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GÝRÝÞ

4857 sayýlý Ýþ Kanunu (ÝK) ile önemli deðiþikliklere uðrayan iþ saðlýðý ve güven-
liði (ÝSG) mevzuatý, iþyerlerinde "saðlýk ve güvenlik iþçi temsilciliði" (SGÝT) uygula-
masýný da gündeme getirmiþtir. ÝK'nda düzenleme bulunmamakla birlikte konu
9/12/2003 tarihli "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði" (ÝSGY) ile düzenlenmiþtir.
7/4/2004 tarihli "ÝSG Kurullarý Hakkýnda Yönetmelik" te de (ÝSGKHY), SGÝT'nin ÝSG
kurulu üyesi olduðu belirtilmiþtir. Fakat ülkemizde SGÝT uygulamalarýnda halen önem-
li eksiklikler bulunmaktadýr.

Ýlk olarak; SGÝT sisteminde hukuki belirsizlik söz konusudur. ÝSGY'nin 11., 13.
ve 16. maddelerinde SGÝT'nin tanýmý yapýlmýþ, nasýl seçileceði ve görevlerinin neler
olduðu belirlenmiþti. Fakat bu yönetmelik Danýþtay'ca iptal edilmiþtir. Halen yürürlükte-
ki ÝSGKHY'te de; kurul üyesi olarak gösterilen SGÝT'nin nasýl ve kimlerce seçileceði,
hangi haklara sahip olacaðý da belirtilmemiþtir. 

Ýkinci olarak; SGÝT sisteminin kanuni dayanaðý yoktur. Daha önce 4773 sayýlý
yasada sendikasýz iþçilerin temsilinden bahsedilmiþ, fakat 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun
yürürlüðe girmesiyle bu düzenleme yürürlükten kalkmýþ, iþçi temsilciliði uygulamasý yeni
kanunda da yer almamýþtýr. Yasal dayanaðý olmayan yeni kavramlarýn yönetmelikle haya-
ta geçirilmesi, yönetmeliklerin iptali durumunda belirsizlik ve aksamalara yol açmaktadýr.

Üçüncü olarak, yönetmelik gereði SGÝT þu an için sadece ÝSG kurullarýnda
bulunmaktadýr. Sanayiden sayýlmayan ve 50'den az iþçi istihdam eden iþyerleri, ÝSG
kurulu kurmak, dolayýsýyla SGÝT bulundurmak zorunda deðildir. Bu durum SGÝT sis-
teminin kapsamýný oldukça daraltmaktadýr.

AB'nin 89/391 sayýlý ÝSG Çerçeve Direktifi'nin bazý hükümleri iþverene; iþyer-
lerinde iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn azaltýlmasý amacýyla risklerin tespiti,
korunma tedbirlerinin geliþtirilmesi gibi konularda, iþçilere danýþýlmasý ve bil-
gilendirilmesi yükümlülüðünü getirmektedir. AB ülkelerinde ÝSG ile ilgili konularda iþçi-
lerin en önemli katýlým ve danýþma mekanizmasý ÝSG iþçi temsilciliði, diðer bir ifadeyle
saðlýk ve güvenlik çalýþan temsilciliði'dir. Diðer bir katýlým mekanizmasý olan ÝSG
Kurullarýnýn kapsamý sýnýrlý tutulduðundan, katýlýmcý endüstri iliþkileri sisteminin önem-
li bir unsuru olan ÝSG iþçi temsilciliði sisteminin tüm iþyerlerinde uygulamaya geçirilme-
si AB standartlarýna uyum açýsýndan da önemlidir.
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1. Ülkemizde Ýþçi Temsilciliði Uygulamalarýnda Geliþmeler

Ýþçilerin yönetime katýlmalarýnýn gereði olarak Batý'da ortaya çýkan iþçi temsil-
ciliði kurumu, ülkemizde ilk kez 3008 sayýlý ÝK'nda yapýlan bir düzenleme ile kabul
edilmiþtir. Kanunun 78. maddesinde "iþçi mümessili" seçimine ve görevlerine iliþkin
esaslara yer verilmiþtir. 274 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun (SK) 1963 yýlýnda çýkarýl-
masýyla birlikte 3008 sayýlý ÝK'ndaki "iþçi temsilcileri"nin yerini "sendika temsilcileri"
almýþtýr. 3008 sayýlý ÝK'na göre, iþçi temsilcileri iþyerinde çalýþmakta olan tüm iþçiler
tarafýndan seçilmekteydi. 274 sayýlý SK ve 2821 sayýlý SK'nda düzenlenen iþyeri sendi-
ka temsilciliðinde ise, temsilciler, iþyerinde toplu iþ sözleþmesi yapmaya yetkili
sendikanýn iþyerinde çalýþan üyeleri arasýndan sendikaca atanmaktadýrlar (SK, m.34).
Batý ülkelerindekilerden farklý olarak, bizde iþçiler mevzuat esaslarýna göre sendikalarý
aracýlýðýyla dolaylý olarak yönetime katýlmaktadýrlar.1

1992 yýlýnda "Ýþletmelerde Ýþçi Temsilcilerinin Korunmasý ve Onlara
Saðlanacak Kolaylýklar Hakkýnda" 135 sayýlý ILO Sözleþmesi onaylanmýþ ve
Anayasaya göre bu Sözleþmeden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunlu-
luðu doðmuþtur. Geliþmeler 2002 yýlýnda "Ýþ Güvencesi Kanunu" olarak anýlan 4773
sayýlý Kanunun çýkarýlmasýyla devam etmiþtir. Bu Kanunda, toplu iþçi çýkarma halinde
durumun iþverence ilgili kurumlardan baþka iþyeri sendika temsilcilerine veya iþçi tem-
silcilerine bildirilmesi, bunlarla görüþülmesi (m.24/I, III) ve sendika temsilcilerinin
bulunmadýðý iþyerlerinde iþçiler tarafýndan seçilecek iþçi temsilcilerinin görev yapmasý
(Geçici m.13) hükümlerine yer verilmiþti. Böylece, iþçi temsilciliði sorunu Sendikalar
Kanunu dýþýnda Ýþ Kanunu alanýna da yayýlmýþtýr.2

Bu yayýlma ÝSG ile ilgili iki yönetmelikte de görülmüþtür. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Yönetmeliði (ÝSGY) ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarý Hakkýnda Yönetmelik'te
(ÝSGKHY), "saðlýk ve güvenlik iþçi temsilciliði" konusunda düzenlemeler yapýlmýþtýr.
ÝSGY'nin 11. maddesinde iþveren, saðlýk ve güvenlikle ilgili konularda iþçilerin görüþ-
lerinin alýnmasý ve katýlýmlarýnýn saðlanmasýndan sorumlu tutulmuþ; sonra 16.
maddedeki "Ýþyerinde saðlýk ve güvenlikle ilgili çalýþmalara ……bir veya daha fazla
iþçi, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisi olarak görev yapar. Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi
Temsilcisi, iþyerinde çalýþan iþçiler tarafýndan seçilir" hükmüyle, iþyerlerinde SGÝT'liði
sistemi uygulamaya geçirilmeye çalýþýlmýþtýr. ÝSGKHY'te de SGÝT'nden söz edilmiþ;
yönetmeliðin ÝSG kurullarýnýn oluþumu baþlýklý 5. maddesinde SGÝT,  kurulda görev
yapan üyelerden biri olarak belirtilmiþtir.
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2. Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilciliði Uygulamasýnda Sorunlar

2.1. Hukuki Sorun

Öncelikle ülkemizde iþyeri iþçi temsilciliði sisteminin yasal altyapýsý henüz oluþ-
mamýþtýr. 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 34. maddesi, toplu sözleþme yapmaya
yetkili sendikanýn iþyerinde çalýþan iþçilerin sayýsýna göre en çok sekize kadar "sendi-
ka temsilcisi" seçmesini hükme baðlamýþtýr. Ancak bu hüküm sadece sendikalý iþçileri
kapsamaktadýr. Daha önce 2002 tarihli 4773 Sayýlý  Ýþ Güvencesi Kanunu sendikasýz
iþçiler için temsilci seçilmesini öngörmüþtü. Fakat bu düzenlemeler de temsilcilerin
nasýl seçileceði, haklarý, görev, yetki ve sorumluluklarý konularýnda açýklýk saðlaya-
madýðý gibi, daha sonra 4857 sayýlý yasayla yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.  

