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Özet 
 

İş sağlığı ve güvenliği yasası Türk Endüstri İlişkileri Sisteminde son yıllarda kaydedilen en önemli gelişmelerden bir 

tanesidir. Yasanın amacı, işyerinde işçi güvenliği ve sağlığı şartlarını iyileştirmeyi teşvik eden tedbirleri sunmaktır. Bu 

yasaya kadar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ayrı bir yasa bulunmamaktaydı. İş sağlığı ve güvenliği farklı kanunlar 

dolayısıyla uygulanmaktaydı. Bu nedenle, etkisi yoktu ve karmaşaya yol açmaktaydı. İş sağlığı ve güvenliği yasası 

Türkiye’nin AB’ye entegrasyon sürecinin etkisiyle oluşturulmuştur. Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından 

olumsuz bir tablo sergilemektedir. Dolayısıyla, bu yasanın başarılı olup olmaması önem taşımaktadır. Yasa her ne kadar 

20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de iş dünyasının buna hazır olduğu pek söylenemez. Bu bağlamda, 

yasanın yaratacağı etkiler merak konusudur. Bu itibarla, yasanın değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışma üç ana 

bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sebeplere yer verilmiştir. Bu amaçla, 

dünyadaki, AB’deki ve Türkiye’deki iş kazası ve meslek hastalıkları oranları irdelenecektir. İkinci bölümde, kanun metni 

ve meclis tutanaklarına ilişkin argümanlar incelenecektir. Üçüncü bölümde ise, yasanın Türk Endüstri ilişkilerindeki 

çalışanlar ve işverenler üzerindeki etkileri ele alınacaktır. 
 

 

1. Giriş 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği günümüzün sosyal ve politik alanlarında tartışılan en önemli konulardan bir tanesidir. 

Toplumun büyük bir kesiminin ücretli işçi olarak çalıştığı kapitalist sistemde, iş sağlığı ve güvenliği sadece bireysel 

değil aynı zamanda sosyal yönleri de olan bir husustur. Küresel olarak her yıl 317 milyon adet iş kazası meydana 

gelmekte ve 160 milyon kişi bir meslek hastalığının kurbanı olmaktadır. Yarattığı maliyet, Küresel Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılanın (Global Gross Domestic Product) % 4’üne tekabül etmektedir (UÇÖ (Uluslararası Çalışma Örgütü), 2013). 

Türkiye’de 2011 yılında 70 bin aktif çalışan iş kazası mağduru olmuş ve bu kişiler arasında 700 tanesi meslek 

hastalığına yakalanmıştır. Bu kişilerin 2216’sı iş göremez hale gelmiş ve 1710’u hayatını kaybetmiştir (SGK, 2011). İş 

kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerine baktığımızda bu vakaların % 98 oranında önlenebilir olduğu 

görülmektedir. İşletme kapsamında (scope) baktığımızda ise bu iş kazalarının % 57’sinin eleman sayısı 50’nin altında 

olan işyerlerinde meydana geldiğini görmekteyiz (ASO, 2012). 

 6331 sayılı yasaya kadar, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği için ayrı bir düzenleme yapılmamıştır. Bu husus 

daha önceleri İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu 

altında düzenlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türk Anayasasındaki sosyal devlet kavramı doğrultusunda 

düzenlenmesi gereken bir alan olduğu kabul edilmektedir. Bu maddelere göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Kamu 

Hukukunu ilgilendiren bir husustur ve gerekli tedbirlerin alınması devletin ana görevleri arasındadır. Bu görüşe Yeni 

Anayasa Taslağında da yer verilmiştir (NTVMSNBC, 2013). Konunun uluslararası yönleri de bulunmaktadır. Çünkü 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu Türk mevzuatı kapsamında düzenlenirken, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, UÇÖ 

(Uluslarası Çalışma Örgütü) Anlaşmaları, Avrupa Sosyal Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Güvenlik Şartları 

(European Social Security Charters) referans alınmıştır. 

 Bu çalışmanın amacı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının incelenmesidir. Araştırmanın genişletilmesi için bir takım 

soruların sorulması gerekmektedir. İlk önce neden İş Sağlığı ve Güvenliği için ayrı bir kanun çıkartılması gerektiği 

hususunu inceleyecek ve meclis kayıtlarından yola çıkarak kanun taslağı ile ilgili eleştirilere göz atacağız. Sonrasında 

yasa içinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerine değineceğiz. 
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2. Neden yeni bir yasaya ihtiyaç var? 
 

Bu yasanın dayandığı en önemli gerekçe İş Sağlığı ve Güvenliğinin anayasal bir hak olmasıdır. Anayasanın 49. 

maddesine göre, çalışanların hayat standartlarını yükseltmek, çalışma hayatını iyileştirmek, işsizleri korumak ve 

çalışmada uzlaşmayı sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması devletin görevleri arasında addedilir. Keza 56. 

maddesinde de “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade, 

“çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek vatandaşların ve devletin görevidir” 

şeklinde devam eder. 60. maddenin koştuğu şarta göre sosyal güvence tüm vatandaşlara sağlanması gereken bir 

haktır. Sosyal güvenceyi sağlamak ve gerekli tedbirleri almak yine devletin görevidir. 

