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İşverenin Yükümlülükleri 
İSGB kurulacak, 

«Çalışanları arasından» İGU ve İH, 10 dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli 
işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirecek, 

Risk değerlendirme yapacak veya yaptıracak 

İSG kurulu (50 ve üzeri çalışan, 6 aydan fazla iş yapan her işyeri) 

Ortam ölçümleri ile tehlikeler kayıt altına alınacak 

Eğitim; işe girişte, iş değişiminde, iş kazası dönüşünde, periyodik 

Sağlık muayeneleri; işe girişte, iş değişiminde, periyodik, çalışan istediğinde 

Acil durum planları 

Ekipman periyodik kontrolleri 

Çalışanların katılımı 

Sakın olaki yanılma; alt işveren uygulamalarından en az onun kadar sorumlusun 

 

 



Ters giden bir şeyler var 

Dünyada işe bağlı sağlık sorunlarının toplamının %56’sı meslek hastalıkları, %44’ü iş kazaları,  
 
Türkiye’de%99’dan fazlası iş kazası %1’den azı meslek hastalığıdır. 



Ters giden bir şeyler var; 
Beklenen meslek hastalıkları 

Dünyada kabul gören istatistikler: 

 her yıl, 1000 çalışandan 4 – 12 si, yeni meslek hastalığı 

 

Buna göre Türkiye’de 2014 yılında beklenen MH: 80 0000 – 100 000 

             rapor edilen meslek hastalığı sayısı: 494 



SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X-1093-25-135-867555 23.12.2008 
Konu : 5510 Sayılı Kanunun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları 

G E N E L G E 
2008/ 108 

Ç- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İLE HASTALIK SİGORTASINDA İŞVEREN  VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN 
SORUMLULUĞU 

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin  Sorumluluğu Kanunun 21 
inci maddesi ile Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde belirlenmiştir. 

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 ödettirilecektir. 

 



6331 İSG Kanunu 

Sağlık gözetimi  

MADDE 15- (Yayın tarihinden 6 ay sonra ) 

(1) İşveren; 

     a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık         

         gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

     b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 

           1) İşe girişlerinde. 

           2) İş değişikliğinde. 

           3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra       

               işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 

           4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça      

               belirlenen düzenli aralıklarla. 

 



6331 İSG Kanunu 

Sağlık gözetimi  

MADDE 15- (Yayın tarihinden 6 ay sonra ) 

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde “işlerde” (11.09.2017 6552) çalışacaklar, 
yapacakları işe uygun olduklarını   belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 

(3) “Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az 
çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de 
alınabilir.” (11.09.2014 6552) 

 Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar 
kesindir. 

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence   

karşılanır, çalışana yansıtılamaz. 

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri       

gizli tutulur. 

 

 



İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, 
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

20 Temmuz 2013  CUMARTESİ                       SRG: 28713 

İşyeri hekimlerinin görevleri 

MADDE 9 – 

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. 

 

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile 
gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde 
muhafaza etmek. 

 



“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….. 5yılda bir,  

tehlikeli sınıftaki işlerde en geç ……….3 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.”(18.12.2014) 

 



İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, 
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

20 Temmuz 2013  CUMARTESİ                       SRG: 28713 

İşyeri hekimlerinin görevleri 

MADDE 9 – 

c) Sağlık gözetimi; 

………………………………….. 

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. 



İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, 
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

20 Temmuz 2013  CUMARTESİ                       SRG: 28713 

İşyeri hekimlerinin görevleri 

MADDE 9 – 

c) Sağlık gözetimi; 

………………………………….. 

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. 

 



İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, 
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

20 Temmuz 2013  CUMARTESİ                       SRG: 28713 

İşyeri hekimlerinin görevleri 

MADDE 9 – 

c) Sağlık gözetimi; 

………………………………….. 

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 EK-3’te belirtilen örneğine uygun 
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.”(18.12.2014) 

 



İşyeri Hekimlerinin Görevleri 

• Uygun işe uygun çalışan 
• Meslek hastalıkların önlenmesi 
• İşle ilgili hastalıkların kötüleşmemesinin sağlaması 
• Sağlığın geliştirilmesi 
• Önleme politikalarının oluşturulması 
• Misafir çalışanların sağlık gözetimlerinin kontrolü 
• Asıl işvereni temsilen alt işveren sağlık uygulamalarının denetimi 
• Hijyen denetimleri 
 
Ve diğerleri 



Yerel Yönetimlerde İşyeri hekimi 
olmak… 

 İŞ TANIMLARI VE TEHLİKE SINIFI (NACE KOD) 

 

 

 

 

 

 

         

 



Yerel Yönetimlerde İşyeri hekimi 
olmak… 

      
Asıl İşverenlik sıfatı ile  Taşeron - alt işveren  firma ve çalışanları sayısı, iş tanımları, TEHLİKE SINIFI (NACE KOD) 