4773 Sayýlý Ýþ Güvencesi Yasasý'nýn 5.maddesiyle 1475 sayýlý ÝK'nun tensikat
hükümleri yeniden düzenlenirken, SK'nda var olan Ýþyeri Sendika Temsilciliði' nin
yanýnda bu defa toplu iþ sözleþmesi olmayan iþyerleri için Ýþyeri Ýþçi Temsilciliði
mües-sesesi oluþturulmuþtur. Ýþyeri iþçi temsilciliði müessesesi ile ilgili yeni düzenleme
yapýlýncaya kadar SK'nýn 34.maddesinde belirtilen sayýda iþyeri temsilcileri seçilmesi
hükme baðlanmýþtýr.3

Eksikliklerle dolu, "temsilde teklik" ilkesine aykýrý ve (2) ay (25) gün süreyle
yürürlükte kalan, uygulama olanaðý bulamayan bu hükmün mahzûrlarý dikkâte alýnarak
ve özellikle yetki ihtilâfý olan ve Ýþyeri Sendika Temsilcisi bulunmayan iþyerlerinde
oluþacak kargaþa gözönünde tutularak, 4857 Sayýlý ÝK'nun 120 inci maddesiyle yürür-
lükten kaldýrýlmýþtýr.4 4773 sayýlý kanunla 1475'e ek yapan bu düzenleme5 yeni bir
düzenleme yapýlýncaya kadar geçerli olacaktý. Ýþçi temsilciliði sistemi, 4857 sayýlý
ÝK'nda düzenlenmesi beklenirken kanun kapsamýna alýnmayarak, yasal dayanaktan
yoksun býrakýlmýþtýr.

Ýþçi temsilciliði sisteminin sorunsuz biçimde uygulanabilmesi için öncelikle
yasal temele kavuþturulmasý gerekmektedir. Nitekim SGÝT'liði sisteminin yasal
dayanak olmaksýzýn "yönetmeliklerle" hayata geçirilmeye çalýþýlmasý hukuki sorunlara
yol açmýþtýr. ÝSGY'nin Danýþtay'ýn 2006/3007 sayýlý kararýyla iptali sonrasý, SGÝT'liði
uygulamasýnda karmaþa ortaya çýkmýþtýr. Çünkü SGÝT'liði ile ilgili temel düzenlemeler
bu yönetmelikte yer almaktaydý. Yönetmelikle iþverenlere; ÝSG konularýnda iþçilere 
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3Erol ÖZCAN, "Ýþ Güvencesi Kanununun Getirdiði Yenilikler ve Uygulama Sorunlarý", Ýnternet Adresi:
http://hukukcu.com/modules/ smartsection/ item.php?itemid=36, Eriþim Tarihi: 11.01.2008.
4Erol AKÇAKAYA, "3008, 274, 2821 Ýle 1475 Sayýlý Kanunlarýmýzda; Ýþçi Mümessilliði, Ýþyeri Sendika
Temsilciliði ve Ýþçi Temsilciliði", Çelik-Ýþ Dergisi, Sayý: 21, Nisan 2007, Ankara, s.29.
5Ýþyeri temsilcileri ile ilgili olarak yeni bir düzenleme getirilinceye kadar, iþyerinde sendika temsilcilerinin
bulunmadýðý hallerde, o iþyerinde çalýþan iþçiler tarafýndan 2821 sayýlý Sendikalar Kanununun 34 üncü
maddesinde belirlenen sayýda seçilecek iþçi temsilcileri görev yaparlar.
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danýþma, katýlýmlarýný saðlama ve bilgilendirme yükümlülüðü getirilmiþti (10. ve 11.m.).
Ayrýca iþyerinde ÝSG ile ilgili çalýþmalara katýlma, izleme, önlem alýnmasýný isteme,
önerilerde bulunma ve benzeri konularda iþçileri temsil etmeye yetkili, iþçilerce seçile-
cek bir ya da daha fazla SGÝT görevlendirmekle yükümlü tutulmuþtu (16.m.).  Bu düzen-
lemeler SGÝT'lerinin görev, yetki ve sorumluluklarýný belirlemesi, iþverene yükümlülükler
getirmesi ve ÝK'na giren tüm iþyerlerini kapsamasý açýsýndan önemli düzenlemelerdi.  

ÝSGY'nin iptalinden, iþyeri ÝSG kurullarýndaki SGÝT uygulamasý da etkilenmiþtir.
Çünkü ÝSGKHY halen yürürlüktedir ve 5. madde (h) bendinde bahsedilen SGÝT'nin kim
olacaðý ve nasýl seçileceði, -diðer tüm kurul üyelerin nasýl seçileceði belirtildiði halde-
burada belirtilmemiþtir. Olasýlýkla, burada sözü edilen SGÝT, iptal edilen ÝSGY'nin 16.
maddesinde tanýmlanan temsilci idi. SGÝT'liði konusunda birbirini tamamlayan bu iki
ayaðýn biri þu an kopmuþtur. Bu konuda baþka bir yasal düzenleme de olmadýðýndan,
iþyerinde SGÝT seçimi tamamen iþverenin inisiyatifine kalmýþ durumdadýr.

Öte yandan ÝSGKHY'e göre; ÝSG kurullarýnda SGÝT ile birlikte varsa sendika
temsilcisi, yoksa iþçilerce seçilecek iþyeri iþçi temsilcisinin bulunmasý gerekmektedir.
Yönetmeliðin 5. madde (g) bendinde; 2821 sayýlý SK'nun 34. maddesine6 göre seçile-
cek sendika temsilcisiyle ilgili hukuken bir sorun yoktur. Fakat ayný cümlenin devamýn-
daki, "iþyerinde sendika temsilcisi yoksa o iþyerindeki iþçilerin yarýdan fazlasýnýn katýla-
caðý toplantýda seçilecek iþçi" ifadesi muðlak bir durum ortaya çýkarmaktadýr.
Sendikasýz iþçilerin temsiliyle ilgili olarak 4773 sayýlý Kanundaki düzenlemelerin 4857
sayýlý kanunla birlikte yürürlükten kalktýðý gözden kaçýrýlmýþtýr. Ýþyerinde, ÝSG kurulu
üyesi olmaktan baþka bir vazifesi ve yetkisi olmayan iþyeri iþçi temsilcinin, yasal
dayanaktan yoksun bir yönetmelik maddesine göre seçilmesini istemek akla ve huku-
ka uygun görünmemektedir.