Nedenlerden bir tanesi de konunun uluslararası yönlere sahip olmasıdır. Çalışanlara yönelik iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerinin geliştirilmesini teşvik eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948), 1976 tarihli 

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütünün İş Sağlığı ve 

Güvenliği ve  Çalışma Ortamına ilişkin 155 ve 161 sayılı Sözleşmeleri,  Avrupa Sosyal Hakları Sözleşmesi ve 

89/391/AET sayılı Konsey Direktifi gibi belgelerin getirdiği yükümlülükler bu mevzuatın çıkartılmasını gerektiren 

sebepler arasındadır. Bu koşullar doğrultusunda: 

 

 Herkes, çalışma, meslek seçme ve adil ve düzgün şartlar altında çalışma hakkına sahiptir. 

 Bu koşullar sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılar. 

 Ezilen grupta yer alan kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik dezavantajlar ortadan kaldırılır. 

 Cinsiyet ayrımcılığına son verilir, çalışanlara fırsat eşitliği, bilgi edinme ve hak arama fırsatı sağlanır. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın temin edilir. 

 

 Aktay (2012) sağlıklı ve emniyetli bir iş ortamının temininde tarafların iyi niyet göstermesinin tek başına yeterli 

olmayabileceğini ifade etmektedir. Böyle bir ortamın sağlanmasında çalışma hayatına yönelik denetim ve gözetim 

faaliyetleri önem arz eder. Ancak denetim ve gözetim bir tek devletin göreviymiş gibi algılanmamalıdır. STK’lar ve 

kurumsal sosyal yapıların (institutional social structures) sağlayacağı katkılar denetim-gözetim çalışmalarının 

verimliliğini arttıracaktır. İç hukukun yanında uluslararası kuruluşların katılımı da İş Sağlığı ve Güvenliği 

uygulamalarına yönelik denetim ve gözetim faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı yapacaktır. 

 6331 sayılı yasaya kadar, İş Sağlığı ve Güvenliği hususu bir kaç ayrı yasa ile düzenlenmişti. 4857 sayılı İş 

Kanununda İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemesi 5. kesim altında yapılmıştır. 50 işçi ve sınai faaliyetler sınırlaması 

tarafımızca kabul edilen uluslararası anlaşmalara aykırıydı. 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” 

kanunu kişileri sosyal sigortalar ve genel sigorta politikası ile güvence altına almaya çalışmakta ve finansman için 

faydalanma yöntemini (benefitting method) benimsemektedir (Madde 76). 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu bu 

konuyu “işçinin kişilik hakkının korunması” başlığı altında düzenlemiştir. Keza 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu da 

sorumlu kişilerin cezai sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu çok yapılı sistem sorun yaratmaktaydı. Yetki ve 

sorumlulukların tanımlanması ve sürecin uzaması zararların telafisini daha da güçleştiriyordu. Bu açıdan 

baktığımızda çalışma hayatının temelini teşkil eden İş sağlığı ve Güvenliği hususunun tek bir yasa altında 

düzenlenmesi bir gereklilikti. 
 

Tablo 1: Yıllara göre iş kazası, meslek hastalıkları, kalıcı iş göremezlik ve ölüm rakamları 

Sene 
İş Kazası 

Rakamları 

Meslek Hastalıkları 

Rakamları 

Kalıcı İş Göremezlik 

Rakamları 

Ölüm 

Vakası 

Rakamları 2011 69.227 697 2.216 1.710 

2010 62.903 533 2.085 1.454 

2009 64.316 429 1.885 1.171 

2008 72.963 539 1.694 866 

2007 80.602 1.208 1.956 1.044 

2006 79.027 574 2.267 1.601 

2005 73.923 519 1.639 1.096 

2004 83.830 384 1.693 843 

2003 76.668 440 1.596 811 

2002 72.344 601 2.087 878 

2001 72.367 883 2.183 1.008 

Total 808.170 6.807 21.301 12.482 

Kaynak: Bu rakamlar SCCI yıllıklarından, SGK verilerinden ve TII verilerinden derlenmiştir..
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Yapılan araştırmalara göre, çalışma kazalarının % 98’inin ve iş kazalarının % 100’ünün önlenebilir olduğu 

iddia edilmektedir (Milliyet, 2012; Zaman, 2012). Ayrıca elde edilen sonuçlar meydana gelen iş kazalarının % 

50’sinin kolay, % 48’nin sistematik araştırmalarla ve % 2’sinin de doğrudan önlenebilir olduğunu 

göstermektedir (Domac, 2012). Türkiye’de 1999 – 2011 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığına bağlı 

