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ders anlatım videoları

ünite çalışma notları

çıkmış sınav soruları
Derslerinize ait geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda çıkmış 

sorulara erişebilirsiniz.
Derslerinize ait konu anlatım videolarına bilgisayarınızdan veya 

mobil cihazınızdan istediğiniz zaman istediğiniz yerden 
ulaşabilir, videoları dilediğiniz kadar izleyebilirsiniz.

Üniteyi okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirmek ve bilgilerinizi 
kalıcı hale getirmek için, çalışma notlarından yararlanarak 
tekrar yapabilirsiniz. Ayrıca çalışma notlarının dökümünü 

alarak istediğiniz zaman çalışabilirsiniz.

etkileşimli e-kitap
Video ve seslerle desteklenmiş bir öğrenme ortamı sunan 

etkileşimli e-kitap ile öğrenmek artık daha kolay! Masaüstü ve 
dizüstü bilgisayarlarınızda görüntüleyebileceğiniz etkileşimli 

e-kitaplara mobil ortamlardan da erişebilirsiniz.

e-seminer
Eşzamanlı e-seminer dersleri ile hepimiz sanal sınıflarda 
buluşabiliyoruz. Canlı derslerde sorularınızı sorabilirsiniz. 

Derse katılamadığınızda tüm e-seminerlerin video kayıtlarına 
istediğiniz zaman erişebilirsiniz. 

deneme sınavları
 Ünite sonu çalışma soruları ve Ara sınav/Dönem sonu 
deneme sınavları ile kendinizi test edebilirsiniz. Soruları 

bilgisayar ve mobil cihazlardan görüntülüyebilir, isterseniz 
yazdırabilirsiniz. 
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Önsöz
Kifliler, yaflayabilmek ve hayatlar›n› sürdürebilmek için çal›fl›rlar ve çal›flma ha-

yat›nda yer al›rlar. ‹fl kazas› ve meslek hastal›klar›, iflçilerin çal›flma hayat›nda yer

ald›klar› süre içinde karfl›laflabilecekleri mesleki bir risktir. ‹flyerinde yap›lan üre-

timin niteli¤ine ba¤l› olarak karfl›lafl›lan ifl kazas› ve meslek hastal›klar› riski fark-

l›l›k gösterir. Geçmiflte, elle yap›lan üretimde iflçilerin karfl›laflabilecekleri riskler

ile bugün çal›flma hayat›nda yer alan iflçilerin karfl›laflabilecekleri riskler farkl›d›r.

Çünkü sanayileflmeyle birlikte hem risklerin say›s› hem de niteli¤i de¤iflmifltir. 

‹fl kazas› ve meslek hastal›klar›, toplumun çeflitli kesimleri aç›s›ndan oldukça

önemlidir. Çünkü dünyada, her 15 saniyede 153 iflçi iflle ilgili kaza geçirmekte

olup, her 15 saniyede bir iflçi iflle ba¤lant›l› kaza veya hastal›k sonucunda ölmek-

tedir. Dolay›s›yla, her gün 6.300 kifli ifl kazas› veya iflle ilgili hastal›k sonucunda

ölmektedir ki bu da her y›l 2,3 milyondan daha fazla kiflinin ölmesi anlam›na gel-

mektedir. ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n ekonomik maliyeti her y›l dünya

gayri safi has›las›n›n %4’dür. Bu nedenle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin temel amac›, ifl

kazalar› ve meslek hastal›klar› meydana gelmeden önce önlemektir. Bununla bir-

likte, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› meydana geldikten sonra ortaya ç›kan za-

rar›n giderilmesi de önem tafl›yan bir konudur. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunun genifl bir kapsama sahip olmas› ve birçok bi-

lim dal›yla yak›n iliflkisinin olmas› nedeniyle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kitab›nda ön-

celikli olarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili bilgiler verilip Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤inin genel görünümü ortaya konacakt›r. Daha sonra ifl kazalar› ve meslek

hastal›klar›nda iflverenin sorumlulu¤u ve buna ba¤l› olarak ifl kazalar› ve meslek

hastal›klar›ndan do¤an tazminat davalar› aç›klanacakt›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ön-

lemlerini almayan iflverenlere uygulanacak kamu hukuku yapt›r›mlar› ile ifl kaza-

lar› ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesi aç›s›ndan önem tafl›yan iflyerinde ifl sa¤-

l›¤› ve güvenli¤i örgütlenmesi hakk›nda bilgi verildikten sonra son olarak çal›flma

hayat› aç›s›ndan önemli bir kurulufl olan Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün (ILO) ifl

sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki belgeleri ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile müzake-

re sürecinde bulunmas› nedeniyle önem tafl›yan Avrupa Birli¤i’nin ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i mevzuat› aç›klanacakt›r. 

Kitab›n haz›rlanmas› konusunda bize her türlü deste¤i sa¤layan Üniversitemiz

yönetimine, ‹ktisat Fakültesi, Aç›kö¤retim Fakültesi yönetimlerine, kitab›n yaz›l-

mas›nda desteklerini esirmeyen tüm hocalar›m›za ve kitab›n haz›rlanmas›, yay›n-

lanmas› ve da¤›t›lmas› konusunda eme¤i geçen herkese teflekkür ederim.

Bu kitab›n tüm ö¤rencilerimize yararl› olmas›n› dilerim.

Editör

Doç.Dr. Dilek BAYBORA
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin dünyada ve Türkiye’de tarihsel geliflimini aç›klaya-
bilecek,
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin amac›n› anlatabilecek,
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin önemini aç›klayabilecek,
‹fl sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› kavramlar›n› tan›mlaya-
bilecek 
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹N‹N TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
Kifliler, hayat içinde çeflitli risklerle karfl› karfl›ya kal›rlar. Çal›flma hayat›nda yer al-
malar›yla birlikte karfl›laflt›klar› risklerden biri de, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› ris-
kidir. Sanayileflme ile birlikte iflyerlerinde çal›flan iflçilerin, ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar›ndan korunmas› daha önemli hale gelmifltir. 

Günümüzde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu ba¤›ms›z bir bilim dal› haline gel-
mifltir. Ancak, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu bugünkü noktas›na ulafl›ncaya kadar
de¤iflik aflamalardan geçmifltir. Dünyada ve Türkiye’de sanayileflmenin ayn› za-
manlarda yaflanmamas›na ba¤l› olarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunun tarihsel
geliflimini dünyada ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin tarihsel geliflimi ve Türkiye’de ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤inin tarihsel geliflimi fleklinde iki bafll›k alt›nda inceleyebiliriz. 

Dünyada ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inin Tarihsel Geliflimi
Sanayi Devrimi, çal›flma iliflkilerinin niteli¤ini de¤ifltirmesi nedeniyle çal›flma haya-
t› aç›s›ndan bir dönüm noktas›d›r. Bu nedenle, dünyada ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
tarihsel geliflimini Sanayi Devrimi’nden önceki dönem ve Sanayi Devrimi dönemi
fleklinde ikiye ay›rabiliriz.

Sanayi Devrimi’nden Önceki Dönem
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin tarihsel geliflimini inceledi¤imizde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤i ile ilgili ilk yaz›l› kaynaklar Yunanl› düflünür Heredot’a kadar dayand›r›lmakta-
d›r. Çal›flanlar›n sa¤l›¤› ile yap›lan ifl aras›ndaki iliflkilerin araflt›r›lmas›na ilk onun
taraf›ndan baflland›¤› ileri sürülmektedir. Ünlü tarihçi ve düflünür Heredot, ilk kez
çal›flanlar›n verimli olmas› için yüksek enerjili besinlerle beslenmesi gerekti¤i üze-
rinde durmufltur (Yi¤it, 2011, s.5; Gerek, 2008, s.3; Y›lmaz). 

Çal›flanlar›n yapt›klar› iflten zarar görebilecekleri Hipokrat taraf›ndan ileri sürül-
müfltür. Hipokrat, ilk kez kurflunun zehirli etkilerinden söz etmifltir. Nicander, Hi-
pokrat’›n çal›flmalar›n› daha da gelifltirmifltir. Bu dönemde yap›lan çal›flmalara bak-
t›¤›m›zda, çal›flmalar›n sadece sa¤l›k ve güvenlik sorunlar›n›n belirlenmesi ve tan›-
m› ile s›n›rl› kalmad›¤›, zararl› etkilerden korunma yöntemlerinin de gelifltirildi¤i
görülmektedir. Mesela Plini, iflçilerin çal›flma ortam›nda bulunan tehlikeli tozlara
karfl› korunmalar› amac›yla bafllar›na maske yerine geçmek üzere torba geçirmele-
rini önermifltir (Yi¤it, 2011, s.5; Y›lmaz).

Feodal toplumlarda, üretim araç ve tekniklerinde önemli geliflmeler olmufl ve
üretim sürecinde daha çok say›da kifli yer alm›flt›r. Bununla birlikte, çal›flanlar›n
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sa¤l›k ve güvenliklerinin korunmas› yönünde ne tür çal›flmalar yap›ld›¤› konusun-
da yeterince bilgi bulunmamaktad›r. 

Çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenlik sorunlar›n›n çözümünde Paracelsus, Agricola ve
Ramazzini’nin önemli çal›flmalar› olmufl ve sorunlar›n çözümüne katk› sa¤lam›fllar-
d›r. Paraselsus, ilk ifl hekimli¤i kitab› olan “De Morbis Metallici”i yazm›flt›r. 

Agricola yazd›¤› “De Re Metallica” isimli kitab›nda, maden ocaklar›nda tozu ön-
lemek için maden ocaklar›n›n havaland›r›lmas› gerekti¤ini belirtmifl ve ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i yöntemleri konusunda önerilerde bulunmufltur. Bu kitab›n ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i yönünden önemi, ifl ile sa¤l›k aras›ndaki iliflkiyi aç›k olarak belirtmesinin
yan› s›ra sorunlar›n saptanmas› ile kalmay›p korunma yöntemlerini de önermifl ol-
mas›d›r (Y›lmaz).

Bilimsel esaslara dayal› olarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunun ele al›nmas›
17. yüzy›lda Bernardino Ramazzini taraf›ndan gerçekleflmifltir. Uzun incelemeler
sonucu yazd›¤› meslek hastal›klar› kitab› “De Morbis Artificum Diatriba” ile ifl sa¤-
l›¤›n›n kurucusu say›lm›flt›r. Kitab›nda, özellikle ifl kazalar›n›n önlenmesi için iflyer-
lerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin al›nmas›n› önermifltir. Ramazzini, iflyerle-
rindeki çal›flma ortam›ndan kaynaklanan olumsuz koflullar›n düzeltilmesi ile ifl ve-
riminin artaca¤›n› ileri sürmüfltür. Ayr›ca, günümüzde ergonomi olarak adland›r›-
lan iflçinin çal›flma fleklinin, ifl ve iflçi uyumunun sa¤l›k ve ifl verimi üzerinde etki-
li oldu¤u düflüncesini aç›klayan ilk kiflidir (Gerek, 2008, s.3; Y›lmaz). 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunu bilimsel esaslara dayal› olarak kim ele alm›flt›r?

Sanayi Devrimi Dönemi
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda bilimsel anlamdaki ilk geliflmeler ‹talya’da ortaya
ç›kmakla birlikte konunun geliflimi ‹ngiltere’de olmufltur (Gerek, 2008, s.3). 18.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ‹ngiltere’de yaflanan Sanayi Devrimi ile üretimin niteli¤i
de¤iflmifltir. Küçük zanaat mahiyetinde atölyelerde, elle yap›lan üretimin yerini ye-
ni teknik bulufllara ba¤l› olarak makinelerle yap›lan kitle üretim, seri üretim alm›fl-
t›r. Üretim tekniklerinde meydana gelen geliflmeler sonucunda iflverene ba¤›ml› ve
ücret karfl›l›¤›nda çal›flan iflçi s›n›f› fabrikalarda yeni risklerle karfl›laflm›fllard›r. Do-
lay›s›yla, Sanayi Devrimi beraberinde yeni sa¤l›k ve güvenlik sorunlar›n› da getir-
mifltir. Bu dönemde çal›flma sürelerinin çok uzamas›, çocuk iflçilerin çal›flt›r›lmas›
ve çal›flma flartlar›n›n a¤›rlaflmas›na ba¤l› olarak devletin çal›flma hayat›na müdaha-
le etmesi gündeme gelmifltir. 

Sanayi Devrimi’nden sonraki dönemde iflverenler neden kad›n ve çocuk iflçileri çal›flt›rma-
y› tercih etmifltir?

Sanayi Devrimi ve yaflanan geliflmeler hakk›nda daha fazla bilgi için Ömer Zühtü Altan,
Sosyal Politika Dersleri (Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi Yay›n›, 2004) kitab›n›n 4. bölü-
müne bakabilirsiniz.

‹ngiltere’de Percival Pott’un baca temizleme iflinde çal›flanlar›n kanser hastal›¤›-
na yakalanmalar› konusunda yapt›¤› çal›flmalar ve fabrikalarda baca temizleme ifl-
lerinde çocuk iflçi çal›flt›r›lmas› nedeniyle 1788 y›l›nda Baca Temizleyicileri Kanu-
nu ç›kar›lm›flt›r. Bu dönem itibar›yla Robert Owen, fabrikas›nda çal›flma sürelerini
k›saltm›fl, belirli yafl›n alt›ndaki çocuklar› çal›flt›rmam›fl ve kendi fabrikas›nda iflçi-
lerin daha iyi flartlara kavuflmalar› yönünde dikkate de¤er çabalar› olmufltur (Çe-
tinda¤; fien, 2011; Erkul, 1983, s.68-69). 

4 ‹fl Sa¤l ›¤ ›  ve  Güvenl i¤ i

Bernardino Ramazzini,
yazd›¤› meslek hastal›klar›
kitab› “De Morbis Artifucum
Diatriba” ile ifl sa¤l›¤›n›n
kurucusu say›lm›flt›r.

Ergonomi: Kiflilerin, fiziksel
ve psikolojik özelliklerini
gözönünde bulundurarak
iflin kiflilere, kiflilerin ifle
uyumu için gerekli flartlar›
ortaya koyan çok disiplinli
bir bilim dal›d›r.
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alan›nda bilimsel anlamdaki
ilk geliflmeler ‹talya’da
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geliflimi ‹ngiltere’de
olmufltur.
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Robert Owen’›n kendi
fabrikas›nda iflçilerin daha
iyi flartlara kavuflmalar› için
dikkate de¤er çal›flmalar›
olmufltur.