          Yaklaşık : 7500 kişi 
            Koordinatörlük ve/veya Uzmanlık Hizmetleri,  
Bilgi İşlem-Teknik hizmetler,                    Metin Yazarlığı ve Medya ilişkileri Hizmeti,  
Bilgi İşlem ve Tanıtım Hizmetleri,  
TV Sistemleri Hizmetleri,  
Tasarım Hizmetleri,  
Fotoğrafçılık ve Muhabirlik Hizmetleri,  
Sosyal Danışmanlık Hizmetleri,  
Gasil hane Hizmetleri,  
Basın Halkla ilişkiler ve Organizasyon,  
Taşıma,  
Yapım, Yıkım ve Yükleme Hizmetleri,  
Muhasebe,  
Sigorta ve Piyasa Araştırma Hizmetleri,  
Sosyal Yardım - Dağıtım Hizmetleri,  
Ofis Destek Hizmetleri; (sekreterlik; büro elemanı; genel idari hizmetler; bilgisayar işletmeni;),  
Bakım Onarım, Kaporta Kaynak, Arazi,  
İnşaat, Asfaltlama, Yol çizgi ve Trafik İşaretleme Hizmetleri 
Elektrik, Elektronik ve Oto Elektrik, Haberleşme,  
Ziraat Hizmetleri, 
 Sahne Sanatları Hizmetleri,  
Akaryakıt Satış Hizmetleri, Park ve Bahçe İşleri,  
Atık Toplama, Depolama, Nakliye, Bertaraf hizmetleri 



Yerel Yönetimlerde İşyeri hekimi 
olmak… 

  
Mevcut İSG organizasyon yapısı 
  
            2 ana İSG Kurulu eşliğinde; 
  
1-      Merkezi İSG Kurulu 
              Genel Sekreter Yrd. (Başkan) 
              Daire Başkanları (Üye) 
              Sağlık İşleri Şube Md. ( İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sekretarya) 
 
2-      Daire Başkanlığı Kurulu ( 16 adet / tehlike sınıfları faaliyet alanına göre tanımlı) 
                    Daire Başkanı (Başkan) 
                    Şube Müdürleri (Üye) 
                    Çalışan Temsilcileri ( İşçi ve Memur Sendika temsilcileri) 
                    Sivil Savunma Uzmanı 
                    Koordinasyon personeli (Daire: Başkanı tarafından atanmış olan İSG organizatörü) 
                    Sağlık İşleri Şube Md. ( İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ) 



Yerel Yönetimlerde İşyeri hekimi 
olmak… 

  

  

            İSGB: 

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 

            Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 

            2 A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ( Makine Mühendisi, İnşaat Yüksek Mühendisi) 

            1 B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Kimya Mühendisi) 

            1 C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Çevre Mühendisi) 

            1 İşyeri Hekimi 

 



SONUÇLAR: 

Yerel yönetimlerde İSG hizmetleri karmaşık, kapsamlı, geniş ve son 
derece titizlik isteyen bir disiplin. 

Yerel yönetimler asıl işverenlik fonksiyonu ile birlikte şehirdeki en 
büyük işverenlerden birisi.  

Toplumun geniş bir kesimi tarafından kentin ev sahibi olarak algılanan 
yerel yönetimler çalışanlarına olduğu kadar çevre ve kentliye de 
sorumlu. 

EN GÜZEL OLANLAR; 
1. Yerel yönetimler tüm bunların altından kalkabilecek iç dinamiklere ve 

donanımlara sahiptir. 
2. Güçlü idari bir yapılanma ile yasal yükümlülükler belki de topluma örnek 

olacak şekilde titizlikle gerçekleştirilecektir. 
3. Yerel yönetimler, İSG hizmetleri ve toplumda hedeflenen güvenlik kültürü 

oluşumunda en değerli katkı sunabilecek kurumlardır. 
 

 



SORUMLULUK İÇİN KÜÇÜK BİR 
ÖRNEK 

 Bir uçak düştü… 144 yolcu, 6 mürettebat 

  

           



STRES FAKTÖRLERİ   KOLAYLAŞTIRICI ORTAM   SONUÇLAR   

Fiziksel etkenler  
    Kabin ergonomisi  
    Şiddet  
    Trafik yoğunluğu   
Çalışma dizaynı  
    Zamana karşı yarış  
    Vardiyalı çalışma  
    Dinlenme zamanları  
    Sosyal izolasyon  
Kurumsal konular  
    Azalan karar alma yetkisi   
 

Demografik etkenler  
    Yaş  
Kişisel etkenler  
    A/B tipi kişilik  
    Kontrol odağı  
    Negatif duygulanım  
     Tahammül sınırı  
Diğer  
     Sosyal destek  
     Kontrolü sağlamak 

Fiziksel sonuçlar  
     Kardiyovasküler hastalıklar  
     Gastrointestinal sistem hastalıkları  
     Kas-iskelet sistemi hastalıkları  
     Tükenmişlik sendromu  
Psikolojik sonuçlar  
     Anksiyete/depresyon  
     Post travmatik stres bozukluğu  
Davranışsal sonuçlar  
     Madde bağımlılığı  
Kurumsal sonuçlar  
     İşe gelmeme  
     Yüksek turnover  
     Kazalar   

Otobüs Şoförlerinde Zihinsel ve Bedensel Sağlık Sorunlarına Yol Açan Stres 

Faktörleri ve Ortam  

Kaynak:John, L. M.,Rhona Flin, and Kathryn Mearns. "Busdriverwell-beingreview: 50 years of research." 

Transportationresearchpart F: trafficpsychologyandbehaviour 9.2 (2006): 89-114.  