Bu yönetmeliðe göre iþçilerce seçilecek iþyeri temsilcisi, sadece ÝSG kurulun-
da temsil görevini yerine getirebilecektir. Kavramsal olarak iþyeri iþçi temsilcisi, ÝSG
kurulu dahil iþyerinde her tür platformda iþçileri temsil eden, tüm çalýþma sorunlarýyla
ilgili, daha iþlevsel ve yetkili bir konumda olmalýdýr. Eðer iþçi temsilcisi sadece ÝSG
kurulunda temsil görevi yapacaksa, kurulda iþyeri iþçi temsilcisi veya SGÝT temsilcisin-
den sadece birinin bulunmasý yeterlidir. Seçimle göreve gelen iþyeri temsilcisi, ancak
daha iþlevsel ve yetkili bir konumda olursa ÝSG kurulunda ayrýca bir SGÝT'nin bulun-
masýnýn anlamý olabilir. Bu durumda iþyeri iþçi temsilciliðinin daha üst düzeyde, kanun-
la düzenlenmesi (sendika temsilcisinde olduðu gibi) gereði ortaya çýkmaktadýr. 
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62821 Sayýlý Sendikalar Kanunu, m.34.
Ýþyeri Sendika Temsilcisinin Tayini ve Nitelikleri
Toplu iþ sözleþmesi yapmak üzere yetkisi kesinleþen sendika, iþyerinde iþçi sayýsý elliye kadar ise bir, elli-
bir ile yüz arasýnda ise en çok iki, yüzbir ile beþyüz arasýnda ise en çok üç, beþyüzbir ile bin arasýnda ise
en çok dört, binbir ile ikibin arasýnda, ise en çok altý, ikibinden fazla ise en çok sekiz olmak üzere iþyerinde
çalýþan üyeleri arasýndan iþyeri sendika temsilcisi tayin ederek onbeþ gün içinde kimliklerini iþverene
bildirir. Bunlardan biri baþ temsilci olarak görevlendirilebilir.



ÝSGKHY'ndeki bu düzenlemeyle kurulda bulunacak iþçi temsilcilerinin sayýsýný
arttýrmak amaçlandýysa, kuruldaki SGÝT sayýsýný arttýrmak da yeterli olabilirdi.  Ayrýca
iþyeri iþçi temsilciliði mekanizmasý, 1475'te var iken, sendikalarca karþý çýkýldýðý için
4857 sayýlý ÝK kapsamýndan çýkarýlmýþtýr. Bu durum kanunla uygulanamayan bir
konunun "dolanma" yoluyla tekrar çalýþma hayatýna sokulmasý gibi görünmektedir.
Ayrýca, mevzuatýn þu anki durumuna göre, hem iþyeri iþçi temsilciliði hem de SGÝT
mekanizmalarý iþlevsel olmaktan uzak olup, sadece "görsel" bir etkiye sahiptir. 

Aslýnda 1475 sayýlý yasa ve ÝSGY'nin yürürlükten kalkmasýyla, iþverenin ÝSG
kurulundaki iþyeri iþçi temsilcisi ile SGÝT'ni seçme zorunluluðu ortadan kalkmýþtýr. Ýþ-
veren ÝSGKHY'e göre bu temsilcileri seçse bile; bunlarýn nasýl seçileceði, haklarý,
görevleri, yetkileri belirsiz olduðundan, bu konudaki sýnýrlar da tamamen iþverence
çizilecektir. Ýþçi temsilcilerinin demokratik kurallarla belirlenmesi katýlýmcý endüstri iliþ-
kileri sisteminin çok önemli bir ilkesidir. Kimi iþletmelerde ÝSG kurullarýnda SGÝT'leri hiç
bulundurulmamakta, bazýlarýnda ise seçim prosedürü uygulanmadan doðrudan iþve-
rence atanmaktadýr. Hukuken belirsizlik içeren bir konuda iþyeri uygulamalarýnda
bütünsellik de beklenmemelidir. 

Kurullarda bulunacak iþçi temsilcisi sayýsý da belirsizdir. ÝSG kurullarýnda iþçi ve
iþveren taraflarý eþit olacak þekilde, belirgin biçimde düzenlenmelidir. ÝSG kurullarý iþ-
yerinde taraflarýn katýlýmýný saðlamak ve iç denetim mekanizmasý oluþturmak amacýy-
la kurulmaktadýr. Katýlýmý güçlendirmek açýsýndan iþçi temsilcileri ve/veya sendika tem-
silcileri, denetimi güçlendirmek açýsýndan da yöneticiler kurullarda bulunur. Ýptal olan
ÝSGY'nde iþverenin, ÝSG yönetiminde iþçilerin "dengeli katýlým" ýný saðlamasý gerektiði
belirtilmiþti (11. m.). Ancak bu ifade de muðlak ve yoruma açýktý. Geliþmiþ endüstri
ülkelerinde iþçiler, iþyerinde ÝSG veya diðer çalýþma konularýnýn yönetiminde en az iþ-
veren kadar temsil edilmektedirler. Örneðin, Ýngiltere'de ÝSG kurullarýna7, Norveç,
Danimarka ve Belçika'da8 ise Ýþ Konseyleri'ne katýlan iþçi temsilcilerinin sayýsýnýn en
az iþveren temsilcileri kadar olmasý gerekmektedir.

2.2. Kapsam Sorunu

Ýptal edilen ÝSGY'nde, SGÝT'lerinin hangi iþyerlerinde ne kadar (iþçi sayýsý ve iþ
alanýna göre) bulunacaðýna dair düzenleme bulunmamaktaydý. 16. maddedeki; "iþye-
rinde saðlýk ve güvenlikle ilgili……vb. konularda iþçileri temsil etmeye yetkili, bir veya
daha fazla iþçi, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisi olarak görev yapar" hükmünün uygu-
lanmasýnda mutlaka farklýlýklar çýkacaktý. ÝSG Kurullarý ise sadece 50'den fazla iþçi
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7"Safety Representatives And Safety Committees", Ýnternet Adresi: http://www.wokingham. gov.uk/
index.asp., Eriþim Tarihi: 12.11.2007.
8TÝSK, "Sosyal Politika ve Ýstihdam Baþlýklý AB Müktesebatý ve Türkiye", Mart 2006, Ýþletmelerde
Çalýþanlarýn Bilgilendirilmesi ve Danýþma Sürecinin Ýþletilmesi: AB 15'teki Uygulamalar, AB Mevzuatýný
Ýnceleme Komisyonu Raporu, Ýnternet Adresi: www.tisk.org.tr, Eriþim Tarihi: 04.02.2008.
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çalýþtýran sanayi iþletmelerinde kurulmalýdýr (ÝSGKHY m.4). Bu durumda, SGÝT de þu
an sadece bu sýnýfa giren iþyerlerinde bulunmalýdýr. Bu durum SGÝT bulunacak iþyer-
leri sayýsýný oldukça azaltmaktadýr. Üstelik kurullarda hiç iþçi temsilcisi bulundur-
mayanlar da hesaba katýlýrsa; iþyerlerinde sendika temsili dýþýnda iþçi temsilinden söz
etmek olanaksýz hale gelmektedir.