1802 y›l›nda kabul edilen ilk Fabrikalar Kanunu ile çocuklar›n çal›flma süreleri
12 saatle s›n›rland›r›lm›fl ancak bu hüküm fabrikalarda denetim yapacak kiflilerin
atanmamas› nedeniyle uygulanamam›flt›r (Erkul, 1983, s.75; Çelik, 2011). 1833 y›-
l›nda ç›kar›lan Fabrikalar Kanunu ile 9 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n çal›flt›r›lmas›, 18
yafl›ndan küçüklerin gece çal›flt›r›lmas›, 18 yafl›ndan küçüklerin günde 12 saatten
fazla çal›flt›r›lmas› yasaklanm›fl ve fabrikalar›n denetimi için müfettifllerin görevlen-
dirilmesi düzenlenmifltir. 1842 y›l›nda da kad›nlar›n ve 10 yafl›ndan küçük çocuk-
lar›n maden ocaklar›nda çal›flt›r›lmalar› yasaklanm›flt›r. 1844 y›l›nda fabrikalarda ifl-
yeri hekimi bulundurma zorunlulu¤u getirilmifltir. 1847 y›l›nda iflyeri denetimi ve
ifl müfettiflli¤i yap›s› oluflturulmufltur. 1895 y›l›nda tehlikeli baz› meslek hastal›kla-
r›n›n bildirimi zorunlulu¤u getirilmifltir. 1900 y›l›nda ise ifle girifl, aral›kl› sa¤l›k mu-
ayenesi, tehlikeli ifllerde özel muayeneler, meslek hastal›¤› bildirimi, çal›flamaz du-
ruma gelenler ve sakatlananlar hakk›nda özel rapor haz›rlanmas› kural› getirilmifl-
tir (Gerek, 2008, s.3-4; Yi¤it, 2011, s.5; Y›lmaz; fien).

‹ngiltere’de 1833 y›l›nda ç›kar›lan Fabrikalar Kanunu metni için http://www.dusuncetari-
hi.com/makale/fabrika-yasasi-1833 adresine bakabilirsiniz.

‹ngiltere’de yaflananlar ve yap›lan düzenlemeler di¤er ülkeler aç›s›ndan da ör-
nek olmufltur. Almanya’da 1849, ‹sviçre’de 1840, Fransa’da 1841 ve Amerika Birle-
flik Devletleri’nde (ABD) 1877 y›l›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili kanunlar ç›ka-
r›lm›flt›r (Gençler, 2007, s.17’den Alper, 1985, 85). 

ABD’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda ilk düzenleme, Massachusetts eyaletin-
de yap›lm›flt›r. 1836 y›l›nda çocuk iflçilerle ilgili bir kanun ç›kar›lm›fl, 1867 y›l›nda
denetim sistemi kanunlaflm›fl ve denetim sisteminin uygulanmas›n› sa¤layacak
olan örgüt sistemi kurulmufl, istatistikî veri toplama çal›flmalar› yo¤unlaflm›flt›r. Fe-
deral hükümet daha sonra iflyerlerinin sa¤l›k ve güvenlik aç›s›ndan denetim so-
rumlulu¤unu kendi üzerine alm›flt›r (Gerek, 2008, s.4; Y›lmaz).

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda çal›flma hayat›na iliflkin düzenlemelerden sonra
çal›flanlar› çeflitli risklerden koruyup, sa¤l›kl› ve verimli çal›flmalar›n› sa¤lamak
amac›yla çal›flmalar yap›lm›flt›r. 17. yüzy›lda Vauban ve 18. yüzy›lda Belidor çok
a¤›r ifllerin iflçileri y›pratt›¤›n› ve meslek hastal›klar›na yol açt›¤›n› bu nedenle de ifl
verimini artt›rmak için ifllerin iyi organize edilmesi gerekti¤ini ifade etmifllerdir. 

19. yüzy›l bafllar›nda Vaucanson ve Jackuard, iflletmelerde çok yorucu ve y›p-
rat›c› ifllerin azalt›lmas› ve ifl güvenli¤inin daha iyi sa¤lanabilmesi için otomatik ma-
kinelerin gelifltirilmesi üzerinde çal›flm›fllard›r. Bilimsel yöntemlerle ifl analizi çal›fl-
malar›n bafllayan Taylor, çal›flanlar›n becerilerini artt›rmak, iflin daha verimli yap›l-
mas›n› sa¤lamak üzerinde çal›flm›flt›r. Daha sonra insan fizyolojisi ile yap›lan ifl ara-
s›ndaki iliflkiye yönelik çal›flmalar olmufltur. 

18. yüzy›lda Tissot ilk defa hastanelerde meslek hastal›klar›n›n tedavi edilmesi
için özel bölümler kurulmas› önermifl, 19. yüzy›l bafllar›nda Patissier ise fabrikalar-
da ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›yla ilgili istatistiki verilerin toplanmas›na çal›fl-
m›fl, hastal›k veya kaza nedeniyle meydana gelen ölüm ve sakatl›klar› incelemifltir
(Gerek, 2008, s.4). 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin amac›, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n› meydana
gelmeden önce önleyerek çal›flanlar›n hayatlar›n› ve vücut bütünlüklerini korumak
olsa da meydana gelen ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucunda ortaya ç›kan za-
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rar›n giderilmesi de önem tafl›maktad›r. Bu nedenle, ifl kazas›na u¤rayanlara tazmi-
nat ödenmesi ilk olarak 1885 y›l›nda Almanya’da uygulanmaya bafllam›fl sonra Av-
rupa ve Amerika’da yayg›nlaflm›flt›r (Gerek, 2008, s.5). 

Ülkelerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda yapt›klar› çal›flmalar ve düzenlemeler
yan›nda uluslararas› alanda 1919 y›l›nda kurulan Uluslararas› Çal›flma Örgütü (In-
ternational Labour Organization-ILO), bafllang›çta Birleflmifl Milletler’e ba¤l› olarak
kurulmufl birlikte zaman içinde ba¤›ms›z bir uzmanl›k kuruluflu haline gelmifltir.
ILO’nun ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda önemli düzenlemeleri ve çal›flmalar› bu-
lunmaktad›r.

ILO’nun ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki belgeleri hakk›nda daha fazla bilgi için bu kita-
b›n 8. ünitesine bakabilirsiniz.

Türkiye’de ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inin Tarihsel Geliflimi
Avrupa’da yaflanan Sanayi Devrimi’nin koflullar›n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
oluflmamas› nedeniyle ayn› dönemde Sanayi Devrimi yaflanmam›flt›r. Türkiye’de
sanayileflme alan›nda gecikmelere ba¤l› olarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda dü-
zenlemeler konusunda da gecikme yaflanm›flt›r. Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i-
nin tarihsel geliflimini, Cumhuriyet’ten önceki dönem ve Cumhuriyet dönemi flek-
linde iki bafll›k alt›nda inceleyebiliriz.

Cumhuriyet’ten Önceki Dönem
Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin tarihsel gelifliminde Cumhuriyet’ten önceki
dönemi, Tanzimat’tan önceki dönem ve Tanzimat ve Meflrutiyet dönemi olarak
kendi içinde ikiye ay›rabiliriz.

Tanzimat’tan Önceki Dönem
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Tanzimat’tan önceki dönemde üretim fleklinin zana-
atkârl›k olmas›na ba¤l› olarak dini esaslara dayal› meslek örgütü olan esnaf zavi-
yeleri karfl›m›za ç›kmaktad›r. Esnaf zaviyeleri, Fütüvvetname’nin kurallar›na göre
yönetilmektedir. Esnaf zaviyelerinde sadece Müslüman esnaf ve zanaatkârlar yer
almakta, al›nan kararlar da gayrimüslim esnaf ve zanaatkârlar› ba¤lamamaktayd›.
Bu nedenle de, esnaf zaviyelerinin etkisi zaman içinde azalm›flt›r. Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nda esnaf zaviyelerinin yerini Avrupa’da görülen meslek örgütleri olan
loncalar alm›flt›r. Loncalar, dinsel bir ay›r›m gözetmemifltir. Loncalarda, esnaf ve
zanaatkârlar kendi sorunlar›n› serbestçe, kat› kural ve flartlara ba¤l› olmaks›z›n
görüflebilme, herkesin uyabilece¤i kararlar alabilme imkân›n› bulmufllard›r (Altan,
2004, s.61). Bu dönemde, üretim fleklinin basit olmas›na ba¤l› olarak iflçilerin kar-
fl›laflabilecekleri risklerin say› ve niteli¤i de bugün karfl›lafl›lan risklerden farkl›d›r.
Ayr›ca, bu mesleki yap›lanmalar içinde usta ile kalfa ve ç›rak aras›nda ö¤retmen-
ö¤renci iliflkisi olup ustalar, kalfa ve ç›raklar›n› koruyup gözetmektedirler. Bu dö-
nemde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda bir bilinçlenmeden söz edebilmek müm-
kün de¤ildir. Ustan›n ifli ö¤retirken ne kadar iyi bir ö¤retmen olmas›na ba¤l› ola-
rak çal›flanlar›n kaza yapma oran›n›n o kadar düflük olaca¤› düflünülmektedir
(Ar›c›, 1999, s.30-33).

Loncalarda, Türkiye’de sosyal güvenli¤in bafllang›c› olarak da kabul edilen or-
ta sand›¤› veya teavün sand›¤› ad› verilen yard›mlaflma sand›klar› bulunmakta-
d›r. Bu sand›klardan, hastalanan üyelere tedavileri, yafllanarak iflini b›rakan ve
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Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤inin tarihsel
geliflimini afla¤›daki flekilde
ikiye ay›rabiliriz: 
• Cumhuriyet’ten önceki 

dönem,
- Tanzimat’tan önceki          

dönem,
- Tanzimat ve Meflrutiyet 

dönemi,
• Cumhuriyet dönemi.

Orta Sand›¤› (Teavün
Sand›¤›): Gelir kayna¤›n›
esnaftan al›nan aidatlar,
loncaya yap›lan ba¤›fllar,
ç›rakl›ktan kalfal›¤a,
kalfal›ktan ustal›¤a
geçifllerde yap›lan törenler
için al›nan para ve harçlar›n
oluflturdu¤u, üyelerine
ekonomik ve sosyal yard›m
sa¤lamak üzere kurulmufl
olan yard›mlaflma ve
dayan›flma sand›klar›d›r.

‹fl kazas›na u¤rayanlara
tazminat ödenmesi ilk
olarak 1885 y›l›nda
Almanya’da uygulanmaya
bafllam›flt›r.



muhtaç duruma düflen ustalara ve tedavisi mümkün olmayan bir hastal›k veya sa-
katl›k sonucunda iflgöremez duruma düflmüfl olan usta, kalfa ve ç›rak gibi meslek
mensuplar›na geçimlerini sa¤lamalar› için yard›mlar yap›lmaktayd› (Dilik, 1992,
s.33; Gerek, 2008, s.5).

Tanzimat ve Meflrutiyet Dönemi
Tanzimat ve Meflrutiyet dönemlerinde, Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile Bat› Avrupa ül-
keleri aras›ndaki siyasal yak›nlaflma ekonomik iliflkilere de yans›m›fl, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u yeni bir pazar olarak Bat› Avrupa ülkelerinin ilgisini çekmifltir. Osman-
l› ‹mparatorlu¤u’nda da ilk sanayileflme hareketleri bafllam›flt›r (Altan, 2004, s.62;
Ar›c›, 1999, s.34). ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda ilk düzenlemeler de ancak bu dö-
nemde yap›lm›flt›r. ‹flçilerin en yo¤un olarak çal›flt›klar› alan›n kömür madenleri ol-
mas› nedeniyle yap›lan ilk düzenlemeler bu alana yöneliktir. Bu dönemde yap›lan
ilk düzenleme, 1865 tarihli Dilaver Pafla Nizamnamesi’dir. Bu Nizamname, padi-
flah›n onay›ndan geçmemekle birlikte Ere¤li Kömür Havzas›’nda uygulanm›flt›r.
100 maddeden oluflan Nizamname günlük çal›flma süresini 10 saat olarak belirle-
mifl, iflçilere çal›flma süresinin d›fl›nda dinlenme süresi verilmesini, iflçilere yatacak
yer sa¤lanmas›n›, iflçi ücretlerinin öncelikli olarak ödenmesini ve ifle haz›r bekle-
yen iflçilere çal›flt›r›lmasalar bile ücret ödenmesini düzenlemifltir. Ayr›ca Nizamna-
mede, iflçilerin önemsiz say›labilecek hastal›klar›n›n madenlerde bulundurulacak
doktor taraf›ndan tedavi edilmesi, a¤›r hastal›klar söz konusu oldu¤unda da iflçile-
rin evlerine gönderilmesi düzenlenmifltir. Hastal›k, ifl sözleflmesinin sona ermesi-
nin nedeni say›lm›flt›r. Nizamnamede, ifl kazalar›ndan söz edilmemifl ve bunlara
karfl› önlem al›nmas› üzerinde durulmam›flt›r. Dilaver Pafla Nizamnamesi’nde, de-
netim düzeni kabul edilmemifl oldu¤u için iflçiler için olumlu kabul edilebilecek
düzenlemeler de gere¤i gibi uygulanamam›flt›r (Talas, 1992, s.40; Ar›c›, 1999, s.36;
Makal, 1997, s.286-287; Tokol, 2005, s.6-7).

1869 tarihli Maadin Nizamnamesi, ifl güvenli¤i ile ilgili kurallara daha fazla
yer vermifl, Dilaver Pafla Nizamnamesi’nin eksiklerini tamamlam›flt›r. Maadin Ni-
zamnamesi ile madenlerde zorla çal›flt›rma sistemi tamam›yla ortadan kald›r›lm›fl-
t›r. Ayr›ca Nizamnamede, mühendislere kazalar›n önlenmesi için gerekli önlemle-
ri alma ve bu amaçla ihtiyaç duyulan araç ve gereci idareden isteme hakk› veril-
mifl, kazalar›n idareye bildirilmesi, madenlerde doktor ve eczane bulundurma yü-
kümlülü¤ü getirilmifl, ifl kazas›na u¤rayan iflçilere ve ailelerine iflveren taraf›ndan
tazminat ödenmesi, ifl kazas›nda kusurlu bulunan iflverenlerin para cezas› ile ceza-
land›r›lmas› gibi düzenlemeler yap›lm›flt›r. Maadin Nizamnamesi ile ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i alan›nda günün koflullar›na göre önemli say›labilecek düzenlemelerin
yap›lm›fl oldu¤u görülmektedir (Talas, 1992, s.40; Ar›c›, 1999, s.37; Gerek, 2008,
s.6; Makal, 1997, s.287-289).

Türkiye’nin ilk medeni kanunu olan Mecelle için 1869 y›l›nda bir komisyon ça-
l›flmaya bafllam›fl ve 1876 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Mecelle’de, ifl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤i alan›nda iflçinin, iflverenin kusuruyla zarara u¤ramas› halinde iflverene bu zara-
r› tazmin yükümlülü¤ü getirilmifltir. Ayr›ca, ücretlerin ayni olarak ödenmesi yasak-
lanm›fl, günlük çal›flma süresinin gün do¤uflundan gün bat›fl›na kadar uzayabilece-
¤i ve iflçinin çal›flmaya haz›r halde bulunmas› halinde ücrete hak kazanaca¤› dü-
zenlenmifltir (Ar›c›, 1999, s.38; Altan, 2004, s.63).