ölüm oranı binde 12.5’tir. Bu rakamlar yalnızca sigortalı işçileri kapsamaktadır. Ölüm vakaları ve meslek 

hastalıklarına ilişkin gerçek rakamlar bunun çok daha üzerindedir. Bu yasanın en önemli gerekçelerinden bir 

tanesi ölüm vakalarının en az % 98’inin önlenebilir olmasıdır (Ayd nonat, 2012). İş kazalarının ve meslek 

hastalıklarının ve bunlara bağlı ölümlerin küresel maliyeti yaklaşık 600 milyar USD ile 2.4 trilyon USD 

arasındadır. Türkiye için bu rakam 3.6 milyar USD’dir. Bunun dışında iş sağlığı ve güvenliği konusu 

işletmelerin itibarları açısından da çok önemlidir. Ürün kalitesini ve pazar şartlarını doğrudan etkileyebilecek 

bir husustur (Çelik, 2012). 

 Çalışma hayatının esnek çalışma şartları 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte arttırılmıştır. İşverenler değişen 

sosyal-ekonomik şartları, teknolojiyi ve artan rekabete ayak uydurma çabalarını esnek çalışmaya gerekçe olarak 

göstermektedir. Çalışma süresini kendi takdirine göre belirleme serbestliği verse de halen olumsuz bir ifade 

içermektedir. Tipik olmayan istihdam artışı, çalışma saatlerinin esnetilmesi, birden fazla işverene iki ya da daha 

fazla işverenin birlikte faaliyet göstermesi ve taşeron çalıştırma gibi bazı yeni uygulamalar olumsuz bir takım 

yönleri bir araya toplamıştır. 

 Bu husus, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı” ve “Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı Kanun Teklifi” 

başlıkları altında meclis gündemine taşınmıştır. Ancak tasarı ve teklif birleştirilmiş ve tasarı esas alınmıştır. 

Komisyon raporu incelendiğinde, tasarı gerekçesi olarak aşağıdaki kalemler öne çıkmaktadır (TGNA, 2012) : 

 İş Sağlığı ve Güvenliği bireysel değil sosyal yönleri olan bir konudur. Bu husus uluslararası düzeyde 

ele alınacak ve uluslararası anlaşmalar ve AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilecektir. İstisnalar dışında, 

kamu ve özel sektör ayrımcılığı ortadan kaldırılacaktır.  

 KOBİ’leri (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) içine alacak ve bir takım destek hizmetleri sağlanacaktır. 

 İşyeri hekimi ve işyeri güvenlik uzmanı bulundurulması gereklidir ve çalışan sayısı ellinin altında olan 

iş yerlerinin katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin uygulama alanı ve mahiyeti 

genişletilecektir. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği önleme faaliyetleri ve tedbirleri çerçevesinde acil durum politikaları oluşturma, 

raporlama yapma ve bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir. 

 Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla çalışanlar için sürekli sağlık kontrolü 

uygulaması getirilmiştir. 

 Çalışanlara sağlık ve güvenlik bilincinin aşılanması amacıyla bilgi edinme ve danışmanlık süreçleri 

geliştirilecektir. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği politikası ve stratejilerini tüm dünyaya yaymak için sosyal diyalog yaratmak 

üzere kurulan  “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” yasal zemine oturtulacaktır.  

 İşveren ve alt işveren sayısı birden fazla olan iş yerlerinde işverenler arası koordinasyon sağlanacaktır. 

Bir yandan koordinasyon sağlanırken diğer yandan “İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu”nun 

oluşturulmasında asıl işveren ve alt işveren arasında çıkarcı yaklaşımlardan kaçınılacaktır.  

 İş yerlerinin tehlike sınıflarına göre sınıflandırılmasına ve iş durdurmaya ilişkin prensipler. 
 

3. Kanun Taslağına Karşılık Azınlık Raporu 
 

 “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı” sırasıyla 14 ve 19 Temmuz tarihlerinde 120. ve 121. meclis 

oturumlarında görüşülmüş ve oylanmıştır. Siyasi partiler bu sure zarfında bir takım eleştiriler yöneltmiştir. Bu 

eleştirilere kısaca bir göz atalım. 

 Muhalefet, tasarının adının “İş Sağlığı ve Güvenliği” yerine “çalışan sağlığı ve güvenliği” olması 

gerektiğini belirtmiştir. Mevcut tasarıda sermayeye yani “işletme”ye öncelik verildiğini vurgulamıştır. 

Hükümet, işyerlerindeki tüm çalışanları kapsadığı ve uluslararası tanımlarda bu şekilde yazıldığı için bu 

kavramın kullanıldığı açıklamasını yapmıştır (TGNA, 2012; Çelik, 2012). 

