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• Mesleki risklerin önlenmesi,

• Bu risklerden çalışanların korunması amacıyla işyerlerinde alınması
gereken tedbirlerinin belirlenmesi,

• Ve uygulanmasının izlenmesi,

• İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi,

• Çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik
hizmetlerinin yürütülmesi

gibi çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri olarak adlandırılmaktadır.



Yeni mevzuat yapısı
Risk  bazlı, Önleyici yaklaşım (proaktif)

Her  konuda  geniş  çaplı çalışan  katılımı 

Nitelikli uzman desteği  ve sertifikasyon 

Haberdar etme ve diğer kişileri kapsama

Programlı, nitelikli  eğitim ve belgeleme

Kamu ve özel bütün işyerleri, (Memur, işçi, gazeteci, gemi adamı Vb.)=  çalışan

Kısaca: Önleyici ve koruyucu anlayışa dayalı kültürün benimsenmesi
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İşverenin Genel Yükümlülüğü

• Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü

tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin

sağlanması için çalışmalar yapar.

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

• Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

• Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz 
önüne alır.

• Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike 
bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.



İşverenin İş Güvenliği Yaklaşımı

Negatif Yaklaşım

• Devlet zorunlu tuttu        

• En ucuza nasıl yapılır 

• İş güvenliği maliyeti  

Pozitif Yaklaşım

• İş kazaları/meslek hastalıkları 
nasıl önlenir

• Çalışma şartları nasıl iyileştirilir

• Çalışan motivasyonu nasıl artırılır



• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri iş 
güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından 
yürütülmektedir. 
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• Kamu kurumlarının an itibariyle her ne kadar 
uzman ve hekim görevlendirme zorunluluğu 
olmasa da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yürütmekle yükümlülüğü mevcuttur. 



• Kamu kurumları söz konusu iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini dışarıdan ortak sağlık güvenlik birimlerinden 

veya 

• Kendi bünyesinde istihdam ettiği çalışanları arasında 
belirlenen niteliklere sahip personel bulunması hâlinde bu 
kişilerden yardım alarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yerine getirebilirler.
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İGU ve İşyeri Hekim ücretleri
İşe giriş muayeneleri, tahliller
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) temini
Çalışanların mesleki eğitimi, Hijyen eğitimi, İlk yardımcı eğitimi
Ortam ölçümleri ve gerektiğinde yapılacak iyileştirmeler
Periyodik kontroller (asansör, vinç, kompresör, forklift, kazan, …)
Topraklama kontrolleri (Paratoner, bina ve makinalar için)
Yangın için alınması gereken önlemler (ısı ve duman algılayıcıları,yangın
söndürücüler, …)
Yıldırım riskine karşı alınması gereken önlemler (paratoner)
Acil çıkış aydınlatmaları ve bakımları
Yangın alarm sistemleri ve bakımları
İyileştirmeler için teknik çözümler (havalandırma, aydınlatma, ışık bariyeri, sensör, 
alan tarayıcı, koruyucu kapaklar, korkuluk ve bariyerler, …)
İş güvenliği afişleri, uyarı tabelaları
Ergonomi iyileştirmeleri vb.



İdari para cezaları tüzel 

kişiliği bulunmayan kamu 

kurum ve kuruluşları adına da 

düzenlenebilir.
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Bu durum tehlikelerin tanımlarının doğru  ve net biçimde 
yapılmasını engelleyebilmekte, bunun sonucunda risk 
değerlendirmesinin ve alınacak önlemlerin hatalı ve eksik 
olmasına yol açmaktadır. 

Kamuya Ait Binaların Özellikle Eski 
Binaların Fiziki Koşullarının Uygun Olmaması;



Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin tüm iyi 
niyetlerine rağmen ihale ile hizmet alımı hiçbir aksilik gerçekleşmese dahi 
6 ayı bulabilmekte ve bazı durumlarda bu süre daha uzun olmaktadır. 