Bu dönemde, çok güçlü olmayan bir sanayileflme içinde yap›lan s›n›rl› say› ve
içerikteki düzenlemelerle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda önlemler al›nmas› konu-
sunda çaba gösterildi¤ini görmekteyiz.
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1865 tarihli Dilaver Pafla
Nizamnamesi, padiflah›n
onay›ndan geçmemekle
birlikte Ere¤li Kömür
Havzas›’nda uygulanm›flt›r.

1869 tarihli Maadin
Nizamnamesi, ifl
güvenli¤iyle ilgili kurallara
daha fazla yer vermifl,
Dilaver Pafla
Nizamnamesi’nin eksiklerini
tamamlam›flt›r.



Cumhuriyet Dönemi
Türkiye’de gerçek anlamda sanayileflme hareketinin Cumhuriyet döneminde bafl-
lam›fl olmas› nedeniyle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda düzenlemeler as›l bu dö-
nemde yap›lm›flt›r. 10.09.1921 tarihli ve 151 say›l› Ere¤li Havzai Fahmiyesi Maden
Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile madenlerde 18 yafl›ndan küçük olan-
lar›n çal›flt›r›lmas› yasaklanm›fl, günlük çal›flma süresi 8 saatle s›n›rland›r›lm›fl, 8 sa-
atten fazla çal›fl›lmas› halinde iki kat fazla ücret ödenmesi ve bu çal›flman›n taraf-
lar›n r›zas›yla yap›lmas› düzenlenmifltir. Maden iflleten iflverenler, hastalanan veya
kazaya u¤rayan iflçileri tedavi ettirmek, madenin etraf›nda hastane, eczane ve he-
kim bulundurmak zorundad›rlar. ‹fl kazas› nedeniyle ölümlerde, ölenlerin mirasç›-
lar› iflverene karfl› tazminat davas› açabilecek ayr›ca kazaya neden olan iflverenler
hakk›nda cezai yapt›r›mlar da söz konusu olacakt›r. Sa¤l›k ve güvenlik flartlar›na
uymayan maden iflletmecilerinin ruhsatname ve imtiyazlar› da feshedilebilecektir
(Gerek, 2008, 6-7; Ar›c›, 1999, s.41-42). 

151 say›l› Ere¤li Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun metni
için http://www.amelebirligi.gov.tr/article.php?article_id=61 adresine bakabilirsiniz.

Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda ilk yap›lan düzenlemeler neden kömür maden-
lerine yöneliktir?

1923 y›l›nda toplanan ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde iflçilerin korunmas› amac›yla
baz› kararlar al›nm›flt›r. Daha sonra 1924 tarihli ve 394 say›l› Hafta Tatili Kanunu,
1935 tarihli ve 2739 say›l› Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakk›nda Kanun yürür-
lü¤e girmifltir.

1926 tarihli ve 818 say›l› Borçlar Kanunu’nda, iflverenlerin iflçiyi gözetme borç-
lar›na ve iflverenlerin ifl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an hukuki sorumlulu¤u-
na iliflkin hükümler yer almaktayd›. 2011 tarihli ve 6098 say›l› Türk Borçlar Kanunu
01.07.2012 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Bu Kanunda da, iflverenin iflçiyi gözetme
borcu ve iflverenlerin hukuki sorumlulu¤una iliflkin hükümler yer almaktad›r.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›nda iflverenin hukuki sorumlulu¤u hakk›nda daha fazla bilgi
için bu kitab›n 4. ünitesine bakabilirsiniz.

1930 tarihli ve 1593 say›l› Umumi H›fz›s›hha Kanunu’nda, çal›flma hayat›nda ka-
d›nlar›n ve çocuklar›n korunmas›, en az 50 iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde hekim bulun-
durma zorunlulu¤u, belirli büyüklükteki iflyerlerinde revir ya da hastane yap›lma-
s› yükümlülü¤üne iliflkin hükümler bulunmaktad›r (Gerek, 2008, s.7; Ar›c›, 1999,
s.44-45).

1936 tarih ve 3008 say›l› ‹fl Kanunu, ilk ifl kanunu olmas› nedeniyle Türk çal›fl-
ma hayat› aç›s›ndan bir dönüm noktas›d›r. Bu Kanunda, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ala-
n›nda düzenlemeler yer alm›flt›r. Kanunun uygulanmas›n› sa¤lamak amac›yla çok
say›da tüzük ç›kar›lm›flt›r. 

1945 tarih ve 4763 say›l› Kanun ile Çal›flma Bakanl›¤› kurulmufl, 1946 y›l›nda
Çal›flma Bakanl›¤›n›n Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun ç›kar›lm›flt›r. 1945 y›-
l›nda 4792 say›l› ‹flçi Sigortalar› Kurumu ve sonras›nda 4772 say›l› ‹fl Kazalar›yla
Meslek Hastal›klar› ve Anal›k Sigortalar› Kanunu yürürlü¤e girmifltir. Daha sonra
di¤er sigorta kollar›na iliflkin düzenlemeler de yap›lm›fl, da¤›n›k halde bulunan
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sosyal sigorta uygulamas›n› tek bir kanunda toplayabilmek amac›yla 1964 tarihli ve
506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlü¤e girmifltir. Çal›flma iliflkilerinin niteli-
¤ine ba¤l› olarak farkl› sosyal güvenlik kanunlar›na tabi olanlar› kapsayan 2006 ta-
rih ve 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu 2008 y›l›nda
kademeli olarak yürürlü¤e girmifltir.

3008 say›l› ‹fl Kanunu’nun yerine 1967 y›l›nda 931 say›l› ‹fl Kanunu yürürlü¤e
girmifltir. 931 say›l› Kanunun Anayasa Mahkemesi taraf›ndan flekil yönünden iptal
edilmesi üzerine 1971 tarihli ve 1475 say›l› ‹fl Kanunu yürürlü¤e girmifltir. Avrupa
Birli¤i’ne uyum sürecinde 2003 tarihli ve 4857 say›l› ‹fl Kanunu kabul edilmifltir. 

4857 say›l› ‹fl Kanunu’na dayal› olarak ç›kar›lan yönetmelikler, Avrupa Birli¤i
direktiflerinin çevirisi olmas› nedeniyle elefltirilmifl ve bu yöntem yerine ülke ko-
flullar›na uygun, kapsaml›, uyulmas› gereken kurallar› ve teknik ifl güvenli¤i norm-
lar›n› ve önlemlerini ayr›nt›l› düzenleyen yönetmeliklerin ç›kar›lmas›n›n daha uy-
gun olaca¤› dile getirilmifltir (Süzek, 2011, s.792).

4857 say›l› ‹fl Kanunu metni için http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda çeflitli kanun tasar›lar› gündeme
gelmifl ve 20.06.2012 tarihinde 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu (RG,
T.30.06.2012, S.28339) kabul edilmifltir. Kanunda yer alan maddeler, kademe-
li olarak yürürlü¤e girmifltir. Sadece Kanunda m.6-7, kamu kurumlar› ile 50’den
az çal›flan› olan ve az tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerleri için 01.07.2020 tarihinde
yürürlü¤e girecektir. 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu’na dayanarak
birçok yönetmelik ç›kar›lm›flt›r. Bu yönetmelikleri flu flekilde s›ralayabiliriz.

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Risk De¤erlendirmesi Yönetmeli¤i (RG, T.29.12.2012,
S.28512),

• ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki ve Sorumluluk ve E¤itimleri Hak-
k›nda Yönetmelik (RG, T.29.12.2012, S.28512),

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Yönetmelik (RG, T.18.01.2013,
S.28532),

• Asbestle Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemleri Hakk›nda Yönetmelik
(RG, T.25.01.2013, S.28539),

• Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Konseyi Yönetmeli¤i (RG, T.05.02.2013, S.28550),
• ‹flyerlerinde ‹flin Durdurulmas›na Dair Yönetmelik (RG, T.30.03.2013,

S.28603),
• Çocuk ve Genç ‹flçilerin Çal›flt›r›lma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik

(RG, T.06.04.2013, S.25425),
• Ekranl› Araçlarla Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemleri Hakk›nda Yö-

netmelik (RG, T.16.04.2013, S.28620),
• ‹fl Ekipmanlar›n›n Kullan›m›nda Sa¤l›k ve Güvenlik fiartlar› Yönetmeli¤i

(RG, T.25.04.2013, S.28628),
• Çal›flanlar›n Patlay›c› Ortamlar›n Tehlikelerinden Korunmas› Hakk›nda Yö-

netmelik (RG, T.30.04.2013, S.28633),
• Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda

Yönetmelik (RG, T.15.05.2013, S.28648),
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakk›nda Yönetmelik

(RG, T.15.06.2013, S.28678),
• ‹flyerlerinde Acil Durumlar Hakk›nda Yönetmelik (RG, T.18.06.2013,

S.28681),
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• Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n ‹flyerlerinde Kullan›lmas› Hakk›nda Yönet-
melik (RG, T.02.07.2013, S.28695), 

• Tehlikeli ve Çok Tehlikeli S›n›fta Yer Alan ‹fllerde Çal›flt›r›lacaklar›n Mesleki
E¤itimlerine Dair Yönetmelik (RG, T.13.07.2013, S.28706),

• Sa¤l›k Kurallar› Bak›m›ndan Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az
Çal›fl›lmas› Gereken ‹fller Hakk›nda Yönetmelik (RG, T.16.07.2013, S.28709), 

• ‹flyeri Bina ve Eklentilerinde Al›nacak Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemlerine ‹lifl-
kin Yönetmelik (RG, T.17.07.2013, S.28710),

• ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤i-
timleri Hakk›nda Yönetmelik (RG, T.20.07.2013, S.28713),

• Elle Tafl›ma ‹flleri Yönetmeli¤i (RG, T.24.07.2013, S.28717),
• Kad›n Çal›flanlar›n Gece Postalar›nda Çal›flt›r›lma Koflullar› Hakk›nda Yönet-

melik (RG, T.24.07.2013, S.28717),
• Çal›flanlar›n Gürültü ile ‹lgili Risklerden Korunmalar›na Dair Yönetmelik

(RG, T.28.07.2013, S.28721),
• Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Güvenlik Ön-

lemleri Hakk›nda Yönetmelik (RG, T.06.08.2013, S.28730),
• Kimyasal Maddelerle Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemleri Hakk›nda

Yönetmelik (RG, T.12.08.2013, S.28733),
• Askeri ‹flyerleri ile Yurt Güvenli¤i için Gerekli Maddeler Üretilen ‹flyerlerinin

Denetimi, Teftifli ve Bu ‹flyerlerinde ‹flin Durdurulmas› Hakk›nda Yönetme-
lik (RG, T.16.08.2013, S.28737),

• Gebe veya Emziren Kad›nlar›n Çal›flt›r›lma fiartlar›yla Emzirme Odalar› ve
Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair Yönetmelik (RG, T.16.08.2013, S.28737),

• Bal›kç› Gemilerinde Yap›lan Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemleri
Hakk›nda Yönetmelik (RG, T.20.08.2013, S.28741),

• ‹fl Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakk›nda Yönetme-
lik (RG, T.20.08.2013, S.28741),

• Çal›flanlar›n Titreflimle ‹lgili Risklerden Korunmalar›na Dair Yönetmelik (RG,
T.22.08.2013, S.28743),

• Geçici veya Belirli Süreli ‹fllerde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hakk›nda Yönetme-
lik (RG, T.23.08.2013, S.28744),

• Sa¤l›k ve Güvenlik ‹flaretleri Yönetmeli¤i (RG, T.11.09.2013, S.28762),
• Maden ‹flyerlerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i (RG, T.19.09.2013,

S.28770),
• Yap› ‹fllerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i (RG, T.05.10.2013,

S.28786),
• Tozla Mücadele Yönetmeli¤i (RG, T.05.11.2013, S.28812),
• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Yönetmelik

(RG, T.24.12.2013, S.28861),
• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i (RG, T.29.12.2012, S.28512),
• Büyük Endüstriyel Kazalar›n Önlenmesi ve Etkilerinin Azalt›lmas› Hakk›nda

Yönetmelik (RG, T.30.12.2013, S.28867 Mükerrer).

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu ve yönetmeliklerin metinleri için
http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.
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‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹N‹N AMACI
Dünyada, her 15 saniyede 153 iflçi iflle ilgili kaza geçirmekte olup, her 15 saniyede
bir iflçi iflle ba¤lant›l› kaza veya hastal›k sonucunda ölmektedir. Dolay›s›yla, her gün
6.300 kifli ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucunda ölmektedir ki bu da her y›l 2,3
milyondan daha fazla kiflinin ölmesi anlam›na gelmektedir. Kötü ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i uygulamalar›n›n ekonomik maliyeti her y›l dünya gayri safi has›las›n›n %4’üdür
(http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm).
Bu nedenle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin temel amac›, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›
meydana gelmeden önce önlemektir. Bu flekilde, çal›flanlar›n hayatlar›n›n ve vücut
bütünlüklerinin korunmas› amaçlanmaktad›r. 

‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n maliyetleri hakk›nda daha fazla bilgi için bu kitab›n
2. ünitesine bakabilirsiniz.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin amac›n› çal›flanlar› korumak, üretim güvenli¤ini sa¤-
lamak ve iflyeri güvenli¤ini sa¤lamak olarak üç bafll›k alt›nda inceleyebiliriz (Yi-
¤it, 2011, s.2-3).

Çal›flanlar› Korumak
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin en önemli amac›, çal›flanlar›n hayatlar›n›n ve vücut bü-
tünlüklerinin korunmas›d›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemleri sayesinde çal›flma or-
tam›ndaki risklerin tamamen ortadan kald›r›lmas› veya en aza indirilmesi yoluyla
çal›flanlar için tehlikelerden uzak ve sa¤l›klar› aç›s›ndan uygun çal›flma ortam› sa¤-
lanmaktad›r. Bu flekilde çal›flanlar›n, çal›flma koflullar›n›n olumsuz etkilerinden ve
ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan korunmalar› amaçlanmaktad›r. 

Üretim Güvenli¤ini Sa¤lamak
‹flyerlerinde al›nacak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemleriyle ifl kazas› veya meslek has-
tal›¤› sonucunda ortaya ç›kabilecek iflgücü ve iflgünü kay›plar› azalacak, çal›flanlar
verimli çal›flacaklard›r. Çal›flanlar›n daha verimli çal›flmalar› da iflyerlerine ekono-
mik aç›dan katk›da bulunacakt›r (Yi¤it, 2011, s.3). ‹flyerinde üretimin düzenli bir
flekilde yap›lmas›na ba¤l› olarak üretim güvenli¤i gerçekleflecektir.