 Muhalefet, tasarının toplumdaki tüm menfaat sahipleri ile paylaşılmadığını ve zengine hizmet etmek üzere 

hazırlandığını ifade etmiştir. Ana sorunun neo-liberal politikaların arkasında yattığını ve sendikasızlaştırma, 

taşeron kiralama, esnek ve sigortasız çalıştırma engellenmediği sürece bu sorunun çözümlenemeyeceğini 

yinelemiştir.  

 Eleştirilen bir diğer husus da İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin pazarlanacak olmasıdır. İş Sağlığı ve 

Güvenliği hizmetlerinin genel sağlık güvenlik biriminden satın alınmasının ve işyerinden işyeri hekiminin ve iş 

güvenliği uzmanının çıkartılmasının bu hizmetlerin kalitesini düşüreceği ve çalışmaların durmasına neden 

olacağı belirtilmektedir (Yüceer, 2012). 

 Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kolluk Kuvvetlerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatının eğitim, operasyon, 
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tatbikat ve benzer uygulamalarında meydana gelen iş kazalarını kapsayacak bir yönetmeliğin de hazırlanması 

gerektiği belirtilmelidir. 

 

 İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin yapılması gerekenler aşağıda özetlenmiştir (TGNA, 2012:99-101) : 

 Taşeron kullanımı ve esnek çalışma önlenmelidir 

 Denetim-gözetim faaliyetleri halka duyurulmalı ve denetim sıklığı arttırılmalıdır. 

 Bu alana yönelik tüm düzenlemeler iş sağlığı yerine iş ve işçi sağlığı (work health) olarak ele 

alınmalıdır. 

 Bu alanda uygulanacak politikalar için muhalefetin ve ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınmalıdır.  

 İş kazalarına ait uzman raporları ilgili meslek kuruluşları ve bilimsel komiteler ile birlikte 

hazırlanmalıdır. 

 Yeni yasa ile birlikte, 4 bin adet iş yeri hekimi ve 2500 adet İş Güvenliği uzmanı ihtiyacı olacağı iddia 

edilmektedir. Bu kadar uzman bulmakta sıkıntı yaşanabilir. Keza, çoğu düzenleme yapılan alanlarda kazaların 

ve ölümlerin artacağı belirtilmektedir. Örneğin, inşaat sektörünün yer aldığı “kentsel dönüşüm” sürecinde 

kazaların ve ölümlerin arttığı ifade edilmektedir. Bunun ana nedeni de iş güvenliği uzmanlarının sayı ve kalite 

açısından yetersizliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün yerleşmemiş olmasıdır Diğer bir sorun da denetim 

mekanizmasının olmamasıdır. Pek çok iş kazasının meydana geldiği ancak bunların araştırılmadığı 

belirtilmektedir. Tartışmaya açık bir diğer husus da çocuk işçi konusudur. Kayıt dışı çalıştırıldıkları için çocuk 

işçilerin başına gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları bilinmemektedir (Demirel, 2012).  

 2013 Mart ayı rakamlarına göre (TUIK, 2013) kayıt dışı istihdam % 36,8’dir. Kayıt dışı işçiler kayıt altına 

alınmadığı sürece iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilemeyeceği belirtilmektedir. Örneğin, 

Tuzla tersanelerinde sektör fazlasıyla gelişmiş olduğu halde çalışan sayısında aynı oranda bir artış yok. Bu 

durum bize işçilerin daha fazla çalıştırıldıklarını yani işçi maliyetleri düşürülmek ve daha çok taşeron hizmeti 

almak suretiyle kar artırımının desteklendiğini gösteriyor (Odman, 2008).Tuzla tersanelerinde yaşanan ölüm ve 

yaralanma vakalarının asıl nedeni esnek üretim, kayıt dışı çalıştırma, taşeron kullanımı ve İş Güvenliğine 

ilişkin maliyetlerin kar maksimizasyonu önünde bir engel olarak görülmesi (Yirmibeşoğlu, 2009: 408).  

 Tartışma yaratan bir diğer husus da yasanın geçerlik süresidir. Nedeni de yasanın çalışan sayısı 50’den az 

olan ve az tehlikeli sınıfına giren iş yerlerinde yürürlüğe girdikten itibaren 2 yıl, çalışan sayısı 50’nin üzerinde 

olan ve çok tehlikeli sınıfına giren işyerlerinde ise yürürlüğe girdikten itibaren 6 ay sure ile uygulanacak. Söz 

konusu bu uygulama ölümlerin devam edeceği anlamına geliyor (Celebi, 2012).  

 

Hükümetin bu eleştirilere verdiği yanıtlara bir göz gezdirelim (Celik, 2012) : 

 Farkındalık yaratmak ve konuyu akademik ortamda ele almak üzere her sene bir hafta “İş Sağlığı ve 

Güvenliği Haftası” olarak ilan edilmiştir. 

 İki yılda bir uluslararası konferanslar düzenlenmektedir. “19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” 

2011 Eylül ayında yapılmıştır. Konuya ilişkin yayınlanan kitaplar ve broşürler ile sosyal paydaşlar, 

akademisyenler ve endüstri ilişkileri tarafları bilgilendirilmektedir. 