ÝSG kurulu için 50 iþçi sýnýrýnýn bazý AB ülkelerinde de uygulandýðý (Ýsveç,
Fransa), bazýlarýnda ise bu sýnýrýn 20 iþçiye indirildiði (Danimarka, Almanya) görülmek-
tedir. Fakat AB'de genellikle, ÝSG kurullarý sistemi ile SGÝT sistemi beraber uygulan-
maktadýr. Bu sebeple bu ülkelerde, küçük iþletmelerdeki SGÝT'lerinin rolü
güçlendirilmiþtir. Ülkemizde SGÝT'liði mekanizmasý henüz etkin biçimde çalýþamadýðýn-
dan, KOBÝ'lerde ÝSG konularýna iþçi katýlýmý çok yetersiz durumdadýr. 

ÝSG kurulu için 50 iþçi kabul edilebilir bir sýnýr olmakla birlikte, ülkemizde bazý
iþyerlerinin (hizmet ve ticaret iþleri) ÝSG kurulu kapsamý dýþýnda býrakýlmasý önemli bir
eksikliktir. Karmaþýk üretim süreçleri göz önüne alýndýðýnda, hizmet sektöründen sayýl-
masýna raðmen saðlýk ve güvenlik açýsndan yüksek riskli, emek-yoðun iþler vardýr
(otelcilik, saðlýk hizmetleri, eðitim vb.). AB ÝSG Ajansý'nýn (OSHA) yaptýðý bir araþtýrma-
da; otel ve restoranlarda çalýþanlarýn, yüksek hýzda çalýþmaya, cinsel tacize;  saðlýk ve
sosyal alan çalýþanlarý ise zorbalýk ve fiziksel þiddete; saðlýk ve eðitim çalýþanlarýnýn %
28'i strese maruz kaldýðý belirtilmektedir. Ayrýca tüm mesleki risklere maruziyet biçim-
leri ve sýklýklarý açýsýndan, 33 sektör arasýnda en fazla risk taþýyan 4. sektör saðlýk ve
sosyal çalýþma, 8. sektör otel ve restoran, 13. sektör eðitimdir.9 ÝSGY'nin iptali sonucu
iþyerlerinde SGÝT zorunluluðu kalmadýðý gibi, bu tür iþyerlerinde ÝSG kurulu da
olmadýðýndan, ÝSG konusunda iþçileri temsil edecek herhangi bir mekanizma bulun-
mamaktadýr.

Sendikasýz iþçiler için temsil mekanizmalarý baþta sendikalar olmak üzere kimi
çevrelerce eleþtirilmektedir. Bu temsilcilerin, iþyerlerinde sendikalarýn etkinliðini azalta-
caðý ve temsilde teklik ilkesini zedeleyeceði iddia edilmektedir. Ýþçi temsili konusunun
4857 sayýlý ÝK'nda -yasa taslaðýnda bulunmasýna raðmen- kapsam dýþý býrakýlmasýnda
bu eleþtirilerin payý olmuþtur. Ancak bu iki yönden hatalý bir eleþtiridir. Ýlk olarak, ülke-
mizde sendikacýlýk ve toplu sözleþme düzenlemelerinde yer alan kimi sýnýrlamalar
yüzünden, iþçilerin büyük kýsmý temsil edilme olanaðýna sahip deðildir. Ýkinci olarak;
sendikalar genellikle ücret ve diðer özlük haklara odaklandýklarýndan, teknik içeriði
olan ÝSG, toplu iþ görüþmelerinde geri planda kalmaktadýr. Ýþyerinde ÝSG'nin önemsen-
mesi için, ÝSG'yi ücret gibi tartýþma ve sýk sýk ihtilafa neden olan konulardan baðýmsýz
olarak ele almak gerekir. 
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Ayrýca, sendikalarýn bu konudaki etkinliðinin azalmamasý için çözüm de geliþti-
rilebilir. Ýsveç ve Ýngiltere örneklerinde olduðu gibi, sendikasýz iþçilerin SGÝT'leri de
sendikalar tarafýndan belirlenebilir. Küçük iþyerlerindeki temsilciler, sendika merkezler-
ince görevlendirilebilir. Üstelik Ýsveç'in ÝSG Ombudsmanlýk (ÝSG temsilciliði) modelini;
Ýtalya ve Fransa baþta olmak üzere pek çok AB ülkesi kendi endüstri iliþkileri sistem-
lerine entegre etmeye çalýþmaktadýr. Ülkemizde de, ÝSG Yasasý'na eklenecek bir
hükümle, sendikasýz ve KOBÝ türünden iþyerlerindeki ÝSG temsilcilerinin atanmasýnda
iþçi sendikalarýna yetki tanýnabilir.

Öte yandan, saðlýklý bir iþ isteme hakký sendikalý-sendikasýz tüm çalýþanlarýn
en temel insan hakkýdýr. Bu anlamda, iþyerinde ÝSG konularýna iþçilerin katýlýmý,
sendikalý ya da sendikasýz ayrýmý yapýlamayacak kadar önemli olup; iþ kazalarýndan
en çok zarar gören iþçilerin ÝSG konusunda görüþünü almak çaðdaþ iþ yaþamýnýn bir
gereðidir. Bu nedenle, iþçi temsili sistemine ÝSG gibi önemli bir konudan baþlayarak
geçmek daha yerinde ve tepkisiz olacaktýr. SGÝT konusundaki hukuki belirsizlikleri
gidermek ve uygulanmasýný geniþletmek için mutlaka yeni bir yasal düzenlemeye
ihtiyaç vardýr. 

ÝSG Yasasý bu konuda bir fýrsattýr. Nitekim, bu yýl (2008) çýkarýlmasý planlanan
ve sosyal taraflarýn görüþüne sunulan ÝSG Kanun Tasarýsý Taslaðý'nýn 3.,15.,16. ve 23.
maddelerinde; "iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþan temsilcisi" tanýmlanmýþ, haklarý ve
görevleri isabetle belirlenmiþtir.10 Kanun taslaðý her tür iþyerini kapsam içine aldýðýn-
dan, yürürlüðe girdiðinde ÝSG iþçi temsilciliði sistemini de kapsamlý biçimde uygula-
maya geçirecektir. Fakat taslakta iþyerinde temsilcilerin nasýl seçileceði ve
görevlendirileceði konusu, Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmeliðe býrakýlmýþtýr. Ýþçi temsil-
cinin çalýþanlarca seçilmesi, demokratik ve katýlýmcý endüstri iliþkileri sisteminin önem-
li bir ilkesi olup; ÝSG çalýþan temsilcisinin çalýþanlarca seçilmesi zorunluluðu yasada
açýkça yer almalýdýr. Bu husus, taslaða karþýlýk TMMOB'un11 Bakanlýða gönderdiði
görüþ ve öne-rilerde de belirtilmiþtir. 