‹flyeri Güvenli¤ini Sa¤lamak
‹flyerlerinde al›nacak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemleriyle iflyerlerinde kullan›lan
araç, gereç, makine, donan›m ve tesisatta iflyerini tehlikeye düflürebilecek riskler
ortadan kalkacakt›r. Bu flekilde, iflyeri güvenli¤i sa¤lanm›fl olacakt›r (Yi¤it, 2011,
s.3). ‹flyeri güvenli¤inin sa¤lanmas›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin amac› olan çal›flanlar›n
hayatlar›n›n ve vücut bütünlüklerinin korunmas›na katk› sa¤layacakt›r.

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹N‹N ÖNEM‹
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin önemi gün geçtikçe artm›flt›r ve artmaktad›r. ‹fl sa¤l›¤› ve
güvenli¤inin önem kazanmas›n›n nedenlerini teknik zorunluluklar, ekonomik zo-
runluluklar ve sosyal zorunluluklar fleklinde üç bafll›k alt›nda inceleyebiliriz (Ge-
rek, 2008, s.15-16).

Teknik Zorunluluklar
Günümüzde çal›flma hayat›nda yer alan kiflilerin karfl›laflt›klar› risklerin say› ve ni-
teli¤i geçmiflte yap›lan üretime ba¤l› olarak kiflilerin çal›flma hayat›nda karfl›laflt›k-
lar› risklerin say› ve niteli¤inden oldukça farkl› hale gelmifltir. Yeni teknolojilere
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunun önem
kazanmas›n›n nedenleri,
• Teknik zorunluluklar,
• Ekonomik zorunluluklar,
• Sosyal zorunluluklard›r.

‹fl kazas› veya meslek
hastal›¤› sonucu her y›l 2,3
milyondan daha fazla kifli
ölmektedir.
Kötü ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
uygulamalar›n›n ekonomik
maliyeti her y›l dünya gayri
safi has›las›n›n %4’dür.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
amac›,
• Çal›flanlar› korumak,
• Üretim güvenli¤ini 

sa¤lamak,
• ‹flyeri güvenli¤ini 

sa¤lamakt›r.
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ba¤l› olarak geleneksel riskler azalmakta, niteli¤i de¤iflmekte ancak yeni riskler
söz konusu olmaktad›r (Gerek, 2008, s.15; Alli, 2001, s. 73). Dolay›s›yla, yeni tek-
nolojilere ba¤l› olarak yeni korunma yollar› gelifltirilmekle birlikte risklerin azald›-
¤›n› söyleyebilmek mümkün de¤ildir. Örne¤in, radyoaktivite geçmiflte olmayan
ancak günümüzde karfl›m›za ç›kan yeni bir risk faktörüdür. Japonya’da 2011 y›l›n-
da meydana gelen deprem ve sonras›nda Fukuflima nükleer santralinde olanlar sa-
dece burada çal›flanlar› de¤il, tüm toplumu hatta dünyay› etkilemifltir. 

Yayg›n olarak kullan›lan kimyasallar›n say›s› gün geçtikçe artmakta ve buna
ba¤l› olarak meslek hastal›klar›n›n say›s›nda da art›fl olmaktad›r. Örne¤in, havuz-
larda çal›flanlarda, havuzun temizlenmesinde kullan›lan kimyasal maddeler nede-
niyle meslek hastal›klar› gündeme gelmifltir. 

Günümüzde çal›flanlarda, depresyon ve strese ba¤l› psikolojik sorunlar karfl›m›-
za s›k bir flekilde ç›kmaya bafllam›flt›r. Çünkü çal›flanlar›n uzun süre makinelerin
karfl›s›nda kalmalar›, di¤er kiflilerden ayr›, izole bir flekilde çal›flmalar› kiflilerde psi-
kolojik sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. 

Toplumdaki herkesin yararland›¤› sanayileflmenin ve teknolojik geliflmelerin
bedelini çal›flanlara ödetmeme düflüncesi ça¤dafl toplumlar›n bafll›ca amaçlar›ndan
birini oluflturmaktad›r (Süzek, 2011, s.786). Bunlara ba¤l› olarak ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i konusu daha önemli hale gelmifltir.

Ekonomik Zorunluluklar
Üretimde yeni teknolojilerin kullan›lmas›yla birlikte üretimin maliyeti artmaktad›r.
Çünkü yeni teknoloji her zaman daha fazla harcama gerektirmektedir. ‹flverenler
aç›s›ndan yapt›klar› yat›r›m›n karfl›l›¤›n› elde etmek ve buna ba¤l› olarak kâr elde
etmek önem tafl›maktad›r. Aksi halde, üretim faaliyetlerine devam etmeyecekler-
dir. ‹flverenler, yapt›klar› yat›r›m›n karfl›l›¤›n› alabilmek için iflyerinde vardiyal› ça-
l›flma yapt›rabilirler. Ancak, bu durumda yap›lan çal›flman›n bir k›sm›n›n gece sa-
y›lan döneme denk gelmesi kaç›n›lmazd›r. Gece say›lan dönemde çal›flanlar›n dik-
katlerinin daha çabuk da¤›lmas› onlar› ifl kazas› riskine daha aç›k hale getirmekte-
dir. Ayr›ca, iflverenlerin kâr güdüsü içinde hareket edip ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ön-
lemlerini ikinci plana atmalar› iflyerlerinde iflgücü devir h›z›n› yükseltip (Gerek,
2008, s.16) ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n say›s›nda art›fla neden olmaktad›r.
Bütün bunlar verimlili¤i, motivasyonu azalt›r ve iflletmelerin ekonomik aç›dan da-
ha çok zarara u¤ramas›na neden olur (Süzek, 2011, s.787). 

Kay›t d›fl› istihdam›n yayg›n hale gelmesi, bu flekilde çal›flanlar›n sa¤l›klar›n›n
ve güvenliklerinin sa¤lanmas›n› daha da önemli hale getirmektedir. 

Günümüzde, küreselleflmeye ba¤l› olarak iflyerleri rekabet edebilmek için es-
nek çal›flmaya yönelmifllerdir. Evde çal›flma, tele çal›flma, alt iflveren uygulamalar›,
k›smi süreli çal›flma gibi esnek çal›flma flekilleri bulunmaktad›r. Ancak esnek çal›fl-
ma flekillerinde, çal›flanlar›n iflyeri d›fl›nda çal›flmalar›yla birlikte ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i konusu daha fazla önem kazanmaktad›r.

Sosyal Zorunluluklar
Sanayi Devrimi sonras›nda Frans›z Devrimi’nin etkisiyle oluflan “b›rak›n›z yaps›n-
lar, b›rak›n›z geçsinler” fleklinde ifade edilen klasik liberal düflünce yap›s›na ba¤-
l› olarak devlet çal›flma hayat›na müdahale etmemifl, piyasada her fleyin kendi ken-
disine denge noktas›n› bulaca¤› düflünülmüfltür. Ancak, iflgücü arz›n›n yüksek bu-
na karfl›l›k makinelerle yap›lan üretime ba¤l› olarak iflgücü talebinin daha düflük
olmas› sonucunda iflçiler son derece olumsuz koflullarda çal›flmak zorunda kalm›fl-
lard›r. Kamuoyunun bask›s›, dinsel çevrelerden gelen bask›larla birlikte devlet ça-
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l›flma hayat›na müdahale etme ihtiyac›n› hissetmifl ve düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Günümüzde de uzun çal›flma sürelerine, olumsuz çal›flma koflullar›na kamuoyu-
nun ilgisiyle birlikte bu alana dikkatler yönelmekte, yeni çal›flmalar›n yap›lmas›
söz konusu olmaktad›r. Nitekim ülkemizde, kamuoyunun ilgisini tersanelerde
meydana gelen ifl kazalar›na yöneltmesiyle birlikte bu alana iliflkin çözüm önerile-
ri gündeme gelmifltir. Ayn› flekilde, slikosiz hastalar›n›n yaflad›klar›na kamuoyunun
ilgisini yöneltmesi yine bu konuda çal›flmalar yap›lmas›n› gündeme getirmifltir. Do-
lay›s›yla, toplumun çeflitli kesimlerinden gelen tepkiler de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunun önem kazanmas›nda etkili olmaktad›r.

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ ALANINDA KAVRAMLAR
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin özünde, ifl kazalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n önlen-
mesi yatmaktad›r. Bu alanda ifl sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›
kavramlar› karfl›m›za ç›kmaktad›r. Afla¤›da bu kavramlar aç›klanacakt›r. 

‹fl Sa¤l›¤›
‹fl söz konusu oldu¤unda “sa¤l›k”, sadece bir hastal›¤›n veya fiziksel ar›zan›n ol-
mamas›n›n ötesinde iflyerindeki güvenlik ve hijyenle do¤rudan ilgili olup sa¤l›¤›
etkileyen fiziksel ve zihinsel ö¤eleri içermektedir (Alli, 2001, s.64). ‹fl sa¤l›¤›, da-
ha çok çal›flma ortam›nda bulunan ve iflçinin sa¤l›¤›n› etkileyebilecek risk faktör-
leri karfl›s›nda iflçinin sa¤l›¤›n›n korunmas› anlam›ndad›r (Ar›c›, 1999, s.49-50). 

1950 y›l›ndan beri ILO ve Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) ifl sa¤l›¤› konusunda or-
tak bir tan›m› paylaflmaktad›r. ILO ve WHO ‹fl Sa¤l›¤› Ortak Komitesi 1950 y›l›nda
yapt›¤› ilk toplant›s›nda ifl sa¤l›¤› alan›ndaki hedefi belirlemifltir. 1995 y›l›nda tan›m
gözden geçirilmifltir. Buna göre, “ifl sa¤l›¤›, hangi ifli yaparlarsa yaps›nlar bütün
çal›flanlar›n fiziksel, ruhsal ve sosyal refahlar›n›n mümkün olan en yüksek düze-
ye ç›kar›lmas›n› ve burada tutulmas›n›; çal›flma koflullar›ndan kaynaklanan sa¤-
l›k sorunlar›n›n önlenmesini; iflçilerin iflleriyle ilgili olup sa¤l›¤a zararl› risklerden
korunmalar›n›; iflçilerin fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun mesleki ortam-
larda çal›flt›r›lmalar›n›; özetle iflin insana, insan›n da ifline uygun getirilmesini
hedeflemektedir” (Encyclopaedia, 1998, s.16.19; Alli, 2001, s.26). 

‹fl Güvenli¤i
‹fl güvenli¤i, daha çok çal›flan›n teknik özellik tafl›yan risklere karfl› korunmas›n›
ifade etmektedir. ‹flyerinde kullan›lan makine, donan›m, teçhizata ba¤l› olarak or-
taya ç›kabilecek risklerin belirlenmesi ve bunlara karfl› önlem al›nmas›d›r (Ar›c›,
1999, s.50). ‹fl güvenli¤i, “iflyerlerini, iflin yürütümü nedeniyle oluflan tehlikeler-
den ve sa¤l›¤a zarar verebilecek koflullardan ar›nd›rarak, daha iyi bir çal›flma or-
tam› sa¤lamak için yap›lan sistemli çal›flmalar olarak” tan›mlanabilir (Gerek,
2008, s.17). Günümüzde ifl güvenli¤i, teknik bir bilim dal› haline gelmifltir ve hu-
kuk, iktisat, istatistik, ergonomi, t›p, mühendislik gibi bilimlerden de yararlanmak-
tad›r (Gerek, 2008, s.17; Yi¤it, 2011, s.2). 

ILO ve WHO’nun ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki çal›flmalar› için http://www.ilo.org/glo-
bal/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm ve http://www.who.int/topics/oc-
cupational_health/en/ adreslerine bakabilirsiniz.

‹fl Kazas›
WHO ifl kazas›n›, “önceden planlanmam›fl, ço¤u zaman yaralanmalara, makine
ve teçhizat›n zarara u¤ramas›na veya üretimin bir süre durmas›na yol açan olay”
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olarak tan›mlamaktad›r. ILO ise ifl kazas›n›, “belirli bir zarar veya yaralanmaya yol
açan, önceden planlanmam›fl beklenmedik bir olay” fleklinde tan›mlamaktad›r. 

Doktrinde ise ifl kazas›, “sigortal›n›n iflveren otoritesi alt›nda bulundu¤u bir s›-
rada gördü¤ü ifl veya iflin gere¤i dolay›s›yla aniden ve d›fltan meydana gelen bir et-
kenle onu bedenen veya ruhça zarara u¤ratan bir olay” olarak tan›mlanmaktad›r
(Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.286).

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu m.3/g’de ifl kazas›, “‹flyerinde veya
iflin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütün-
lü¤ünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay” olarak tan›mlanm›flt›r.

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu (SSGSSK) m.13’de
“‹fl kazas›n›n tan›m›, bildirilmesi ve soruflturulmas›” bafll›¤› alt›nda ifl kazas›n›n ta-
n›m› verilmekten çok hangi hal ve durumlarda meydana gelen olay›n ifl kazas› sa-
y›laca¤› düzenlenmifltir. SSGSSK m.13’e göre, “‹fl kazas›

a) Sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›rada,
b) ‹flveren taraf›ndan yürütülmekte olan ifl nedeniyle sigortal› kendi ad›na ve

hesab›na ba¤›ms›z çal›fl›yorsa yürütmekte oldu¤u ifl nedeniyle,
c) Bir iflverene ba¤l› olarak çal›flan sigortal›n›n, görevli olarak iflyeri d›fl›nda bafl-

ka bir yere gönderilmesi nedeniyle as›l iflini yapmaks›z›n geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda

emziren kad›n sigortal›n›n, ifl mevzuat› gere¤ince çocu¤una süt vermek için
ayr›lan zamanlarda,

e) Sigortal›lar›n, iflverence sa¤lanan bir tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere gidifl gelifli s›-
ras›nda,

meydana gelen ve sigortal›y› hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli
hale getiren olayd›r”.

5510 say›l› Ssoyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu metni için
http://www.sgk.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

SSGSSK’da yer alan hükümden hareketle ifl kazas›n›n unsurlar› flunlard›r:
1. Kazaya u¤rayan›n 5510 say›l› SSGSSK anlam›nda sigortal› say›lma-

s›: SSGSSK m.4’de tüm sigorta kollar› aç›s›ndan sigortal› say›lanlar, m.5’de
baz› sigorta kollar›n›n uygulanaca¤› kifliler düzenlenmifltir. Kanunda m.6’da
ise sigortal› say›lmayanlar s›ralanm›flt›r. Dolay›s›yla, SSGSSK anlam›nda bir
olay›n ifl kazas› say›labilmesi için kiflinin ya SSGSSK m.4 anlam›nda tüm si-
gorta kollar› aç›s›ndan sigortal› say›lanlar aras›nda yer almas› ya da m.5 an-
lam›nda ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigorta kolunun uygulanaca¤› kifliler-
den olmas› gereklidir.