 Yasa normatif değil önleyici bir yasadır. Yasa tüm kamu ve özel sektör çalışanlarını ve KOBİ’leri içine 

almaktadır. 

 Ev temizlik hizmetleri kapsam dışında olmasına rağmen, kayıt altına alındığı takdirde bu sektörün de 

yasa kapsamına dahil edileceği belirtilmektedir. 

 Yasa işyerlerini az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde sınıflandırmaktadır. İş yerlerine risk 

değerlendirmesi yapma zorunluluğunun getirilmesi tehlike riski bulunan iş yerlerindeki çalışmaların 

durdurulmasına kadar uzanacak önemli bir husustur. İş kazaları ve meslek hastalıkları için bildirim 

zorunluluğu getirilmesi kazaların sorumlularına ve ilgili kayıtlara ilişkin sorunların çözümüne katkı 

sağlayacaktır. 

 Söz konusu alana yönelik ilk tasarı olması dolayısıyla önemli bir tasarıdır. Ancak, iş dünyasının 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve buna bağlı gerekli düzenlemelerin yapılması için muhalefet partileri, 

STK’ları ve ilgili meslek kuruluşları tarafından incelenmesi gerektiği belirtilmektedir (TGNA, 2012). 
 

4. 6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası ile ilgili Düzenlemeler 
 

6331 sayılı yasada “işçi” yerine “çalışan” terimi kullanılmıştır. Dolayısıyla, bordrolu ya da bordrosuz, tam 

zamanlı veya yarı zamanlı tüm çalışanları ayırmaksızın içine alacak şekilde en geniş anlamıyla bir tanım 

yapılmıştır. Bu yasadan önce İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamı “4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki 

işyerleri”ne yönelikti. Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanununda bir takım istisnalar yer alıyordu. Yeni mevzuat 

ile kapsam genişletilmiş oldu. 

 Özellikle 89/391/AET sayılı Avrupa Birliği Çevre Direktifi çalışanların tamamını içine almaktadır. Yani 
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işçi, memur, devlet memuru, denizci, gazeteci, hakim ya da savcı, vb. farklı statüdeki herkes tanımlanmış ve 

kapsama dahil edilmiştir. Direktifte ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliğinin devlet ya da özel sektördeki tüm faaliyet 

alanlarında (endüstri, tarım, ticaret, idari hizmetler, hizmet sektörü, eğitim, kültür, eğlence, vs.) uygulanacağı 

vurgusu da yer almaktadır. Çalışan tanımı ile bir mesleği öğrenmek için eğitim alan çıraklar ve stajyerler ve 

tarım ya da orman işçileri de yasa kapsamına dahil edilmiştir (TGNA, 2012). Direktif metni ile çelişen bazı 

kesimler kapsam dışı bırakılmıştır. 

 Yasada çocuk işçi tanımı yapılmamıştır. 94/33 sayılı AB Direktifi doğrultusunda genç işçi tanımı yer 

almaktadır. İşyerleri tehlike düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. İşyerleri tehlike sınıfına göre 

sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla tehlikeli tanımı dahil edilmiştir. İşyeri hekimi, işyeri iş güvenliği uzmanı, genel 

sağlık ve güvenlik birimi ve eğitim kurumları gibi İş Kanununda geçen tanımlar saklı kalmıştır. Ayrıca teknik 

personel ve destek elemanı tanımları getirilmiştir. 

 İşyerinin ya da yapılan faaliyetin yol açacağı tehlikelere ve risklere karşı çalışanların sağlık ve 

güvenliğinin temini işveren sorumluğundadır. Faaliyetin dışarıdan sağlanması işverenin bu yükümlülüğünü 

ortadan kaldırmaz. Keza işverenler yapacakları işin yaratacağı riskler hakkında çalışanlarını bilgilendirmek, 

eğitmek, denetlemek ve izlemekle ve bunları önlemeye yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür. Yani, bu 

hizmeti ister kendisi isterse taşeron üzerinden sağlasın işveren eğitim, bilgilendirme ve uygulama çalışmalarını 

alınan tedbirlere uygun olarak takip edecektir. 

 İşveren kaynağında analiz edilip önlenebilen tüm risklerden ve bunlara yönelik tedbirleri almaktan 

sorumludur (6331 sayılı Kanun, Madde 5). Bunun yapılabilmesi için çalışmaların yaratacağı riskler ve 

çalışanların özellikleri belirlenmiş ve gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Madde 16’da ifade edildiği üzere 

çalışanın bilgilendirilmesi ve madde 18’de ifade edildiği üzere çalışan görüşlerinin alınması ve çalışan 

katılımının sağlanması işin çalışana uygun hale getirilmesinde önemli birer unsurdur. Çünkü işin yaratacağı 

tehlikeleri ve riskleri en iyi o işi yapanlar bilir. Ayrıca bu bilgilendirme ve danışma mekanizması işyerlerinde 

katılımcılık ruhunu ateşleyecektir. Burada yasal temsilcilere de görev düşmektedir. Çalışan temsilcileri, tehlike 

kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve 

işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. (Madde 20). 