ÝSG Kanunu taslaðýnda, ÝSG kurullarý da tekrar düzenlenmekte; ÝSG kurullarý
için halen mevcut "sanayiden sayýlan" iþyerleri kýsýtlamasý isabetli bir biçimde kaldýrýl-
maktadýr. Kurullarýn oluþumu, ödev ve yetkileri çýkarýlacak yönetmeliðe býrakýlmýþsa
da; kurul içinde iþçi ve iþveren temsilcilerinin eþit sayýda temsil edilmesi zorunluluðu
kanunda belirtilmediði müddetçe, çýkarýlacak yönetmeliklerde bunu saðlayacak düzen-
lemelerin getirilmesi beklenmemelidir.  Kurulda "eþit temsil" ilkesinin taslaða mutlaka
eklenmesi gerekmektedir.
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2.3. Diðer Eksiklikler

Yapýlacak yeni düzenlemelerde (özellikle ÝSG Kanunu ve buna baðlý hazýr-
lanacak tüzük ve yönetmeliklerde) eksik olan bazý noktalar giderilmelidir. Örneðin;
çalýþan iþçi sayýsýna göre iþyerinde bulunacak SGÝT sayýsý arttýrýlmalýdýr, ancak sendi-
ka temsilciliði sisteminde olduðu gibi üst sýnýr (en fazla 8 temsilci gibi) belirlenebilir.
Ayný þekilde ÝSG kurulunda bulunacak SGÝT sayýsý da iþçi sayýsýna göre deðiþmelidir.
10'dan fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinin SGÝT seçmesi zorunlu tutulmalýdýr. ÝSG Yasa
Tasarýsý Taslaðý'nda 10'dan fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinde bir veya daha fazla iþçinin
iþverence ÝSG çalýþan temsilcisi olarak görevlendirileceði belirtilmekle birlikte; iþçi
sayýsýna göre iþyerlerinde en az kaç tane temsilci bulunacaðýnýn sýnýrlarý, çýkarýlacak
yönetmelikle mutlaka çizilmelidir. 

Baþka bir önemli nokta da; ÝSGY'nin iptaliyle SGÝT'lerinin hangi haklara sahip
olduðunun belirsizliðe girmiþ olmasýdýr (eðitim alma, bilgi alma ve danýþýlma, yönetime
katýlma, önerilerde bulunma hakký vb.). Kanun taslaðý bu konuda da bazý temel düzen-
lemeler getirmektedir, ancak bunlar yönetmelikle daha detaylý hale getirilmelidir. 

Ülkemizde ÝSG konusunda 2003 yýlýndan bu yana getirilen yeni yasal düzen-
lemelerin yarattýðý olumlu bekletilere raðmen ölümle sonuçlanan iþ kazalarý büyük
oranda artmýþtýr. SSK verilerine göre; ölümlü iþ kazasý ve meslek hastalýðý sayýsý iki yýl
içinde yaklaþýk % 80 artarak 1601'e yükselmiþtir12 ki bu son 18 yýlýn en yüksek
rakamýdýr. Bu tabloyla tüm AB ve aday ülkeler arasýnda en kötü imaja sahip ülke
Türkiye'dir.  ÝK ve MH'ný sadece yasal düzenlemelerle azaltmak, günümüz iþ
koþullarýnda mümkün deðildir. Ülkemiz ÝSG mevzuatý, son yýllarda bazý AB
ülkelerinden bile daha iyi bir duruma gelmiþtir. Fakat saðlýklý bir iþ çevresinin yaratýl-
masýnda yasal düzenlemeler kadar, diðer kurumsal, organizasyonel ve katýlýmcý
düzenlemelerin geliþtirilmesi de önemlidir. Bu anlamda çalýþanlarýn ÝSG yönetimine
katýlýmý ÝSG sisteminin önemli bir parçasý haline gelmiþtir. Bu nedenle, ülkemizde baþta
SGÝT'liði olmak üzere çalýþma hayatýnda katýlýmcý ÝSG yönetim mekanizmalarýnýn
ivedilikle uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.

3. AB'nde Saðlýk ve Güvenlik Ýþçi Temsilciliði 

2002/14/EC Sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, AB'nde çalýþan
iþçilerin bilgilendirilmesi ve bu çalýþanlara danýþýlmasýna iliþkin genel bir çerçeve
getirmektedir.13 Bilgilendirme ve danýþýlma genel olarak iþyerindeki iþ koþullarý konu-
larýný kapsadýðýndan, saðlýk ve güvenlik iþçi temsilini de içine alýr. Fakat ÝSG iþçi
katýlýmý, spesifik olarak 89/391 sayýlý ÝSG çerçeve Direktif'te düzenlenmiþtir.
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AB'nin 89/391 sayýlý ÝSG Çerçeve Direktifi'nin amacý; iþçilerin, iþ kazasý ve
meslek hastalýklarýna karþý koruyucu önlemlerin uygulanmasý ve bilgilendirme, danýþ-
ma, dengeli katýlým ve iþçilerin ve onlarýn temsilcilerinin eðitimi yoluyla, çalýþýrken yük-
sek düzeyde korunmasýnýn saðlanmasý olarak belirtilmektedir.14 Çerçeve direktif bil-
gilendirme, katýlým ve danýþma ile konularýn nasýl organize edileceðini ulusal mevzuat
ve uygulamalara býrakýrken, sadece saðlýk ve güvenlikten sorumlu iþçi temsilcisinin
tanýmýný yapmýþtýr. AB'de danýþma ve bilgilendirmeyi yerine getirmede etkili bir araç
olarak SGÝT sistemi ön plana çýkmaktadýr. 

Ýþyerinde ÝSG konusunda iþçilerle istiþare, katýlým ve bilgilendirme mekaniz-
malarýnýn yapýsý, uygulama ölçekleri ve sorumluluklarý ülkeden ülkeye bazý farklýlýklar
göstermekle birlikte, genel yapý birbirine benzer. Üye ülkelerde ÝSG Ýþçi
Ombudsmanlýðý, ÝSG Ýþçi Temsilciliði, ÝSG Kurullarý, Ýþ Konseyleri gibi müesseselerden
sadece biri ya da birkaçý beraberce uygulanabilmektedýr. Genellikle belirli bir ölçekten
büyük iþletmelerde ÝSG kurulu oluþumu çoðu AB ülkesinde zorunluluk iken, KOBÝ'lerde
genelde SGÝT sistemi uygulanmaktadýr. Almanya, Belçika, Norveç ve Fransa gibi ülke-
lerde ise ÝSG kurullarý ve SGÝT'leri olduðu halde, iþyerindeki çalýþma koþullarýyla ilgili
nihai karar organý Ýþ Konseyleri'dir. Ýsveç'te ise, büyük iþletmelerde ÝSG kurulu bulun-
masýna raðmen ÝSG iþçi ombudsmaný, gerektiðinde iþi durdurma gibi geniþ yetkilerle
donatýlmýþtýr.  

Çerçeve direktifin 6.madde 3. fýkrasýnda iþverenin, yeni teknolojinin planlan-
masý ve kullanýmýnda, araç gereç seçiminde, çalýþma ortamý ve koþullarý konusunda
iþçiler veya temsilcileri ile istiþarede bulunulmasý gerektiði belirtilmektedir.15 Danýþma
ve iþçilerin katýlýmý baþlýklý 11. maddede iþverenler, iþçiler ya da temsilcileriyle ÝSG
konularýnda istiþarede bulunma ve onlara danýþmakla yükümlü tutulmuþtur. Danýþma
ve katýlýmýn kapsamýnýn; iþçilere danýþma, iþçilerin veya temsilcilerinin önerilerde
bulunma hakký ve ulusal hukuka ve uygulamalara uygun olarak dengeli katýlýmlarýnýn
saðlanmasýndan oluþtuðu da belirtilmektedir.16 Ayrýca; Direktif'in "Tanýmlar" baþlýklý 3/c
maddesinde; iþçilerin saðlýk ve güvenliðinden sorumlu iþçi temsilcisi "ulusal yasalara
uygun olarak seçimle gelmiþ veya iþverence atanmýþ, saðlýk ve güvenlikle ilgili sorun-
lar konusunda iþçileri temsil eden kiþi" olarak tanýmlanmýþtýr.17 Çerçeve direktifin iþçi-
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lerin katýlýmýnýn saðlanmasý, istiþare ile ilgili hükümleri, AB düzeyinde bunu yerine
getirecek iþyeri yapýlarýnýn oluþmasýna yol açmýþtýr. 