2. Sigortal›n›n kazaya u¤ramas›: Sigortal›n›n bafl›na gelen olay›n SSGSSK
anlam›nda ifl kazas› say›lmas› için Kanunda m.13’de s›ralanan hallerden bi-
rinde meydana gelmifl olmas› gereklidir.

a) Sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›rada kazaya u¤ramas›: SSGSSK, sigor-
tal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›rada u¤rad›¤› kazay› baflka hiçbir koflul ara-
maks›z›n ifl kazas› olarak kabul etmifltir. Sigortal›n›n bafl›na gelen kaza ola-
y›n›n mutlaka ifl saatleri içinde meydana gelmesi de flart de¤ildir (Güzel-
Okur-Caniklio¤lu, 2009, s.322). Örne¤in, ö¤le tatilinde sigortal›n›n baflka bir
iflçi veya yabanc› bir kifli taraf›ndan öldürülmesi, yaralanmas›, iflyeri bahçe-
sinde koflarken düflmesi, sigortal›n›n sarhoflken iflyerinde kendini yaralay›p
kan kayb›ndan ölmesi ifl kazas›d›r (Güzel-Okur-Caniklio¤lu, 2009, s.322;
Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.289).
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‹fl Kazas›: Sigortal›n›n
iflveren otoritesi alt›nda
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gördü¤ü ifl veya iflin gere¤i
dolay›s›yla aniden ve d›fltan
meydana gelen bir etkenle
onu bedenen veya ruhça
zarara u¤ratan bir olayd›r.
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‹flçinin, iflyerinde intihar etmesi Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu anla-
m›nda ifl kazas› m›d›r?

b) ‹flveren taraf›ndan yürütülmekte olan ifl nedeniyle sigortal› kendi ad›na ve
hesab›na ba¤›ms›z çal›fl›yorsa yürütmekte oldu¤u ifl nedeniyle kazaya u¤ra-
mas›: Sigortal›n›n, bafl›na gelen kaza olay› iflyerinde meydana gelmemifl ol-
sa bile sigortal›n›n iflverenden ald›¤› talimat gere¤ince veya sigortal›n›n iflin
gere¤i olarak iflyeri d›fl›na ç›kmas› halinde u¤rad›¤› kaza ifl kazas›d›r (Güzel-
Okur-Caniklio¤lu, 2011, s.323-324). Örne¤in, mali müflavirin yan›nda çal›-
flan sigortal›n›n iflvereninden ald›¤› talimat gere¤ince vergi dairesine gider-
ken trafik kazas› geçirmesi sonucunda yaralanmas› ifl kazas›d›r. 

c) Bir iflverene ba¤l› olarak çal›flan sigortal›n›n, görevli olarak iflyeri d›fl›nda
baflka bir yere gönderilmesi nedeniyle as›l iflini yapmaks›z›n geçen zaman-
larda kazaya u¤ramas›: Sigortal›n›n, iflveren taraf›ndan görevli olarak iflye-
ri d›fl›nda baflka bir yere gönderilmesi durumunda as›l iflini yapmaks›z›n ge-
çen zamanlarda bafl›na gelen her olay ifl kazas› say›lacakt›r. ‹flveren taraf›n-
dan sigortal›n›n toplant› için baflka bir flehre gönderilmesi halinde bofl za-
manlar›n› normal bir yaflant› içinde kalmak kofluluyla sinemaya, kahveye gi-
derek de¤erlendirmesi ve bu s›rada bafl›na gelen olay ifl kazas› say›lacakt›r
(Güzel-Okur-Caniklio¤lu, 2011, s.325).

d) Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda-
ki emziren kad›n sigortal›n›n, ifl mevzuat› gere¤ince çocu¤una süt vermek
için ayr›lan zamanlarda kazaya u¤ramas›: 4857 ‹fl Kanunu m.74/son’a gö-
re, kad›n iflçilere bir yafl›ndan küçük çocuklar›n› emzirmeleri için günde
toplam bir buçuk saat süt izni verilecektir. Kad›n sigortal›n›n emzirme izni
süresi içinde bafl›na gelen olay ifl kazas›d›r. Kad›n sigortal›n›n emzirme izni
süresi içinde evine giderken yolda düflüp aya¤›n› k›rmas› ifl kazas›d›r.

e) Sigortal›lar›n iflverence sa¤lanan bir tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere gidifl gelifli s›-
ras›nda kazaya u¤ramas›: Sigortal›lar›n, iflveren taraf›ndan sa¤lanan tafl›tla
iflin yap›ld›¤› yere getirilip götürülmeleri s›ras›nda bafllar›na gelen olay ifl ka-
zas› say›lacakt›r. ‹flverenin tafl›t›n sahibi olmas› flart de¤ildir. Tafl›t›n iflvere-
nin zilyetli¤i alt›nda bulunmas› yeterlidir (Güzel-Okur-Caniklio¤lu, 2011,
s.327; Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.293).

3. Sigortal›n›n bedensel veya ruhsal bir zarara u¤ramas›: Sigortal›n›n
bafl›na gelen olay›n ifl kazas› say›lmas› için sigortal›n›n bedensel veya ruhsal
olarak zarara u¤ramas› gerekir. Her türlü yaralanma, engelli hale gelme, k›-
r›k, yan›k gibi d›fl organlarda meydana gelen ar›zalar olabilece¤i gibi beyin
kanamas›, iç kanama gibi iç organlarda meydana gelen ar›zalar da ifl kazas›
olarak kabul edilecektir. Ayr›ca ak›l hastal›¤›, sinir bozuklu¤u gibi sigortal›-
y› ruhsal yönden etkileyen olaylar da ifl kazas› olarak kabul edilecektir.

4. Kaza olay› ile sigortal›n›n u¤rad›¤› zarar aras›nda illiyet ba¤›n›n
bulunmas›: Kaza olay› ile sigortal›n›n u¤rad›¤› zarar aras›nda neden sonuç
ba¤lant›s›n›n olmas› gereklidir. Yani olaylar›n normal ak›fl›na ve genel hayat
deneyimlerine göre gerçekleflen türden zararl› bir sonucu meydana getirme-
ye elveriflli ya da böyle bir sonucun meydana gelmesini kolaylaflt›ran nede-
nin olmas› gereklidir. Yarg›tay taraf›ndan sigortal›n›n ifl kazas› sonucunda
yaralan›p hastanede tedavi gördükten sonra memleketine giderken trafik
kazas› geçirmesi sonucunda ölmesi ifl kazas› say›lmam›flt›r (Güzel-Okur-Ca-
niklio¤lu, 2011, s.328-329).
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Zilyetlik: Bir kimsenin
tafl›n›r (menkul) veya
tafl›nmaz (gayrimenkul) bir
mal üzerindeki fiili
hâkimiyetidir.

‹lliyet Ba¤›: Haks›z fiil
sebebiyle ortaya ç›kan
zarar›n tazmini borcunun
do¤abilmesi için haks›z fiil
ile zarar aras›nda
bulunmas› gerekli neden-
sonuç iliflkisidir.
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Meslek Hastal›¤›
Doktrinde meslek hastal›¤›, “belirli bir mesle¤in (iflin) ifas› sonucu o mesle¤in (iflin)
nitelik ve yürütüm flartlar›n do¤urdu¤u bir engellilik hali veya hastal›k” olarak ta-
n›mlanmaktad›r (Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.297). 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Kanunu m.3/l’de meslek hastal›¤›, “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya ç›kan
hastal›k” olarak tan›mlanm›flt›r. 5510 say›l› SSGSSK m.14/I’e göre meslek hastal›-
¤›, “sigortal›n›n çal›flt›¤› veya yapt›¤› iflin niteli¤inden dolay› tekrarlanan bir sebep-
le veya iflin yürütüm flartlar› yüzünden u¤rad›¤› geçici veya sürekli hastal›k, beden-
sel veya ruhsal engellilik halleridir”. Meslek hastal›¤›n›n tan›m›ndan da anlafl›ld›¤›
üzere meslek hastal›¤›nda tekrarlanan bir durum söz konusudur. Zaten bu durum,
ifl kazas› ile meslek hastal›¤› aras›ndaki temel farkt›r. Çünkü ifl kazas› aniden, bek-
lenmedik flekilde meydana gelirken meslek hastal›¤›nda tekrarlanan bir durum söz
konusu olmaktad›r. Torna tezgâh›nda çal›flan birisi bir anda elini makineye kapt›r-
mas› sonucunda ifl kazas›na u¤rayabilir. Kot kumlama iflinde çal›flanlarda ise tekrar-
lanan bir flekilde kumu solumalar› sonucunda slikosiz hastal›¤› ortaya ç›kmaktad›r. 

Slikosiz hastalar› ve çal›flma koflullar› hakk›nda k›sa film için http://www.cultureunp-
lugged.com/documentary/watch-online/filmedia/play/4453/Toz—Dust- adresine baka-
bilirsiniz.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› aras›ndaki temel fark nedir?

SSGSSK’da yer alan hükümden hareketle meslek hastal›¤›n›n unsurlar› flunlard›r: 
1. Hastal›¤a yakalanan›n 5510 say›l› SSGSSK anlam›nda sigortal› sa-

y›lmas›: SSGSSK anlam›nda bir hastal›¤›n meslek hastal›¤› olarak kabul edi-
lebilmesi için yukar›da ifl kazas›n›n unsurlar›n› incelerken de ifade etti¤imiz
gibi  kiflinin ya SSGSSK m.4 anlam›nda tüm sigorta kollar› aç›s›ndan sigorta-
l› say›lanlar aras›nda yer almas› ya da m.5 anlam›nda ifl kazas› ve meslek
hastal›¤› sigorta kolunun uygulanaca¤› kiflilerden olmas› gereklidir.

2. Sigortal›n›n bedensel veya ruhsal bir zarara u¤ramas›: Sigortal›n›n yaka-
land›¤› hastal›¤›n ifl kazas›nda oldu¤u gibi sigortal›da bedensel veya ruhsal bir
zarara yol açmas› gereklidir. Meydana gelen zarar, geçici olabilece¤i gibi sigorta-
l›n›n engelli hale gelmesine neden olabilecek flekilde sürekli de olabilir. Meslek
hastal›¤› sadece vücudun bedensel bütünlü¤ünde de¤il ruh ve sinir sisteminde
de engellilik hali meydana getirebilir (Güzel-Okur-Caniklio¤lu, 2011, s.334).

3. Hastal›k veya engellili¤in yürütülen iflin sonucu olmas›: ‹fl kazas›n›n ça-
l›fl›lan iflle ilgisi bulunmas› flart olmad›¤› halde meslek hastal›¤›n›n iflin yürü-
tümü sonucunda ortaya ç›kmas› gerekir (Tuncay-Ekmekçi, 2011, s.297). Ül-
kemizde, meslek hastal›¤›n›n belirlenmesi konusunda karma bir yöntem be-
nimsenmifltir. Çal›flma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb› Oran› Tespit
‹fllemleri Yönetmeli¤i’nde (RG, T.11.10.2008, S.27021) meslek hastal›klar›n›n
listesi yer almaktad›r. Yönetmeli¤e göre, listede yer alan bir hastal›¤›n 2 gün-
25 y›l aras›nda de¤iflen yükümlülük süresi içinde sigortal›da ortaya ç›kmas›
halinde bu hastal›k meslek hastal›¤› say›lacakt›r. Ancak, listede yer almayan
veya yükümlülük süresi geçtikten sonra ortaya ç›kan bir hastal›¤›n meslek
hastal›¤› say›lmas› için Sosyal Sigorta Yüksek Sa¤l›k Kurulu’na baflvurulabilir.
Taraflar, kurulun karar›na karfl› ‹fl Mahkemesi’nde dava açabilirler.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› sigorta kolu hakk›nda daha fazla bilgi için Sosyal Güvenlik Hu-
kuku (Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yay›n›, 2014) kitab›n›n 3. ünitesine bakabilirsiniz.
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Meslek Hastal›¤›:
Sigortal›n›n çal›flt›¤› veya
yapt›¤› iflin niteli¤inden
dolay› tekrarlanan bir
nedenle veya iflin yürütüm
flartlar› yüzünden u¤rad›¤›
geçici veya sürekli hastal›k,
bedensel veya ruhsal
engellilik halleridir.
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin dünyada ve Türkiye’de

tarihsel geliflimini aç›klamak.

Sanayi Devrimi, çal›flma iliflkilerinin niteli¤ini de-
¤ifltirmesi nedeniyle çal›flma hayat› aç›s›ndan bir
dönüm noktas›d›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›n-
da bilimsel anlamdaki geliflmeler, ‹talya’da ortaya
ç›kmakla birlikte konunun geliflimi ‹ngiltere’de
olmufltur. Dünyada ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›n-
da yap›lan düzenlemeleri, çal›flma hayat›n›n de-
netimine iliflkin düzenlemeler ve çal›flanlar› çeflit-
li tehlikelerden koruyacak, sa¤l›kl› ve verimli ça-
l›flabilmelerini sa¤layacak düzenlemeler fleklinde
iki bafll›k alt›nda inceleyebilmek mümkündür.
Avrupa’da yaflanan Sanayi Devrimi’nin koflullar›-
n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda oluflmamas› ne-
deniyle ayn› dönemde Sanayi Devrimi yaflanma-
m›flt›r. Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda
yap›lan ilk düzenlemeler, iflçilerin en yo¤un ola-
rak çal›flt›klar› alan›n kömür madenleri olmas›
nedeniyle bu alana yönelik olmufltur. Daha son-
ra çeflitli kanunlarda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusuyla ilgili hükümler yer alm›flt›r. 20.06.2012
tarihinde 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Kanunu kabul edilmifltir.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin amac›n› anlatmak. 