 6331 sayılı Yasa gereği işveren işyerinde işçiler arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve ilgili diğer 

sağlık personelini atayacaktır. Şayet işçiler arasında bu niteliklere sahip personel yoksa o zaman bu hizmet 

dışarıdan alınabilir. Bu nitelikleri taşıyor olmak kaydıyla bu hizmeti işverenin kendisi de sağlayabilir (Madde 

5). 

 Türkiye’deki işletmelerin % 99’unu ve istihdamın % 77,8’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır (TUIK, 2012). 

Ayrıca 1-9 arası işçi çalıştıran KOBİ’lerin oranı diğer tüm işletmelere kıyasla % 95,6’dır (KOSGEP, 2011). Bu 

açıdan bakıldığında KOBİ’ler ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Bilindiği üzere, 6331 

sayılı yasa İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamını pek çok durumda 50 işçi ile sınırlıyor. 4857 sayılı İş 

Kanununda, 50 ya da üzeri işçi çalıştıran işyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu kurmak, işyeri hekimi ve iş 

güvenliği uzmanı ya da iş güvenliği teknik personeli görevlendirmek zorundaydı (4857 sayılı İş Kanunu, 

Madde 80, 81, 82). Görüldüğü üzere, İş Sağlığı ve Güvenliğinin önleyici ve müdahaleci fonksiyonları 

Türkiye’deki çoğu işletme ve çalışana uygulanamıyor. Bu açıdan, daha önce bahsettiğimiz muafiyetler dışında, 

bu ayrımcılık ortadan kaldırılmış ve “çalışanların tamamı” tanımı getirilmiştir (Madde 2).  Ancak, KOBİ’lerin 

en önemli sorunları finansman ve maliyetlerdir. Bu tür uygulamaların ilave yük getireceği ileri sürülmektedir. 

Yeni düzenleme ile işçi sayısı 10’un altında ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler İş Sağlığı ve 

Güvenliği hizmetlerini sağlamaları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenecektir. Az 

tehlikeli sınıfında olan mikro işletmeler bu hizmetlerden Bakanlar Kurulu kararı ile yararlanabilmektedir.  

 Bunun dışında, en az 5 (beş) tanesi bir araya gelmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm genel 

sorunları çözmeye ve ihtiyaçları gidermeye yönelik bir proje hazırlamak şartıyla KOBİ’ler de “KOSGEB 

Destek Programları ile ilgili Düzenlemeler” çerçevesinde ve İşbirliği – Dayanışma Destek Programı 

kapsamında bu destekten faydalanabilmektedir (Satır, 2011). 

 6331 sayılı Yasanın 9. madde hükümleri doğrultusunda, işyeri tehlike sınıfları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde tanımlanmıştır (OG, 2012b). Bunun dışında 

madde 10’a göre, işveren işyerinde risk değerlendirmesi yapmak ve uygulamakla sorumludur. Bu 

değerlendirme İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini ve bu amaç için kullanılacak koruyucu ekipman ve  araçları 

belirlemek için yapılır. Ayrıca 25. maddeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde risk 

değerlendirmesi yapılmadığı takdirde buradaki çalışmaların durdurulacağı belirtilmektedir. Mevcut işyeri 

şartlarına göre risk değerlendirmesi yapmak ve kontrolünü sağlamak için, ölçüm, muayene ve araştırma 

faaliyetlerinin düzenli bir şekilde uygulanması İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir

 İşverenlerden kullanılan malzemelerin ve iş ekipmanlarının, işçilerin ya da çevresel şartların yol 

açabileceği acil durumları ve alınacak tedbirleri önceden tayin etmeleri istenmektedir. İşveren ayrıca ciddi ve 

önüne geçilemeyen vakalarda işçilerin tahliyesini temin edecektir. Bu gibi durumlarda işçiler işverene müracaat 

ederek değerlendirme yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etme hakkına sahiptir. Böyle 
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zamanlarda kurul ya da işveren işçiler lehinde karar verirse, o zaman işçiler gerekli tedbirler alınana kadar iş 

durdurma hakkına sahiptir. Ayrıca ciddi ve yakın bir tehlikenin kaçınılmaz olduğu durumlarda işçiler kurul ya 

da işverene müracaat etmeden işyerini tahliye etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda iş akdi hükümlerinden 

doğan haklar saklı kalır (Madde 11, 12, 13). 

 Yasa, işverene kazaları ve meslek hastalıklarını kayıt altına alma ve bildirme zorunluluğu getirmiştir. 

Gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili raporların hazırlanması iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olan 

kaynakların tespitinde yarar sağlayacaktır. İşverenler ayrıca iş kazalarını ve tanısı konmuş meslek hastalıklarını 

devlet ya da özel sağlık kuruluşlarına bildirmekle de yükümlüdür. Böylece kayıt dışı işçilerin maruz kaldıkları 

iş kazaları ve meslek hastalıkları doğru bir şekilde tanımlanacaktır (Madde 14, TGNA, 2012).  

 İş Sağlığı ve Güvenliğinin işçiler açısından sürdürülebilir olması için sağlık kontrollerinin düzenli bir 

şekilde yapılması gereklidir. Sağlık kontrolü özellikle ilk işe alımlarda, görev değişikliği olduğunda, iş kazası 

ya da meslek hastalığı yüzünden işten ayrılmak zorunda kalan personel görevine geri döndüğünde ve iş yerinin 

doğası ve tehlike sınıfına göre bakanlık tarafından belirlenecek düzenli aralıklarla uygulanmalıdır (Madde 15). 

Ayrıca, sürdürülebilirliğin işveren sorumluluğunda olmasına ilişkin önemli bir diğer husus da çalışanların 

eğitimidir. İşçilere İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik eğitimler verilmesi ve işçilerin bilgilendirilmesi iş yerinde 

güvenlik kültürünün aşılanmasına katkı sağlayacaktır. İşveren çalışana işe başlamadan önce, işyeri ya da ortamı 

değiştiğinde, iş ekipmanları ya da kullanılan teknoloji değiştiğinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi vermekle 

yükümlüdür. Bu eğitimler genel, sağlık ve teknik konular üzerine olacaktır. Eğitimlerin değişen koşullara göre 

yinelenmesi öngörülmektedir. Ayrıca, çalışacakları işyerinde karşılaşacakları iş sağlığı ve güvenliği hususlarına 

ilişkin eğitim aldıklarını belgelendiremiyorlarsa, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışanlara bu tür 

işyerlerinde çalışma izni verilmez (Madde 17). 

 İşçiler, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim ve talimatlara uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. 

İşçiler imalat aletlerini bu eğitimlere ve talimatlara göre kullanacaklardır. Ayrıca kişisel koruyucu ekipman 

kullanacaklardır. Bu kurallara uyulması söz konusu işçinin ve diğerlerinin güvenliğini sağlayacaktır (Madde 

19). Yapılan araştırmalara göre, iş kazaları eğitim ile doğrudan ilişkilidir. Tuzla tersanelerinde meydana gelen 

kazalar ile işçilerin eğitim seviyeleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir araştırmanın sonuçlarına göre kazalara 

maruz kalan işçilerin genellikle ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Bu nedenle işe alımlarda mesleki 

yeterlik ve eğitim durumu dikkate alınmalı ve işçiye çalışacağı işe uygun eğitim verilmelidir (Dizdar ve 

Toprak, 2012). 

 Politika ve stratejinin belirlenmesi amacıyla sosyal paydaşlar, üniversiteler, STK’lar ve ilgili diğer kurum 

ve firmaların katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2005 senesinde “Ulusal İş Sağlığı ve 

Güvenliği Konseyi” kurulmuştur. 6331 sayılı Yasa ile konsey yasal zemine oturtulmuştur (TGNA, 2012). 

Konseyin amacı İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevcut şartları iyileştirmek ve güvenlik kültürünü tüm ülke 

geneline yaymaktır. Bu amaçla sosyal paydaşlar İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili politika geliştirme sürecine 

dahil edilmişlerdir (O.G., 2013a). 

 4857 sayılı İş Kanununda olduğu gibi yeni yasa da çalışan sayısı en az 50 olan işletmeler için “İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kurulu” koşulunu getirmektedir (O.G. 2013b). Ancak Türkiye’de iş kazalarının büyük çoğunluğu 

taşeronlara ihale edilen işlerde meydana gelmektedir. İşverenlerin kurul oluşturma yükümlülüğünden kaçınmak 

için işleri taşeronlara ihale ettikleri anlaşılmaktadır. Buradan da, asıl işveren ile taşeron altında çalışan toplam 

işçi sayısı 50 ya da üzeri ise, asıl işverenin asıl işveren ile işbirliği yaparak bir kurul oluşturmasının zorunlu 

olduğu anlamı çıkmaktadır (6331 sayılı yasa, madde 22, paragraph (2) ç). 

 Yasa genel çerçeveyi belirlemiştir. Bunun dışında İş Sağlığı ve Güvenliği hususu diğer bir takım 

uygulamalarla desteklenebilir. Örneğin İş sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınması gereken sektörlerde, 

işveren kuruluşları ve sektör sendikaları bir araya gelerek ortak projeler geliştirebilir. Bu projeler, danışmanlık 

hizmet alarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye ya da iş ortamını ve sektörün imajını geliştirmeye 

yönelik olabilir. Bu da İş Sağlığı ve Güvenliğinin içerik açısından sektöre özel hazırlanması gerektiği anlamına 

gelmektedir. Burada danışman ifadesi ile işveren kuruluşlar ve sendikalar tarafından seçilecek uzmanlar 

kastedilmektedir (Çelik ve ark., 2011). 