Mali kaynakların kullanımının uzun zaman alması sebebiyle, yapılan 
risk değerlendirmesinde acil çözüm gerektiren risklere yönelik yaklaşım, 
kanunun ruhuna aykırı olarak proaktif (önleyici) değil reaktif (düzeltici) 
olmaktadır. 



Kamu kurumu işvereni, öncelikle risk analizi yaparak veya yaptırarak 
olası riskleri belirlemeli ve risklerin ortadan kaldırılması bir maliyeti 
gerektiriyorsa, rücuen sorumluluktan kurtulabilesi için ilgili birimden ödenek 
talep etmesi gerekmektedir.

Yapılan Risk Değerlendirmesinde Acil Çözüm Gerektiren Riskler İçin
Uygulanacak Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler İhale Sürecinden Ve
Sınırlandırılmış Doğrudan Teminden Farklı Bir Harcama Kalemi İle
Yapılabilmesi İçin Yasal Düzenleme Yapılmalıdır.

Risk Değerlendirme Sonucu Risklerin Önlenmesi Bir 
Maliyeti Gerektiriyorsa, Bu Maliyetin Karşılanabilmesi 
İçin Gerektiğinde Maliye Bakanlığı’ndan Ödenek Talebi 

İhtiyacı



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin periyodik sağlık
muayenelerinin, tetkiklerinin yapılarak kayıt altına alınması 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerinden bir tanesidir.

Ancak bu muayenelerin ve tetkiklerin bedelinin hangi ödeme
kaleminden karşılanacağı ise farklı bir sorundur.

6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenin bu konudaki
yapacağı harcamaları kesinlikle çalışana yansıtamayacağını çok bir
biçimde açıklamıştır.

Çalışanların Muayene ve Tetkikleri İçin Ödenek 
İhtiyacı



İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları oldukça detaylı yapılması gereken
çalışmalardır.

Bu çalışmalarda izlenmesi, takip edilmesi ve kayıt altına alınması
gereken birçok belge, evrak ve doküman olacaktır.

Bu nedenle de bu iş için ayrı bir birim, daire başkanlığı vb. bölüm
açılmalı, kurumlarda İş Güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması için bu işi
yapacak bireylerin esas işlerinin iş Güvenliği olması sağlanmalıdır.

Detaylı Bir Dokümantasyon İhtiyacı



Hizmetin İçeriden veya Dışarıdan Alınması 
Durumunda Ortaya Çıkabilecek Farklı Sorunlar

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin bir Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden
alınması durumunda öncelikle ödenek ihtiyacı doğmaktadır.

Ancak bunun dışında dışarıdan alınan hizmet için İş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimlerinin görevlerini yaparken kendilerine kurum içerisinden
mutlaka destek personel temin edilmesi zorunluluğu, bu personelin ayrıca
görevlendirilmesine mi sadece bu iş için görevlendirilmesine mi neden
olacaktır?



Belediyeler gibi bir çok birimden oluşan, farklı müdürlüklere 
bölünmüş işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği işlerini yönetmek, denetlemek 
ve problemleri çözmek için iş ve işlemler bir iki kişinin sorumluluğuna 
bırakılmamalıdır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının başarılı olması üst yönetimin 
desteği ile mümkün olacaktır. Üst yönetim tarafından oluşturulmuş olan 
etkin bir yönetim sistemi bu çalışmaların başarılı olması için gerek şarttır.

Etkin Yönetim Sistemi İhtiyacının Kaçınılmaz 
Oluşu



İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları tehlike sınıflarının doğru tespiti
ile başlamaktadır.

Kamu kurumlarında ise neredeyse en büyük sorun burada başlamaktadır.

Kurumların SGK numaraları sonucu az tehlikeli görünmesine rağmen
yapılan faaliyetlerin tehlikeli olması gibi bir çok sorunla karşılaşılmakta,
bu sorunları çözmek ise uzun yazışmalar ve bürokratik işlemlerin
ardından mümkün olmaktadır.

Faaliyet Alanları ve Tehlike Sınıfının Tespitinde 
Yaşanılan Zorluklar



Görev yerlerinde sık değişiklikler ve görev tanımlarındaki belirsizlikler; iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde de sorunları beraberinde getirmektedir.