Dünyada ve Türkiye’de ifl kazas› veya meslek
hastal›¤› sonucunda birçok kifli ölmektedir. Bu
nedenle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin temel amac›, ifl
kazalar› ve meslek hastal›klar› meydana gelme-
den önce önlemektir. Bu flekilde, çal›flanlar›n ha-
yatlar›n›n ve vücut bütünlüklerinin korunmas›
amaçlanmaktad›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin ama-
c›n› çal›flanlar› korumak, üretimde güvenli¤i sa¤-
lamak ve iflyeri güvenli¤ini sa¤lamak olarak ifa-
de edebiliriz.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin önemini aç›klamak.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin önemi gün geçtikçe art-
m›flt›r ve artmaktad›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
önem kazanmas›n›n nedenleri teknik zorunlu-
luklar, ekonomik zorunluluklar ve sosyal zorun-
luluklar fleklinde üç bafll›k alt›nda incelenebilir

‹fl sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i, ifl kazas› ve meslek hasta-

l›¤› kavramlar›n› tan›mlamak.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin özünde, ifl kazalar›n›n
ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesi yatmaktad›r.
Bu alanda ifl sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i, ifl kazas› ve mes-
lek hastal›¤› kavramlar› karfl›m›za ç›kmaktad›r.
‹fl sa¤l›¤›, daha çok çal›flma ortam›nda bulunan
ve iflçinin sa¤l›¤›n› etkileyebilecek risk faktörleri
karfl›s›nda iflçinin sa¤l›¤›n›n korunmas›d›r.
‹fl güvenli¤i, iflyerlerini iflin yürütümü nedeniyle
oluflan tehlikelerden ve sa¤l›¤a zarar verebilecek
koflullardan ar›nd›rarak, daha iyi bir çal›flma or-
tam› sa¤lamak için yap›lan sistemli çal›flmalard›r.
‹fl kazas›, sigortal›n›n iflveren otoritesi alt›nda bu-
lundu¤u bir s›rada gördü¤ü ifl veya iflin gere¤i
dolay›s›yla aniden ve d›fltan meydana gelen bir
etkenle onu bedenen veya ruhça zarara u¤ratan
bir olayd›r.
Meslek hastal›¤›, sigortal›n›n çal›flt›¤› veya yapt›-
¤› iflin niteli¤inden dolay› tekrarlanan bir sebep-
le veya iflin yürütüm flartlar› yüzünden u¤rad›¤›
geçici veya sürekli hastal›k, bedensel veya ruhsal
engellilik halleridir.
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1. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki bilimsel anlamda-
ki geliflmeler afla¤›daki ülkelerden hangisinde ortaya
ç›km›flt›r?

a. ‹ngiltere
b. ‹talya
c. Almanya
d. Fransa
e. Yunanistan

2. Afla¤›dakilerden hangisi yazd›¤› meslek hastal›klar›
kitab› ile ifl sa¤l›¤›n›n kurucusu kabul edilmektedir?

a. Hipokrat
b. Heredot
c. Agricole
d. Bernardino Ramazzini
e. Percival Pott

3. ‹fl kazas›na u¤rayanlara tazminat ödenmesi ilk ola-
rak afla¤›daki ülkelerden hangisinde olmufltur?

a. Almanya
b. ‹ngiltere
c. Fransa
d. ‹talya
e. ABD

4. Afla¤›daki düzenlemelerden hangisi ile Türkiye’de
zorla çal›flt›rma sistemi tamam›yla ortadan kalkm›flt›r?

a. 151 say›l› Ere¤li Havzas›na Yönelik Kanun
b. Dilaver Pafla Nizamnamesi
c. Maadin Nizamnamesi
d. Borçlar Kanunu
e. Mecelle

5. Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda ilk dü-
zenlemeler afla¤›daki alanlardan hangisine yönelik
yap›lm›flt›r?

a. Silah sektörü
b. Tar›m sektörü
c. Dokuma sektörü
d. Kömür madenleri
e. Kimyasal maddeler

6. Afla¤›dakilerden hangisi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
amaçlar›ndan biridir?

a. Teknik zorunluluklar
b. Sosyal zorunluluklar
c. Mevzuat oluflturmak
d. Ekonomik zorunluluklar
e. Üretim güvenli¤ini sa¤lamak

7. Afla¤›dakilerden hangisi SSGSSK anlam›nda ifl kaza-
s› say›lan bir durum de¤ildir?

a. Çocu¤unu okula götüren kad›n iflçinin yaralanmas›
b. ‹flçinin, iflyeri bahçesinde düflmesi sonucu aya-

¤›n›n k›r›lmas›
c. ‹flçinin, iflverenin sa¤lad›¤› servis arac›nda kaza

geçirerek yaralanmas›
d. Ö¤le tatilinde iflyerinin yemekhanesinde iflçinin

düflerek yaralanmas›
e. Çocu¤unu emzirmek için eve giden kad›n iflçi-

nin kaza geçirerek yaralanmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi SSGSSK anlam›nda ifl kaza-
s›n›n unsurlar›ndan biri de¤ildir?

a. Sigortal›n›n kazaya u¤ramas›
b. Sigortal›n›n bedensel veya ruhsal zarara u¤ramas›
c. Kazaya u¤rayan›n SSGSSK anlam›nda sigortal›

say›lmas›
d. Kaza olay› ile sigortal›n›n yapt›¤› ifl aras›nda illi-

yet ba¤›n›n olmas›
e. Kaza olay› ile sigortal›n›n u¤rad›¤› zarar aras›n-

da illiyet ba¤›n›n olmas›

9. Afla¤›dakilerden hangisi dünyada bilimsel yöntem-
lerle ifl analizi çal›flmalar›na bafllayan kiflidir?

a. Tissot
b. Vauban
c. Taylor
d. Vaucanson
e. Robert Owen

10. Türkiye’de esnaf zaviyeleri afla¤›dakilerden hangisi-
nin kurallar›na göre yönetilmifltir?

a. Esnaf Nizamnamesi
b. Esnaf Kanunu
c. Ahiivetnema
d. Teavünname
e. Fütüvvetname

Kendimizi S›nayal›m
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KARL MARX MADEN‹’NDEK‹ GÖÇÜK

Do¤u Almanya’da 1960’ta, Karl Marx Maden Oca¤›’nda-
ki patlamada mahsur kalan 174 madenciden 51’i ilk
gün, o günkü gazete haberine göre “sosyalist bir kahra-

manl›k”la kurtar›ld›. Tan›klar, 50 y›l sonra yard›m›n çok
geç geldi¤ini söyledi, so¤uk savafl politikalar›n› sorum-
lu tuttu. 
“Zwickau Karl Marx Maden Oca¤›’nda göçük!”

Özgür Bas›n (Freie Presse) gazetesi 23 fiubat 1960 tarih-
li say›s›nda, Do¤u Almanya’daki büyük maden kazas›n›
bu bafll›kla duyuruyordu. Zwikau kentinde Karl Marx
Maden Oca¤›’nda 22 fiubat Pazartesi günü sabah saat
08.20’de, grizu patlamas› oldu. Madende, 150’nin üze-
rinde iflçinin mahsur kald›¤› tahmin ediliyordu. Ertesi
gün, Özgür Bas›n gazetesi “Madencileri Kurtarmak ‹çin

Kahramanca Savafl Veriliyor” manfletiyle ç›kt›.
“Sosyalist kahramanl›k gösterildi”

Do¤u Almanya Plan Komisyonu Baflkan› “Yoldafl” Kurt
Gregor’un kurdu¤u Kurtarma Komisyonu, büyük bir
“sosyalist kahramanl›k” göstermifl, ekipler sal› ö¤lene
kadar 51 madenciyi kurtarm›flt›. ‹lk gün 13 madencinin
cesedine ulafl›ld›. “Yak›c› s›cakl›k” ve “umutsuzlu¤a

ra¤men” madenciler göçükte “her santimetrede” mah-
sur kalan arkadafllar›n› ar›yordu. Habere göre Zwikau,
Mansfelr, Wismut bölgelerinden Karl Marx madenine
sevk edilen 460 madenci kurtarma çal›flmalar›na kat›l›-
yordu. Kurtarma ekibinin bafl›ndaki Rudi Grötsch, pat-
lamadan yaklafl›k bir saat sonra madene indiklerini, ye-
dinci salona geldiklerinde iflçi yoldafllar›n›n seslerini
duyduklar›n›, o andan itibaren hiç durmadan arkadafl-
lar›na ulaflmak için enkaz› kazarak kald›rd›klar›n› anla-
t›yordu. Ekipler, 15 saat hiç durmadan çal›flm›flt›. Çar-
flamba ö¤leden sonra ölü say›s› 44’e ç›km›flt›. Kurtar›lan
madencilerin say›s› ise de¤iflmemiflti. Gazete, “Kurtar-

ma ekipleri, 50 derecedeki yüksek s›cakl›¤a ra¤men yol-

dafllar›n› kurtarmak için daha derine indiler” diyerek
kurtarma çal›flmalar›n› haberlefltirdi. Baflbakan Otto
Grotewohl da Meclis’te “kendi hayat›n› tehlikeye ata-

rak yoldafllar›n›n hayat›n› kurtaran madencileri” kut-
luyordu. Kurtarma çal›flmalar›na alt› gün sonra son ve-
rildi. Madende, 174 madenci mahsur kalm›flt›. ‹lk gün
kurtar›lan 51 iflçi d›fl›nda kimseye sa¤ ulafl›lamad›. Ka-
zada 123 madenci öldü.
“Yard›m çok geç geldi”

Bu y›l maden kazas›n›n 50 y›l›nda, yine Özgür Bas›n
gazetesi kurtulanlarla bir söylefli yapt›. Kaza s›ras›nda

20 yafl›nda olan Thomas Klemm’in anlatt›klar›na göre,
“Kazadan önce madenin güvenli olmad›¤› zaten konu-

fluluyordu”. Rainer Leister ise kazan›n oldu¤u gün sa-
bah saat 06.00’da madene indiklerini anlatt›: “O gün de

bizim için di¤er günler gibi rutin bir gündü. Üç arka-

dafl›mla 34’üncü salona indik. Saat 08.20’da iki büyük

patlama oldu. Sonra sessizli¤e gömüldük. 800 metre

daha afla¤›daki solana ulaflt›m. Benimle birlikte olan

iki arkadafl›m öldü”. Klemm ve Leister söyleflide, “Yar-

d›m çok geç geldi” diyordu. 

Kaynak: http://bianet.org/bianet/dunya/125398-50-
yil-once-madencileri-gocukten-sosyalist-kahramanlik-
mi-kurtardi adresinden k›salt›larak al›nm›fl ve düzen-
lenmifltir.

Okuma Parças›
“... Tam bir ekonomik özgürlük içinde büyük sanayi
yaflam›n›n geliflti¤i ve devletin, liberalizmin ilkelerini
benimseyerek iflçi ve iflveren iliflkilerine kar›flmamay›
en uygun buldu¤u bu dönemde erkek, kad›n ve her
yafltaki çocuklar için çal›flma süreleri 14, 15, 16 saatten
afla¤›ya düflmemifltir. Mümkün oldu¤u kadar çok, ça-
buk ve ucuz mal üretmek, Sanayi devriminin ilk y›llar›-
n›n üretim süreci nitelikleridir. Uzun süre, birçok ülke-
nin iflçileri insan takat›n› aflan bir çal›flma süresine ba¤-
l› tutulmufllad›r. Fransa’da ortalama çal›flma süreleri 16
saatti. El dokumac›l›¤› atelyelerinde çal›flma süresi daha
uzundur. Çünkü, birçok dokumac› iplikleri evlerine gö-
türmekte ve bunlar› aile içinde ve birlikte dokumakta-
d›rlar. Bunlar için çal›flma, gün ›fl›¤› ile bazan da daha
erken bafllar ve gecenin geç saatlerine kadar sürüp gi-
derdi. ‹ngiltere’de durum daha da a¤›r olmufltur. 1850
tarihlerinde yay›mlanan Mavi Kitap yüzy›l›n ilk yar›s›n-
daki ‹ngiliz iflçilerinin çal›flma koflullar›n›n insanl›k d›fl›
durumunu aç›klarken, olaylar› da ortaya koymakta idi.
Çocuklar›n ve gençlerin normal çal›flma süreleri nadir
olarak onbir oniki saatin alt›ndad›r. Kimi yerlerde, bu
süre onüç saat ve bir yerde de ondört ve hatta daha faz-
lad›r. Maden ocaklar›n›n büyük bir ço¤unlu¤unda gece
çal›flmas› al›fl›lm›fl çal›flma düzeni içinde yer almakta ve
bu durum kömür talebine göre az çok sürekli olarak
sürdürülmektedir. Madenlerden baflka alanlarda çal›fl-
ma süreleri daha da uzundur. Gerçekten XIX. Yüzy›l›n
bafl›nda kad›n ve çocuklar dahil, çal›flma süresi genel-

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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likle 18 saate kadar yükselmifltir. ‹sviçre’de de ayn› ol-
guya tan›k olmaktay›z. 6 ve 8 yafl›nda köylerinden

ve ailelerinden çekilip al›nan, günde 15 ya da 16

saat ya da bütün gece yap duman› ve pamuk tozla-

r›yla zehirlenmifl bir hava içinde kapal› kalan, ar

ve hayadan yoksun erkek ve kad›nlar›n içinde b›-

rak›lan, en ilkel e¤itimden uzak kalan çocuklar›n

ço¤u ac›nacak bedensel ve düflünsel bir düflüfl için-

de bulunmakta idi. Tamamiyle ‹ngiliz Sanayi Dev-

riminin felaketzedelerine benzemeleri için ‹sviç-

reli çocuklar›n bir eksi¤i, de¤nek darbeleri ile ki-

mi Manfl ötesi ustabafl›lar›n› bu dönemde üne ka-

vuflturan çok ac›mas›zca cezalar idi...

K›sa veya günde 8 saati aflm›yan çal›flma sürelerinin ya-
rarlar› flu biçimde özetlenmektedir: ölçülü çal›flma süre-
lerinin uyguland›¤› yerlerde iflçilerin düflünsel ve be-
densel yetenek ve güçleri artm›flt›r. ‹hmaller, ifle geç
kalmalar, ifle devams›zl›klar ve yer de¤ifltirmeler azal-
m›fl; iflbirli¤i anlay›fl› ve çal›flma düzeni daha çok be-
nimsenmifl, uyuflmazl›klar azalm›fl ve üst-alt basamaklar
aras›nda daha çok uyum sa¤lanabilmifltir.
Öte yandan üretilen mallar›n kaliteleri iyileflmifl, insan
ve saat bafl›na verim ço¤alm›fl, donat›m ve makinelerin
ömürleri uzam›fl ve ifl kazalar› azalm›flt›r.
Bugün her yerde anlafl›lm›fl olan gerçek fludur. Çal›flma
saatlerinin ölçüsüz oranlarda uzat›lmas›, üretimi kesin
olarak artt›ran bir yol de¤ildir. Üretimi artt›rman›n, ça-
l›flma sürelerinin uzat›lmas› d›fl›nda baflka yollar› vard›r.
Bunlar›n bafl›nda insan bafl›na verimlili¤in artt›r›lmas›
gelir. Bugünkü ileri toplumlarda verimlili¤in artmas›n›n
ilk koflullar›ndan biri, iflçi ve iflveren iliflkilerindeki kar-
fl›l›kl› iflbirli¤i iste¤idir. ‹flçi yan›nda bu iste¤in yarat›l-
mas› onun sömürülmedi¤ine ve kendisine de¤er veril-
di¤ine inanmas› ile bafll›yabilir...”

Kaynak: Cahit Talas, Toplumsal Politika (Girifl),

Ankara: ‹mge Kitabevi, 1990, s.44-46’dan k›salt›larak
al›nm›flt›r.

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanayi Devrimi Dönemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanayi Devrimi’nden Önce-
ki Dönem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanayi Devrimi Dönemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tanzimat ve Meflrutiye Dö-
nemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkiye’de ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤inin Tarihsel Geliflimi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inin
Amac›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Kazas›” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Kazas›” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanayi Devrimi Dönemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tanzimat’tan Önceki Dö-
nem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunun bilimsel esaslara da-
yal› olarak ele al›nmas› 17. yüzy›lda Bernardino Ramaz-
zini taraf›ndan olmufltur.