 Yapılan araştırmalar İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin etkinliğinin arttırılmasının önemine dikkat 

çekmektedir. Çünkü mevcut eğitimler yalnızca yasal gereklilik dolayısıyla verilmektedir. Uyum eğitimlerinde 

işçilere İş Sağlığı ve Güvenliğine ait düzenlemeler, kitapçıklar ve broşürler dağıtılmakta ya da e-posta ile 

slaydlar gönderilmektedir. Eğitimler kalabalık gruplar halinde yapılmaktadır. Uyum eğitimleri bir kaç saatlik 

saha ziyaretlerinin ötesine geçmemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri iş sağlığı ve güvenliği 

personelinin görüşleri alınarak hazırlanmalı ve aralıklarla gözden geçirilmelidir. KOBİ’deki işverenlerin eğitim 

yükümlülüğünü yerine getirmesi sıkıntılı bir konudur. Burada eğitime bir maliyet unsuru olarak değil yatırım 

gözüyle bakılmalıdır (K lk s ve Demir, 2012). 

 Aytac (2011) insan kaynaklarının işletme verimliliğine etki eden önemli bir unsur olduğunu belirtmektedir. 

Aytaç’a göre insanların daha emniyetli ve motive bir şekilde çalışmasını sağlayacak en etkili araç iş güvenliği 

kültürünün aşılanması. Dolayısıyla yönetim iş güvenliği hususunu organizasyon kültürü içinde ele almalıdır. 
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Devlet, işletmeler ve sendikalar görevlerini yerine getirmeye istekli olsalar bile en önemli husus işçilerin 

katkısıdır. İşçilerin iş güvenliği konusunda farkındalık kazanmış olmaları hayati önem arz etmektedir. 

Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hem ülke hem işletme genelinde oluşturulmasına gayret 

edilmelidir. 

 Akın (2012) iş sağlığı ve güvenliği derneklerinin kurulmasında ve dolayısıyla toplumda farkındalığın  

arttırılmasında ve iş yerlerindeki sorunların çözümünde sendikaların önemli roller üstlenebileceğine dikkat 

çekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün işyeri düzeyinde başlatılması için işyerlerindeki iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili eğitim ve denetim fonksiyonlarını sendikalar üstlenebilir. 

 Bunun dışında KOBİ’ler, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde daha pratik ve düşük maliyetli olduğu 

için e-eğitim uygulamasını seçebilir. Bu eğitimler daha sonra çeşitlendirebilir (Çelik et al., 2009).  

 

5. Sonuç 
 

İş sağlığı ve güvenliği yalnızca kişisel değil sosyal yönleri de olan bir husustur. AB ülkelerinin birçoğunda ayrı 

bir yasa halinde düzenlenmiştir. Caydırıcılık özellikleri dolayısıyla yasalar yalnızca problem çözücü olabilir. 

Yasa taslağı hazırlanması iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları tek başına çözmeye yeterli değildir. Mutlaka 

sosyal farkındalık yaratılmalıdır. Yani, işçiler, işverenler ve diğer sosyal paydaşlar iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda, bilinçli hareket etmelidir. 

 Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği hususu problemli bir konudur. Bu konuya olumsuz etkisi olan bir takım 

gerçeklerden bahsetmemiz gerekir. Çalışma hayatının ortak sorunu olan ayrımcılık, kayıt dışı istihdam, 

sigortasız çalıştırma, esnek çalışma, taşeron kiralama ve işsizlik iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat çeken 

hususlardır. Aslında tasarı hazırlanma aşamasında eleştiri almıştır. Tasarının zenginlere hizmet ettiği, önceliği 

işçiye değil işe verdiği, toplumun büyük kesimi ile paylaşılmadığı şeklinde eleştiriler  yapılmıştır. 

 Önceki düzenlemelere kıyasla olumlu bir takım yönleri de bulunmaktadır. Çalışan kesimin tamamını 

kapsamaktadır, sektörel ayrımcılığı ortadan kaldırmaktadır, KOBİ’leri içine almaktadır, işyerlerine tehlike 

sınıfına göre risk değerlendirme uygulamasını getirmektedir, işçiye uygun iş ve işe uygun işçi uygulamasına 

yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Yinelemek gerekir ki tüm bunların başarıya ulaşması için, iş yeri 

hekimi, işyeri iş güvenliği uzmanı ve işyeri sağlık ve güvenlik kurullarına ilişkin uygulamaların düzenlenmesi 

gerekmektedir. 

 Yasanın yeterli olup olmadığının doğru bir şekilde görülebilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Ancak 

yasanın bir temel teşkil ettiği gerçektir. Tüm paydaşların katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği kültürünün bu temel 

üzerine geliştirilmesi yasanın verimliliğini arttıracaktır. 
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