3.1. Ýsveç

Ýsveç'te iþyeri ÝSG uygulamalarýna iþçilerin katýlýmý iki þekilde gerçekleþtirilmek-
tedir. Ýlki ÝSG Ombudsmanlýðý (skyddsombud), diðeri de ÝSG kurullarýdýr. Bunlardan
ombudsmanlýk (ÝSG iþçi temsilcisi) sistemi neredeyse tüm iþyerlerini kapsayacak þe-
kilde etkili biçimde uygulanmakta ve devlet bu sistemin iþleyiþi için gerekli desteði ver-
mektedir. Ýþçi sendikalarý, iþyeri ÝSG yönetiminde oldukça etkindirler ve hem büyük
hem de küçük iþletmelerdeki tüm ÝSG temsilcilerini atama yetkisine sahiptir. ÝSG
kurullarý içindeki iþçi temsilcileri de sendika tarafýndan atanýr. 

Ýsveç ombudsman sistemi (skyddsombud) ve güvenlik kurullarý sistemi, mesleki
risklerin kontrolünde iþçi katýlýmýnýn merkezi bir unsurudur. Devamlý iþçiler arasýndan
üyelerce, fabrikada saðlýk ve güvenlik konularýnda onlarý temsil etmek üzere seçilen
Ombudsman sistemi, 1942'den beri vardýr. 1974 ve 1978'deki yasal düzenlemeler,
ombudsmanýn rolünü ve gücünü büyük ölçüde geniþletmiþtir. Halen, 5 ve daha fazla
iþçisi olan iþyerleri için bir ya da daha fazla ombudsman bulundurulmasý zorunluluktur.
Þu an, kapsamlý yetkilere sahip yaklaþýk olarak 120 bin ombudsman vardýr.
Ombudsmanlarýn, yönetim üretimin devamýný istese dahi, iþçileri fiziksel olarak tehlikeye
düþürecek durumlar ortaya çýktýðýnda veya þüphelendiðinde iþi durdurma hakký vardýr.
Bu þekilde 1976-1980 yýllarý arasýnda 107 ila 171 iþi durdurma olayý olmuþtur. Ayrýca
güvenlik tedbirleri açýsýndan iþyerini denetlemek, güvenlik geliþmelerini izlemek, çalýþma
alanlarýnýn dizayný ve planlamasýna katýlým gibi geniþ yetkileri de vardýr.18

Bu ülkede, sendikalarýn, iþyerlerindeki ÝSG temsilcileri içinde oldukça yüksek
bir aðýrlýðý bulunmaktadýr. ÝSG ombudsmanlarý (ayný zamanda ÝSG kurullarý içindeki
temsilciler) çoðunlukla sendika tarafýndan 3 yýllýk bir süre için atanýrlar. Ancak, küçük
iþletmelerin de (5'ten az iþçisi olan) bölgesel düzeyde temsilciler atamasý gerekli
görülmüþtür. Temsilciler zamanlarýný, iþçi temsilciliði ile çeþitli kurullarda denetimler
yaparak geçirirler. Ýsveç modeli; diðer Ýskandinav ülkeleri, Ýtalya ve kýsa süre önce de
Fransa tarafýndan da onaylanmýþ bulunmaktadýr. Ýngiltere sendikalarý da benzer bir
modeli kendi ülkelerine getirebilmek için uzun zamandan beri uðraþmaktadýrlar.19

Ýsveç'te, ÝSG konularýna iþçilerin katýlýmýný düzenleyen düzenlemeler, 1977 ta-
rihinde kabul edilen "Ýþ Çevresi Yasasý" nda yer alýr. Yasanýn 6. Kýsmý iþyerinde iþveren
ve iþçiler arasýndaki iþbirliði mekanizmalarý ile ilgili düzenlemelere ayrýlmýþtýr. 2. 
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maddede; düzenli olarak 5 ve daha fazla kiþi istihdam eden her çalýþma yerlerinde, bir
ya da daha fazla iþçinin, güvenlik temsilcisi olarak atanmasý gerektiði belirtilmektedir.
Güvenlik temsilcilerine yardýmcýlar da atanmalýdýr. Güvenlik temsilcileri, var olan lokal
iþçi sendikasý veya halen yürürlükteki toplu sözleþme tarafýndan atanýr.20

Sendikanýn olmadýðý durumlarda güvenlik temsilcilerini iþçiler, bir toplantýda
veya oy pusulalarý kullanarak kendileri seçebilir. Koordinasyondan sorumlu kýdemli
güvenlik temsilcisi (ombudsman), birden fazla güvenlik temsilcisi olan iþyerlerinde
atanmalýdýr (3.m.). Kural olarak, güvenlik temsilcileri üç yýl için atanýrlar.21

Küçük iþyerleri için bölgesel güvenlik temsilciliði adýyla anýlan bir sistem vardýr.
Bir güvenlik kurulunun yokluðunda, iþyerinde çalýþmayanlardan sendika kollarý güven-
lik temsilcilerini atayabilir. Bölgesel güvenlik temsilcileri lokal güvenlik temsilcileriyle
ayný anda mevcut olabilir ve ayný güçlere sahiptir. Güvenlik temsilcileri iþçileri iþ çevre-
siyle ilgili konularda, yeni ve alternatif hizmetler, araçlar, çalýþma yöntemleri ve iþ orga-
nizasyonunun planlanmasýnda görev alýrlar.22

En az 50 iþçisi olan iþyerlerinde ve küçük iþyerlerinde ise iþçilerin talebi üze-
rine; iþveren ve iþçi temsilcilerinden oluþan bir güvenlik kurulu da bulunacaktýr (8.m.).
Kurullardaki iþçi temsilcileri, güvenlik temsilcisi seçimindeki gibi, öncelikle lokal sendi-
ka organizasyonunca bir toplu sözleþme ile atanýr. Güvenlik kurulu en az bir güvenlik
temsilcisi içerir. Kurul ayný zamanda, yönetimsel veya buna benzer pozisyondan bir
üyeyi ve lokal iþçi birliðinin yönetim kurulundan bir üyeyi de içerir (Ýþ Çevresi
Tüzüðünün 8. maddesi). 

3.2. Ýngiltere

Ýngiltere'de ÝSG konusunda yasal düzenlemeler ilk olarak, 1974 yýlýnda yayýn-
lanan "Ýþ'te Saðlýk ve Güvenlik Kanunu" (Occupational Health and Safety Act at
Work) içinde yer almýþtýr. Kanunun ardýndan, 16 Mart 1977'de imzalanýp, 1 Ekim 1978
tarihinde yürürlüðe giren "Güvenlik Temsilcileri ve Kurullarý Yönergeleri" yayýnlan-
mýþtýr. Saðlýk ve Güvenlik Komisyonu'nca yayýnlanan "Kahverengi Kitapçýk" da, iþlet-
melere ÝSG kurullarý ve ÝSG iþçi temsilciliði konularýnda yardýmcý olmaktadýr. 