Özellikle yapılan işe özgü sağlanan; eğitim, sağlık muayenesi ve benzeri
tıbbi faaliyetlerin, çalışanların fiilen yaptığı işe uygunluğu esastır.

Çalışanlar yeni bir işte görevlendirilirken, sağlık açısından işe uygunluğu ve
yeterliliği sorgulanmalı, eğitim v.b. gerekli hizmetler kendilerine
sağlanmalıdır.

Sık yapılan görev değişiklikleri veya fiilen yapılan işler ile görev
tanımlarındaki farklılıklar, ilgili hizmetlerde eksiklik ve sorunlara neden
olmaktadır.

Çalışanların Görev Tanımlarındaki İşlerin Dışındaki 
İşlerle Uğraşıyor Oluşu, 



Güvenlik kültürü birikiminin kurum içinde gelişmesi, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi, çalışanların konuya verdiği
önem ve katılımları ile doğru orantılıdır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu’nun işverenler kadar çalışanları da
yüklediği görev ve sorumluluklar söz konusudur.

Çalışanlar da kendi görev ve sorumluluklarının farkında olarak kendilerini ve
çalışma arkadaşlarını tehlikeye düşürmeyecek şekilde çalışmalı, kendileri
için zorunlu tutulan eğitimlere katılarak konuya gereken önemi
vermelidirler.

Eğitim Verme Yükümlülüğü İle Çalışanlara Verilmesi 
Gereken Eğitimlere Zorla Katılımlarının Sağlanmaya 

Çalışılması



İşverene veya iş Güvenliği kurullarına bu konu ile ilgili başvuruda 
bulunan çalışanların şikayet nedenleri iyice dinlenmeli ve araştırılmalı 
böylece kişilerin konuya katılımlarının sağlanması  ile birlikte 
kendilerine değer verildiği duygusunun oluşturulması yönetim 
tarafından sağlanmalıdır. 

Hiyerarşik Yapısı Nedeni İle Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 
Bulunan Çalışanların Tehlikeli Gördükleri Durumlarda 

Bu Taleplerini İfade Edememe Durumu



Kamu işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş
ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit
edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu
tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate
alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında veya çok tehlikeli sınıfta
yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin
yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk
değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulması mümkün
olabilecektir.

• Kanunda, Devletin asli ve sürekli görevinin kesintiye uğramaması kuralı, 
işin durdurulması konusunda bir istisna olarak belirlenmemiştir.

Kanunda yer alan İşin Durdurulması durumunun 
Kamu işyerleri için uygulanabilirliği



Ofis, bir işletmeyi veya bir hizmeti yönetmek üzere organizasyonel
faaliyetlerin yapıldığı alandır.

Özellikle son yıllarda ofislerde meydana gelen meslek hastalıklarının
artması bu konunun ehemmiyetini gözler önüne sermektedir.

Ofis Çalışmalarında Uygun Olmayan Ergonomik 
Koşullar Nedeni İle Kamu Personelleri Arasında 

Yaygın Rastlanılan Kas İskelet Sistemi 
Rahatsızlıkları



Sonuç olarak Kamu işvereni, kendi işyerinde 6331 sayılı Kanunun 7 ve 8
inci maddeleri dışındaki maddelerin 31.12.2012 tarihi itibariyle
uygulanacağını bilmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hizmetlerin yapılmaması veya eksik
yapılması durumunda; tehlike giderilinceye veya risk değerlendirilmesi
yapılıncaya kadar işin durdurulabileceği hususunun tüm kurumlar için
geçerli olduğu unutulmamalıdır.



Kamu kurumlarının bulundukları yerlerde özellikle diğer
işyerlerine örnek olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm
yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Güvenlik kültürü dediğimiz kavramın ülkemizde eksiksiz
yerleşmesi açısından kamu kurum ve kuruluşlarına büyük
görev ve sorumluluklar düşmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİM.
gizema@uludag.edu.tr
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