S›ra Sizde 2

‹flverenler, kad›n ve çocuk iflçilere erkeklere k›yasla da-
ha düflük ücret ödemeleri ve onlar› kolay yönetilir gör-
melerinden ötürü çal›flt›rmay› tercih etmektedirler.

S›ra Sizde 3

Türkiye’de, iflçilerin en yo¤un olarak çal›flt›klar› alan›n
kömür madenleri olmas› nedeniyle yap›lan ilk düzenle-
meler bu alana yöneliktir.

S›ra Sizde 4

5510 say›l› SSGSSK’da, sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u
s›rada kazaya u¤ramas› baflka hiçbir koflul aranmaks›-
z›n ifl kazas› olarak kabul edilmifltir. Bu nedenle, iflçinin
iflyerinde intihar etmesi SSGSSK anlam›nda ifl kazas›d›r. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 5

‹fl kazas› aniden, beklenmedik flekilde meydana gelir-
ken meslek hastal›¤›nda tekrarlanan bir durum söz ko-
nusudur. Bu da, ifl kazas›yla meslek hastal›¤› aras›nda-
ki temel farkt›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n nedenlerini aç›klayabilecek,
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›na karfl› al›nabilecek önlemleri saptayabilecek,
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan do¤an maliyetleri aç›klayabilecek 
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• ‹fl Kazas›
• Meslek Hastal›¤›
• Koruyucu Sa¤l›k Hizmetleri

• Tedavi Edici Sa¤l›k Hizmetleri
• Dolayl› Maliyetler
• Dolays›z Maliyetler

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
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‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

• ‹fi KAZALARI VE MESLEK
HASTALIKLARININ NEDENLER‹

• ‹fi KAZALARINA VE MESLEK
HASTALIKLARINA KARfiI
ALINAB‹LECEK ÖNLEMLER

• ‹fi KAZALARI VE MESLEK
HASTALIKLARINDAN DO⁄AN
MAL‹YETLER

‹fl Kazalar›n›n ve
Meslek Hastal›klar›n›n
De¤erlendirilmesi

2
‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹



‹fi KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ
NEDENLER‹
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›, hem iflçiler aç›s›ndan hem iflverenler (iflletmeler)
aç›s›ndan hem de ülke ekonomisi aç›s›ndan ciddi zararlara yol açmaktad›r. ‹fl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤ine yönelik faaliyetlerin temelinde de ifl kazalar› ve meslek hasta-
l›klar›n›n ortaya ç›kmas›n› önlemek, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› ortaya ç›km›flsa
da bunlar›n yol açabilece¤i hasarlar› en aza indirmek ve meydana gelen zarar› te-
lafi ve tazmin etmeye çal›flmak yatmaktad›r. Bu bak›mdan ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar›n›n do¤urabilece¤i zararlar› önlemenin yolu, ifl kazalar› ve meslek has-
tal›klar›na yol açan nedenleri, etkenleri tespit etmekten geçmektedir. Bu çerçeve-
de, öncelikle ifl kazalar›n›n nedenleri daha sonra da meslek hastal›klar›n›n neden-
leri ele al›nacakt›r.

‹fl Kazalar›n›n Nedenleri
‹fl kazalar›n›n nedenlerine geçmeden önce iki kavram üzerinde durmakta yarar
vard›r. Bugün dünyan›n hemen her ülkesinde üzerinde birleflilen ve ifl kazas› ista-
tistiklerine esas olan iki oran kullan›lmaktad›r. ‹fl kazalar›, bu oranlar sayesinde
karfl›laflt›r›labilir anlaml› bir hale gelmektedir. Bu oranlar yard›m›yla bir iflletmede
veya iflkolunda ya da ekonominin tümünde ifl kazalar›n›n de¤erlendirilmesi anlam-
l› olmaktad›r. Bu oranlar, kaza s›kl›k oran› ve kaza a¤›rl›k oran›d›r. Kaza s›kl›k
oran›, belirli bir dönemde, bir milyon insan-saatlik çal›flma süresi içinde meydana
gelen ve bir günden fazla iflgöremezlikle sonuçlanan kaza say›s›n› ifade etmekte-
dir. Kaza a¤›rl›k oran› ise belirli bir dönemde, bir milyon insan-saatli çal›flma sü-
resi içinde ifl kazas› nedeniyle kaybolan iflgünü say›s›n› ifade etmektedir.

‹fl kazalar›n›n nedenleri konusunda yap›lan araflt›rmalar, kazalar›n bafll›ca iki
temel nedeni oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bunlar, insana ba¤l› nedenler ile fizik-
sel ve mekanik çevre koflullar›na ba¤l› nedenlerdir. 

‹nsana ba¤l› ifl kazalar›, insanlar›n tehlikeli davran›fllar› sonucu ortaya ç›kan ka-
zalard›r. ‹fl kazalar›n›n insana ba¤l› nedenlerle ortaya ç›kmas›nda insanlar›n kiflisel
özellikleri ile fizyolojik ve psikolojik faktörler etkili olmaktad›r (Gerek, 2006, s.29;
Akyüz, 1982, s.189). 

Fiziksel ve mekanik çevre koflullar›na ba¤l› nedenler, teknik nedenler olarak da
ifade edilmektedir. Fiziksel ve mekanik çevre koflullar›na ba¤l› ifl kazalar› ise maki-
nelerden, üretim organizasyonundan ve çevresel faktörlerden kaynaklanmaktad›r.

‹fl Kazalar›n›n ve Meslek
Hastal›klar›n›n

De¤erlendirilmesi

Kaza S›kl›k Oran›: Belirli bir
dönemde, bir milyon insan-
saatlik çal›flma süresi içinde
meydana gelen ve bir
günden fazla ifl göremezlikle
sonuçlanan kaza say›s›n›
ifade eder.

Kaza A¤›rl›k Oran›: Belirli bir
dönemde, bir milyon insan-
saatli çal›flma süresi içinde
ifl kazas› nedeniyle kaybolan
iflgünü say›s›n› ifade eder.

‹fl kazalar›n›n nedenleri
flunlard›r:
• ‹nsana ba¤l› nedenler, 
• Fiziksel ve mekanik

çevre koflullar›na ba¤l›
nedenler.



‹fl kazalar›n›n nedenleri incelendi¤inde, kazalar›n yaklafl›k olarak % 90’›n›n in-
sana ba¤l› nedenlerden, yaklafl›k olarak %10’unun da fiziksel ve mekanik çevre
koflullar›na ba¤l› nedenlerden ortaya ç›kt›¤› görülmektedir (Biny›ld›r›m, 1999,
s.123; Aksoy, 1982, s.28; Uludüz, 1983, s.105). Bu verilerden anlafl›lmaktad›r ki ifl
kazalar›n›n büyük bir k›sm› insana ba¤l› nedenlerden kaynaklanmaktad›r. 

‹nsana Ba¤l› Nedenler
Yukar›da ifl kazalar›n›n yaklafl›k olarak % 90’›n›n insana ba¤l› nedenlerden ortaya
ç›kt›¤› belirtilmiflti. Di¤er bir ifadeyle, ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde en önem-
li faktör insand›r. Ayr›ca, kaza sonucunda bedenen veya ruhen zarar gören ve
maddi ve manevi kay›plara u¤rayan da yine insand›r. Bu nedenle insan›n, ifl kaza-
lar›n›n meydana gelmesinde oynad›¤› rolün ayr› bir önemi ve yeri vard›r. ‹nsana
ba¤l› kaza nedenlerinin bir k›sm› çal›flanlar›n yani iflçilerin, bir k›sm› da iflverenle-
rin yap›lar›ndan, özelliklerinden, tutum ve davran›fllar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Bu k›s›mda, iflçilerden kaynaklanan insana ba¤l› kaza nedenleri üzerinde durula-
cak, iflverenlerden kaynaklanan kaza nedenleri ise fiziksel ve mekanik çevre ko-
flullar›na ba¤l› nedenlerin ele al›nd›¤› üretim organizasyonun yol açt›¤› kazalar
bafll›¤› alt›nda aç›klanacakt›r.

Her bir iflçinin ayr› ayr› kiflisel, fizyolojik ve psikolojik özellikleri vard›r ve bu
özelliklerin her biri kazalar›n meydana gelmesinde etkili olan faktörler aras›nda
yer almaktad›r. Bu bak›mdan ifl kazalar›na yol açan insana ba¤l› nedenleri kiflisel
özellikler, fizyolojik faktörler ve psikolojik faktörler olmak üzere üç bafll›kta ince-
lemekte yarar vard›r (Uludüz, 1983, s.106). Ancak, hemen belirtmek gerekir ki in-
sana ba¤l› ifl kazas› nedenlerini birbirinden kesin ve net bir flekilde ay›rarak s›n›f-
land›rmak oldukça güçtür. Bunun nedeni, kazalara neden olan faktörlerin birço¤u-
nun iç içe geçmifl durumda olmas› ve genellikle de kazalar›n meydana gelmesin-
de bir de¤il birden çok faktörün ayn› anda etkili olmas›d›r.

Tehlikeli davran›fllara yol açan kiflisel özellikler, ifl kazalar›na yol açan in-
sana ba¤l› nedenlerden ilkidir. Bu özellikler yafl, cinsiyet, medeni durum, statü, k›-
dem ve e¤itim düzeyi olarak grupland›r›labilir.

• Yafl, ifl kazalar›n›n meydana gelme s›kl›¤› gözönünde bulunduruldu¤unda
kiflisel özellikler aras›nda önemli bir faktördür. Yafl ilerledikçe iflçilerin daha
güvenli davran›fllar içinde bulunduklar›, genç yafllarda ise daha tehlikeli ifl-
lerde çal›flmalar› ve daha tedbirsiz davranma e¤iliminde olmalar› nedeniyle
genç iflçilerin ifl kazas›na u¤rama oran›n›n daha yüksek oldu¤u görülmekte-
dir. Tablo 2.1’den de anlafl›laca¤› gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK)
2000-2010 y›llar› aras›ndaki ifl kazalar›na iliflkin verileri incelendi¤inde, en
çok kazan›n 25-29 yafl grubu iflçilerde meydana geldi¤i, yine bu grubu 18-
24 yafl grubunda bulunan iflçilerin izledi¤i görülmektedir. 2015 y›l› verilerine
göre ise en çok kazan›n 18-24 yafl grubunda meydana geldi¤i, 25-29 yafl
grubunda bulunan iflçilerin ise bu grubu izledi¤i görülmüfltür. 30-34 ve da-
ha yukar› yafl gruplar›nda, ifl kazas›na u¤rayanlar›n say›s›n›n giderek azald›-
¤› görülmektedir. ‹flçilerin yafllar›n›n ilerlemesine ba¤l› olarak tecrübelerinin
artmas› ve sorumluluk duygular›n›n geliflmesi de ifl kazalar›n›n azalmas›nda
etkili olmaktad›r. Bu nedenle yafl, ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde önem-
li bir faktördür (Gerek, 2006, s.32). 
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‹fl kazalar›na yol açan
insana ba¤l› nedenler
flunlard›r:
• Kiflisel özellikler,
• Fizyolojik faktörler,
• Psikolojik faktörler. 

Tehlikeli davran›fllara yol
açan kiflisel özellikler
flunlard›r:
• Yafl,
• Cinsiyet,
• Medeni durum,
• Statü,
• K›dem, 
• E¤itim düzeyi.



• Cinsiyet de ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan faktörlerden bir
di¤eridir. Bununla beraber, cinsiyetin ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde et-
kili olup olmad›¤› tart›flmal› bir konudur. Yine de Tablo 2.1 incelendi¤inde,
2000-2015 y›llar› aras›nda erkeklerin kad›nlara oranla daha fazla ifl kazas›na
u¤rad›klar› görülmektedir. Bu durum, kad›nlar›n erkeklere göre ifl piyasas›n-
da say›sal olarak daha az yer almalar› ve a¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flt›r›lma-
lar›n›n yasak olmas› vb nedenlerle aç›klanabilir. Ancak, yine de kad›nlar›n
erkeklere göre daha sab›rl›, dikkatli ve tedbirli davranmalar› maruz kald›k-
lar› ifl kazas› say›s›n›n erkeklere oranla daha az olmas›nda etkili olmaktad›r
(Gerek, 2006, s.33; Güven, 1970, s.15). 

• Medeni durum da ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili bir faktördür.
Bekâr ve yaln›z yaflayan iflçilerin ifl kazas›na u¤rama oran› evli ve çocuk sa-
hibi iflçilere göre daha fazlad›r. Burada evlili¤in, insan›n yaflam›na bir düzen
getirmesi ve ailevi sorumluluk yüklemesi yönü dikkate al›narak bekâr ve
yaln›z yaflayan iflçilerin evli ve çocuk sahibi iflçilere göre ifl kazas›na u¤rama
oran›n›n daha yüksek oldu¤u belirtilmektedir. Ailevi sorumluluklar› bulu-
nan yani kendinden baflka düflünmek zorunda oldu¤u efli ve çocuklar› bu-
lunan, onlar›n sorumlulu¤unu hisseden bir iflçinin, iflini yaparken güvensiz
koflullar› ve davran›fllar› deneme e¤ilimleri daha az oldu¤undan ifl kazalar›-
na u¤rama oran› da daha düflüktür (Kepir, 1983, s.100).

‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› istatistikleri için ve http://www.tuik.gov.tr ve
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/sgk_istatistik_yilliklari adres-
lerine bakabilirsiniz.

• Statü ve mevki de ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili bir faktördür.
Tablo 2.2’den de görülece¤i üzere genellikle iflçilerin iflyerinde artan statüleri-
ne ve sorumlu mevkilere yükselmelerine ba¤l› olarak daha az tehlikeli ifllerde

Yafl 

Gruplar›

2015 2010 2005 2000

K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam

-14 2 69 71 1 4 5 5 225 230 2 40 42

15-17 1.081 2.906 3.987 18 211 229 101 901 1.002 410 3.695 4.105

18-24 8.213 42.432 50.645 931 8.422 9.353 1.141 15.202 16.343 684 9.766 10.450

25-29 5.832 40.390 46.222 845 14.496 15.341 676 17.303 17.979 475 17.947 18.422

30-34 5.677 38.619 44.296 712 13.108 13.820 528 14.545 15.073 313 14.689 15.002

35-39 5.662 31.112 36.774 607 9.818 10.425 389 10.761 11.150 349 13.178 13.527

40-44 4.546 23.667 28.213 424 7.268 7.692 305 7.958 8.263 183 8.288 8.471

45-49 2.278 15.967 18.245 240 3.977 4.217 136 2.653 2.789 98 3.239 3.337

50-54 995 7.586 8.581 74 1.240 1.314 37 811 848 30 1.068 1.098

55-59 282 3.048 3.330 19 329 348 12 174 186 8 249 257

60-64 47 866 913 5 83 88 2 43 45 9 127 136

65+ 10 260 270 16 55 71 2 13 15 0 0 0

Toplam 34.625 206.922 241.547 3.892 59.011 62.903 3.334 70.589 73.923 2.561 72.286 74.847
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Tablo 2.1 5510 Say›l› Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsam›ndaki Sigortal›lardan ‹fl Kazas› Geçiren
Sigortal›lar›n Yafllar›na ve Cinsiyete Göre Da¤›l›m›, 2015 (K: Kad›n; E: Erkek)

Kaynak: SGK 2010 ve 2015 Y›l› ‹statistik Y›ll›klar›ndan derlenmifltir.
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çal›flmalar› nedeniyle yüksek statüdeki iflçilerin ifl kazas›na u¤rama ihtimalinin
daha az oldu¤u, düflük statü ve mevkide çal›flan vas›fs›z iflçilerin (nitelik
gerektirmeyen ifllerde çal›flan iflçilerin) ise ifl kazas›na u¤rama ihtimallerinin
daha yüksek oldu¤u görülmektedir (Gerek, 2006, s.32; Kepir, 1983, s.100). 