Sendikalar, bir iþyerinde sendikasýz iþçileri güvenlik temsilcisi olarak ataya-
bildiði ve eðitebildiði halde, 1996 yýlýndaki saðlýk ve güvenlik düzenlemelerine kadar
sendikasýz iþyerlerinde güvenlik temsilcileri için düzenleme yoktu. Bu düzenlemeler, bir
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20"The Swedish Work Environment Act", Chapter 6- Co-operation between Employers and Employees
etc., 1. ve 2. m.
21Swedish Work Environment Authority, Ýnternet Adresi: 
http://www.av.se/inenglish/lawandjustice/workact /chapter06.aspx, Eriþim Tarihi: 20.11.2007.
22A.s.
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Avrupa Mahkemesi kararýný takiben, ÝSG konularýnda danýþma haklarýný sendikasýz organiz-
asyonlara kadar geniþleterek, Çerçeve Direktife uyumu temin etmek üzere hazýrlanmýþtýr.23

Ýngiltere'de iþyerinde ÝSG yönetimine iþçilerin katýlýmýný saðlayan uygulama,
ÝSG iþçi temsilciliðidir. ÝSG kurulu ise ancak, iþyerinde en az iki temsilcinin yazýlý baþvu-
rusu olursa iþverence yerine getirilecektir.24 ÝSG temsilcileri, bir iþyerinde ÝSG kurulu
bulunsun ya da bulunmasýn, iþveren ve tanýnmýþ sendikalarca; eðer daha küçük çaplý
bir iþyeri ise, çalýþanlarca seçilip atanmaktadýrlar. Bu temsilcilerin sayýsýnýn ne kadar
olacaðýnýn belirlenmesi konusunda ise bazý kriterler vardýr. Örneðin, iþyerindeki toplam
iþçi sayýsý, iþlerin çeþitliliði, iþyerinin konumu ve büyüklüðü gibi faktörler temsilci seçi-
minde etkili olur. Ýþyeri ÝSG Ýþçi Temsilcileri görevlerini yerine getirirken iþverenle ortak
hareket eder.25

Güvenlik temsilcileri danýþmacý ve politikacý fonksiyonlara sahiptir ve yönetim
performansýný izlemek için gereklidir. Almanya'da olduðu gibi, güvenlik temsilcilerinin
saðlýk ve güvenlik performansýný çeþitli açýlardan denetleme haklarý vardýr.26 Ýþçilerle
danýþma yapma imkanýný veren düzenlemeleri yapmak ve sürdürmek, iþçilerin çalýþ-
masýnda saðlýk ve güvenliði temin etmek için önlemleri geliþtirme ve teþvik etmede
iþçilerle efektif iþbirliði yapmak ve bu önlemlerin etkinliðini kontrol etmek iþverenin bir
görevidir.27 Güvenlik temsilcilerinin diðer fonksiyonlarý potansiyel tehlikeleri, þikayetleri
araþtýrmak, iþçiler namýna iþverene temsil yapmak, denetlemeleri gerçekleþtirmek ve
güvenlik kurulu toplantýlarýna katýlmaktýr. Ayný zamanda, iþverenin güvenlik politika
beyanýný inceleme hakký ve denetçilerce yayýnlanan raporlarýný görme hakký da bulun-
maktadýr. Güvenlik temsilcileri, iþverenden tehlikeli ve yetersiz durumlarla ilgili özel
önlem istediðinde ve iþveren tavsiye veya düzeltme görevini yerine getirmediðinde,
güvenlik temsilcisinin bir açýklama almaya hakký vardýr. Bir güvenlik temsilcisinin baþlý-
ca sorumluluklarýndan biri iþverenle iþçiler arasýndaki iþbirliðini teþvik etmektir.
Güvenlik-koruma, güvenlik temsilcilerinin iþverence aldatýlmasýný ve haksýz yere iþten
çýkarýlmasýný önlemeye de çalýþýr.28
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23Michael Terry, "Systems of Collective Employee Representation in Non-union Firms in the UK", 
Industrial Relations Journal, Vo.30, No.1, 1999, UK, s.19.
24Neil Millward, vd., "Workplace Industrial Relations in Transition the ED ESRC PSI ACAS Surveys",
Dartmouth Publishing, Aldershot, 1992, s.162.
25"Safety Representatives And Safety Committees", Ýnternet Adresi: http://www.wokingham.
gov.uk/ index.asp., Eriþim Tarihi: 12.11.2007.
26David R. Walters, Alan Dalton and David Gee, "Worker Representation on Health and Safety in
Europe", European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, Brussels, 1993, s.65. 
27Barrett, B., and Howells, R., "Occupational Health and Safety Law", London: Pitman., Third
Edition, 1997,  p.90.
28Beatrice Harper, "Health And Safety Structures At Plant Level In Germany And The Uk From A
Comparatýve Perspectýve", Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, V.8,
No.1, 2000, s.94.



3.3. Almanya

Almanya'da iþyerlerindeki tüm çalýþma konularýnda çalýþanlarýn katýlýmýný
saðlamak üzere "Çalýþma Konseyleri" sistemi uygulanmaktadýr. Almanya'da ÝSG
kurulu uygulamasý olduðu halde, iþyerindeki diðer konularla beraber ÝSG konusunda
da ilgili nihai karar organý Ýþ Konseyleri'dir. Ayrýca ÝSG kurulu bulunan iþletmelerde iþçi-
leri temsil etmek üzere, Konsey tarafýndan atanan iki ÝSG temsilcisi görev yapmaktadýr.

Alman ÝSG sisteminde, iþyerlerinde çalýþacak iþyeri hekimleri ve güvenlik
uzmanlarýnýn atanmasý, iþçiler ve iþveren arasýndaki iþbirliði ve katýlým mekanizmalarý,
görev ve yetkileri, 12 Aralýk 1973 tarihli "Arbeitssicherheitsgesetz" (Mesleki Doktorlar,
Güvenlik Mühendisleri ve Diðer Güvenlik Uzmanlarý Hakkýndaki Yasa) tarafýndan
belirlenmiþtir. Katýlýmla ilgili düzenlemeleri içeren 4. bölümün 11. maddesine göre;
20'den fazla iþçi çalýþan tesiste iþveren, bir ÝSG Kurulu kurmak durumundadýr. Kurul þu
üyeleri içerecektir:29 Ýþveren veya atadýðý temsilci, Çalýþma Konseyince atanan iki
çalýþma konseyi üyesi, Ýþyeri hekimi, Ýþ güvenliði uzmaný ve Sosyal Kanun'un
Sozialgesetzbuch Yedinci Kitabýnýn 22.maddesine göre görevlendirilecek güvenlik
memurlarý. 

