dakikada bir iþ kazasý meydana gelmekte, her altý saatte bir
iþçi ölmekte, her iki buçuk saatte de bir iþçi ömür boyu sürekli iþ göremez hale gelmek-
tedir. Maalesef  zaman geçmekte insanýmýz acý çekmekte,  malûl kalmakta veya
yaþamýný yitirerek ailesini önemli bir mali destekten mahrum býrakarak yaþamýný kay-
betmektedir

Ülkemizde konu mevzuat eksikliði gibi  algýlanmakta ve bu konuda ( mevzuatý
hazýrlama konusunda) hükümetler duyarlý davranmaktadýrlar. Ancak  sadece kanun
çýkarmakla konu çözümlenemez. Kanun maddelerinin hayata geçirilmesi, denetim
fonksiyonunun baþarý ile uygulanmasý ile ilgilidir. Denetimi de sadece ceza kesmek
olarak algýlamamalý, eðitim, uyarý ve bilinçlendirmeye çaba sarf edilmeli, toplumda iþ
saðlýðý ve güvenliði kültürü geliþtirilmelidir. Toplumda  iþ saðlýðý ve  güvenliði
kültürünün geliþtirilmesi de sadece devletten beklenilmemeli, basýn medya konuya
daha duyarlý olmalý, sendikalar üyelerine bu konuda yeterli eðitimi vermeli ve özellikle
toplu iþ sözleþmelerinde bu konuda daha  hassas olmalýdýrlar. Önlem almak daha az
masraflý ve de sonuçlarý itibarý ile daha insancýldýr. Devletimiz yaralarý sarmakta ve
mevzuatý hazýrlamakta gösterdiði hassasiyeti önlem aþamasýnda  gösterirse
(Eðitim,bilinçlendirme ve denetim aþamasýnda) ülkemiz, hem kara tablodan kurtulacak
hem de kýt kaynaklarýn daha verimli ve üretken alanlara kaydýrýlabilmesi saðlanacaktýr. 
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