3.4.Danimarka

Danimarka'da iþçi çalýþtýran tüm iþletmeler saðlýk ve güvenlik faaliyetlerini ye-
rine getirmelidir. Genel bir kural olarak, iþletmeler, 10'dan fazla iþçi istihdam ettik-
lerinde, bir "Dahili Güvenlik Organizasyonu" (DGO), diðer bir ifadeyle ÝSG birimi oluþ-
turmalarý gerekir. Dahili güvenlik organizasyonu oluþturmasý gerekmeyen iþletmelerde
de; iþveren, yöneticiler ve iþçilerle iþbirliði halinde saðlýk ve güvenlik aktiviteleri yerine
getirilmelidir. Bir DGO, her departmanca veya aktivite grubunda oluþturulan "Güvenlik
Gruplarýndan" meydana gelir. Ek olarak, 20'den fazla iþçi bulunuyorsa bir "Güvenlik
Kurulu" da kurulmasý gerekmektedir.30

Mevzuata göre iþveren, DGO'nu iþçiler ve yöneticilerle iþbirliði halinde tesis
etmelidir. Ýþçiler, yöneticilerle beraber güvenlik grubuna katýlmak için, bir "Güvenlik
Temsilcisi" seçerler. Ýþveren, bir Güvenlik Temsilcisi seçmeleri konusunda iþçilere
yeterli zaman ve fýrsatý saðlayarak, iþbirliðinin kurulmasýný temin eder. Dahili güvenlik
organizasyonunun yapýsýndaki tüm deðiþiklikler, iþveren, yöneticiler ve iþçiler arasýn-
daki koordinasyonla yapýlýr. Ýþveren, saðlýk ve güvenlik aktivitelerini organize etmek ve
uygulanmalarýna katkýda bulunmak zorundadýr. Dahasý, iþçilerin riskler konusunda bil-
gilendirilmesini ve gerekli talimat ve eðitimi almasýný saðlamalýdýr. Ýþveren iþletmenin
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29"Arbeitssicherheitsgesetz" (Act on Occupational Physicians, Safety Engineers and Other
Occupational Safety Specialists), 12 December 1973, Published in: BGBI 1973, 1885, m.1-7.
30Jens Jansen, "The Health and Safety Activities of Enterprises", WEA Guidelines F.2.4,
Arbejdstilsynet, March 2006, s.7.
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üst yönetiminin, sahip olduðu DGO'nda temsil edilmesini saðlamaktan ve üst yönetim
temsilcisinin güvenlik kurulunun baþkanlýðýný yapmasýndan da sorumludur. Ýþveren,
ÝSG Temsilcilerinin, Güvenlik Kurullarýnýn ve Güvenlik Gruplarýnýn; özel alanlar,
hukuken zorunlu olan iþyeri deðerlendirmesi yoluyla saðlýk ve güvenlik koþullarýnýn
deðerlendirilmesi gibi konularda,  iþletmenin planlama çalýþmalarýna katýlmasýný saðla-
malýdýr.31

SONUÇ

Ülkemizde iþçi temsilini sendikasýz iþçileri kapsayacak þekilde geniþletme
düþüncesi 4773 sayýlý Ýþ Güvencesi Yasasý'nda kendini göstermiþ; fakat bu düzen-
lemeler 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'na alýnmamýþtýr. Ýþyeri iþçi temsilciliðine "temsilde teklik"
ilkesine aykýrý olduðu gerekçesiyle sendikalarca karþý çýkýlmaktadýr. Bununla birlikte,
saðlýklý çalýþmayý talep etme hakký da sendikalý-sendikasýz tüm çalýþanlarýn en temel
hakkýdýr. Bu ikilemde iþyeri iþçi temsilciliði yerine saðlýk ve güvenlik iþçi temsilciliði sis-
teminin getirilmesi, -temsilde teklik ilkesini de zedelemeyeceðinden- en doðru seçenek
gibi görünmektedir.

Ülkemizde saðlýk ve güvenlik iþçi temsilciliði uygulamalarýnda esas sorun huku-
ki belirsizliktir. Özellikle ÝSGY'nin iptali önemli sorunlar yaratmýþtýr. ÝSG Yönetmeliði,
her ne kadar SGÝT'lerinin hangi iþyerlerinde ne kadar bulunmasý gerektiði gibi bazý
konularý açýklamamýþ olsa da,  iþyerinde SGÝT mekanizmasýný ilk defa olarak çalýþma
yaþamýna kazandýrmýþ olmasý açýsýndan önemliydi. Ayrýca, bu iptal kararýyla
ÝSGKHY'in 5. maddesindeki SGÝT'sinin nasýl seçileceði, hak ve görevleri de belirsiz
kalmýþtýr. 

Halen mevzuatýmýzda sendikasýz iþçilerin temsiliyle ilgili hükümler (hem iþyeri
iþçi temsilcisi hem de saðlýk ve güvenlik iþçi temsilcisi) hem hukuken sakatlanmýþ
durumdadýr, hem de günümüzde Batý endüstri iliþkileri sistemlerinde görülen ÝSG tem-
silciliði sisteminin gereklerini tam olarak karþýlayamamaktadýr.

Yakýnda yasalaþmasý beklenen ÝSG Kanunu Tasarýsý Taslaðýnda, "ÝSG Çalýþan
Temsilciliði" hakkýnda önemli düzenlemeler bulunmaktadýr. Taslakta, bu konudaki
eksikliklerin bir kýsmýnýn giderildiði, ancak halen bazý önemli eksiklerin olduðu
görülmektedir. Eksikliklerden ilki, ÝSG çalýþan temsilcisinin iþçilerce seçilmesi gereðinin
taslakta belirtilmemiþ olmasýdýr. Ýþçileri temsil edecek kiþiler iþçilerce seçilmelidir. Ýkin-
cisi ise, taslaðýn temsilcilerin hangi iþyerlerinde ne kadar bulunacaðýnýn tespitini yönet-
meliklere býrakmýþ olmasýdýr. Bu konudaki sýnýrlarýn ana hatlarýyla kanunda çizilmesi
gerekmektedir. Üçüncü önemli eksiklik ise, ÝSG kurullarýnda iþçi ve iþveren temsilci-
lerinin eþit katýlýmý ilkesine yer verilmemiþ olmasýdýr. 
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AB ülkelerinde çalýþanlarýn ÝSG yönetimine katýlmasýnda en yaygýn sistem ÝSG
iþçi temsilciliðidir. Bununla beraber, ÝSG Kurullarý, Ýþ Konseyleri uygulamalarý da ayrý
ayrý ya da beraberce uygulanabilmektedir. Genellikle belirli bir ölçekten büyük iþletme-
lerde ÝSG kurulu oluþumu çoðu AB ülkesinde yasal zorunluluk iken, KOBÝ'lerde
genelde ÝSG iþçi temsilciliði sistemi uygulanmaktadýr. Almanya'da ise ÝSG kurullarý ve
iþçi temsilcileri olduðu halde, iþyerindeki çalýþma koþullarýyla ilgili nihai karar organý Ýþ
Konseyleri'dir. Ýsveç'te ise, büyük iþletmelerde ÝSG kurulu bulunmasýna raðmen ÝSG
iþçi ombudsmaný, gerektiðinde iþi durdurma gibi geniþ yetkilerle donatýlmýþtýr.  

SGÝT sistemi iþletmenin ölçeðine göre deðiþen sayýda tüm iþletmeler için uygu-
lanmalýdýr. 10'dan fazla iþçi çalýþtýran tüm iþyerlerinde en az bir tane ÝSG iþçi temsil-
cisinin görev yapmasý saðlanmalýdýr. Riskli iþler yapan büyük iþletmelerde hem temsil-
cilik hem de kurul sistemi beraber uygulanmalýdýr. Bunun için öncelikle, ÝSG
Kanunu'nun yürürlüðe girmesi gerekmektedir. Bu kanun, son yýllarda ÝSG açýsýndan
içinde bulunduðumuz kötü koþullar da göz önüne alýndýðýnda son derece önem kazan-
mýþtýr. 
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