• K›dem de ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan faktörlerden biridir. ‹fl-
çilerin, iflyerinde k›demi artt›kça ifl kazas›na u¤rama olas›l›klar› azalmaktad›r. K›-
demi ve buna ba¤l› olarak tecrübesi artan iflçinin ifle yatk›nl›¤› ve uyumu da art-
makta ve böylelikle ifl kazas›na u¤rama ihtimali azalmaktad›r. Bunun karfl›l›¤›n-
da, k›demi az olan tecrübesiz iflçilerde ise ifl kazas›na u¤rama oran›n›n k›demli
ve tecrübeli iflçilere göre daha yüksek oldu¤u görülmektedir (Güven, 1970,
s.15). Yap›lan araflt›rmalar, en çok 1 gün ile 1 y›l aras›nda k›demi olan iflçilerin
kazaya u¤rad›klar›n›, 1 y›l ile 2 y›l aras›nda k›demi olan iflçilerde kaza oranlar›n-
da ciddi bir düflüfl oldu¤unu ve 5 y›l ve daha fazla k›demi olan iflçiler de ise ifl
kazas› oran›n›n en düflük oldu¤unu göstermektedir (Akkök, 1977, s.30). 

• E¤itim seviyesi de ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan faktörlerden
bir di¤eridir. E¤itim seviyesinin yükselmesine ba¤l› olarak çal›flanlarda ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i bilinci oluflmakta ve bu sayede tehlikeleri ve sonuçlar›n› ön-
ceden görüp de¤erlendirme yetene¤i geliflmektedir. Dolay›s›yla, e¤itim sevi-
yesi yüksek olan iflçilerin e¤itim seviyesi düflük olanlara göre ifl kazas›na u¤-
rama ihtimalinin daha az oldu¤u düflünülmektedir (Gerek, 2006, s.33).

Tehlikeli davran›fllara yol açan fizyolojik faktörler, ifl kazalar›na yol açan
insana ba¤l› nedenlerden ikincisidir. Bu faktörler fiziksel yetersizlikler, fiziksel
uyumsuzluk, uykusuzluk ve yorgunluk olarak grupland›r›labilir. 

• Fiziksel yetersizlikler, ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan fizyolo-
jik faktörlerden biridir. Bunlar aras›nda en önemlileri, görme ve iflitme ka-
y›plar›d›r. De¤iflik iflkollar›nda yap›lan araflt›rmalar, görme yetene¤i ile kaza
s›kl›¤› aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤unu ortaya koymufltur. Bu araflt›rmalar-
da, iflçinin görme yetene¤i artt›¤› oranda kaza yapma olas›l›¤›n›n azald›¤›
görülmüfltür. Yine bu amaçla yap›lan bir araflt›rmada, görme yetene¤i stan-
dard›n alt›nda olan iflçilerde ifl kazalar›n›n meydana geldi¤i, görme yetene-

Meslek

Kodlar›
Meslek Gruplar› Erkek Kad›n Toplam

0 Silahl› kuvvetlerle ilgili meslekler 209 10 219

1 Yöneticiler 2.648 563 3.211

2 Profesyonel meslek mensuplar› 1.655 1.546 3.201

3
Teknisyenler, teknikerler ve yard›mc› profesyonel

meslek mensuplar›
6.667 927 7.594

4 Büro hizmetlerinde çal›flan elemanlar 3.759 2.049 5.808

5 Hizmet ve sat›fl elemanlar› 11.939 5.057 16.996

6 Nitelikli tar›m, ormanc›l›k ve su ürünleri çal›flanlar› 411 142 553

7 Sanatkarlar ve ilgili ifllerde çal›flanlar 21.340 983 22.323

8 Tesis ve makine operatörleri ve montajc›lar 50.280 4.839 55.119

9 Nitelik gerektirmeyen meslekler 107.982 18.507 126.489

Toplam 206.922 34.625 241.547
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Tablo 2.2
5510 Say›l›
Kanunun 4-1/a
Maddesi
Kapsam›ndaki
Sigortal›lardan ‹fl
Kazas› Geçirenlerin
Meslek Gruplar›na ve
Cinsiyete Göre
Da¤›l›m›, 2015

Kaynak: SGK 2015 Y›l› ‹statistik Y›ll›¤›ndan derlenmifltir.

Tehlikeli davran›fllara yol
açan fizyolojik faktörler
flunlard›r:
• Fiziksel yetersizlikler,
• Fiziksel uyumsuzluk,
• Uykusuzluk,
• Yorgunluk.



¤inin standard›n üzerinde olan iflçilerde ise kaza meydana gelmedi¤i tespit
edilmifltir. Bu durum, ifle girifl muayenelerinde ve periyodik kontrollerde
göz muayenesinin ne kadar önemli oldu¤unu ortaya koymaktad›r (Kepir,
1983, s.99). ‹flitme kay›plar› da aynen görme kay›plar›nda oldu¤u gibi fizik-
sel yetersizliklere yol açarak ifl kazalar›na neden olmaktad›r. ‹flitme yetene-
¤i standard›n üstünde olan bir iflçinin iflitme kay›plar› olan bir iflçiye göre ifl
kazas›na u¤rama ihtimali daha düflüktür. 

• Fiziksel uyumsuzluk da (intibaks›zl›k), ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde
etkili olan fizyolojik faktörlerden bir di¤eridir. ‹flçinin kendine en uygun ifli
seçebilmesi, öncelikle iflinde baflar›l› olabilmesi için gerekli oldu¤u gibi ifl
kazalar›n›n önlenmesi bak›m›ndan da önemlidir. Uyum sa¤layamama halle-
rinin önemli bir k›sm› fizyolojik olup beden yap›s›n›n ifle uygun olmamas›n-
dan kaynaklan›r. Örne¤in, iflçinin boyu ile kilosu aras›ndaki orant›s›zl›k, be-
deninin ifle uygun olmamas› ifl kazalar›na neden olan etkenlerdir. ‹nsana
ba¤l› fizyolojik faktörlerin neden oldu¤u ifl kazalar›n›n önlenmesinde iflçinin
ifle bafllamadan önce fiziki kapasitesinin tespit edilerek en uygun mesle¤e
yönlendirilmesi önemli bir husustur (Güven, 1970, s.12).

• Uykusuzluk da ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan fizyolojik fak-
törlerden biri olup üzerinde önemle durulmas› gereken bir konudur. Uyku-
suzluk, insanlar›n fiziksel gücünü ve direncini azaltan, dikkat eksikli¤ine ve
konsantrasyon kayb›na neden olan bir faktördür. Dikkatli, tedbirli, tecrübe-
li iflçilerin bile uykusuz kald›klar› sürece ifl kazas›na u¤rama ihtimalleri art-
maktad›r. Ancak, kal›c› olmamas› nedeniyle fiziksel aç›dan yetersizliklerden
farkl›d›r. Dinlendirici bir uyku ile uykusuzlu¤un neden olabilece¤i olumsuz
faktörler ortadan kald›r›labilir (Gerek, 2006, s.33). 

• Yorgunluk da ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan fizyolojik fak-
törlerden biridir. Çal›flma sürelerinin uzun olmas›, ifl s›ras›nda yeterli ara din-
lenmelerinin verilmemesi, ifl temposunun iflçiyi çabuk davranmaya zorlaya-
cak nitelikte olmas›, yap›lan iflin a¤›r olmas›, gürültü, ayd›nlatma, nem, mo-
notonluk gibi çevresel faktörlerin olumsuz etkileri iflçileri yorarak ifl kazas›-
na u¤rama ihtimallerini artt›rmaktad›r. Yorgunluk, sadece a¤›r bedensel ça-
l›flmalarda de¤il sürekli yap›lan hafif ve monoton (tek düze) çal›flmalarda da
b›kk›nl›k fleklinde ortaya ç›kabilir. Her iki durumda da iflçilerin çal›flmas›n-
da yavafllamalar görülür (Uludüz, 1983, s.107). Yorgunlu¤un, genellikle uy-
kusuzluktan kaynakland›¤› fleklinde bir de¤erlendirme yap›lsa da bu de¤er-
lendirme yan›lt›c› olabilir. Çünkü her yorgunluk uykusuzluktan kaynaklan-
mamakta yukar›da da belirtildi¤i gibi baflka faktörler de etkili olmaktad›r
(Güven, 1970, s.11; Gerek, 2006, s.33).

Tehlikeli davran›fllara yol açan psikolojik faktörler, ifl kazalar›na yol açan
insana ba¤l› nedenlerden üçüncüsüdür. Psikolojik faktörler, ifl kazalar›n›n neden-
leri aras›nda önemli bir yer tuttu¤u halde bunlara gereken önem verilmemektedir.
‹flçiler, ifle girifl muayeneleri s›ras›nda fiziksel muayeneden geçirilmekte, buna ra¤-
men çok nadir olarak psikolojik muayene ve testlerden geçirilmektedir. ‹fle al›m
sürecinde sadece fiziksel muayene yapman›n yeterli olmad›¤› meydana gelen ifl
kazalar›ndan anlafl›lmaktad›r. Bu bak›mdan ifle girifl s›ras›nda iflçilerin psikolojik
yönden de de¤erlendirilmesi yararl› olacakt›r. Tehlikeli davran›fllara yol açan psi-
kolojik faktörler zihinsel yetenek, duygusal yap›, sakarl›k, duygusal uyumsuzluk
(tatminsizlik), afl›r› güven duygusu, stres ve yap›lan ifle ve ortama uyum (konsan-
trasyon) sorunu ve ihmalkarl›k olarak grupland›r›labilir.
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Tehlikeli davran›fllara yol
açan psikolojik faktörler
flunlard›r:
• Zihinsel yetenek,
• Duygusal yap›,
• Sakarl›k,
• Duygusal uyumsuzluk

(tatminsizlik),
• Afl›r› güven duygusu,
• Stres,
• Yap›lan ifle ve ortama

uyum (konsantrasyon)
sorunu,

• ‹hmalkârl›k.



• Zihinsel yetenek, ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan psikolojik faktörler-
den biridir. Zihinsel yetene¤in baz› ifllerde etkili bir faktör olarak öne ç›kt›¤› baz›
ifllerde ise etkili bir faktör olmad›¤› görülmektedir. Örne¤in, el becerisi gerektiren
ifllerde zihinsel yetenek birinci derecede etkili bir faktör olarak görülmez. Ancak,
yine de ifl kazalar›n›n önlenmesi bak›m›ndan asgari düzeyde de olsa zihinsel yete-
nek gereklidir. Bu yetenekten yoksun olan iflçilerin, iflyerlerinde ifl kazas›na u¤ra-
ma ihtimali oldukça yüksektir (Kepir, 1983, s.100). 

• Duygusal yap› da ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan psikolojik faktör-
lerden bir di¤eridir. ‹flçilerin duygusal yap›lar› ile ifl kazalar› aras›ndaki iliflki ince-
lendi¤inde, iflçileri etkileyen iki duygusal faktörün belirli flartlar alt›nda kazalarla
iliflkili oldu¤u görülmüfltür. Bunlar, kiflinin duygusal aç›dan olgunluk düzeyi ve ka-
zan›n meydana geldi¤i andaki duygusal durum ve heyecand›r. Bu konuda yap›lan
bir araflt›rmada korku, sinirlilik, üzüntü, depresyon ve hatal› tutum gibi faktörlerin
ifl kazalar›n› artt›rd›¤› tespit edilmifltir. Buna karfl›l›k, iflçilerin huzurlu, mutlu, ümit-
li, uyumlu ve iflbirli¤i içinde çal›flt›klar› zaman daha verimli olduklar› tespit edilmifl-
tir. Ayr›ca bu tür ortamlarda, iflçilerin daha az ifl kazas›na maruz kalacaklar› düflü-
nülmektedir. Böylece normal, tutarl› ve istenilen düzeydeki duygusal dengenin
hem ifl kazalar›n› azalt›c› hem de üretimi art›r›c› bir etki yapt›¤›n› söylemek yanl›fl
olmayacakt›r (Kepir, 1983, s.100).

• Sakarl›k da ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan psikolojik bir faktördür.
Kaza yapma e¤ilimi olan insanlar› tan›mlamak ve kaza yapma ihtimallerini s›n›flan-
d›rmak amac›yla yap›lan bir araflt›rma, az›nl›kta kalan bir grup çal›flan›n di¤er grup-
la eflit ortam koflullar›nda bulunmalar›na ra¤men kaza yapma ihtimallerini art›ran
ve do¤ufltan gelen psikosomatik bir yatk›nl›¤a sahip olduklar›n› ortaya koymufltur.
Bu tip kaza e¤ilimi olan bireyler, halk aras›nda sakar olarak adland›r›lmaktad›r. Sa-
karl›k, insan organizmas›n›n yap›s›ndan kaynaklanan ve ifl etkinliklerinin belli bir
alan›nda güvensiz davran›fl› do¤uran yap›sal bir e¤ilimdir (Gerek, 2006, s.34; Ke-
pir, 1983, s.100). Bu grupta yer alan iflçilerin çal›flma flartlar›n›n de¤ifltirilmesi ve ge-
rekli e¤itimlerin verilmesi koflulu ile kazaya u¤rama ihtimallerinin azalt›lmas› müm-
kündür.

• Duygusal uyumsuzluk da (tatminsizlik), ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili
olan psikolojik faktörlerden bir di¤eridir. Bu faktör, iflçinin ifline karfl› duygusuz ve
isteksiz bir tutum içinde bulunmas›yla aç›klanmaktad›r. Duygusal olarak uyum sa¤-
layamama durumunun tamamen sübjektif bir nitelik tafl›mas› nedeniyle konunun
gözlemlenmesi ve nedenlerinin aç›k olarak ortaya konmas› da oldukça zordur
(Güven, 1970, s.14). Yap›lan araflt›rmalar göstermektedir ki iflçilerin yetenekleri ile
yapt›klar› ifl aras›ndaki uyumsuzluk artt›kça ifl tatmini giderek azalmakta ve iflçile-
rin ifl kazalar›na u¤rama ihtimalleri de artmaktad›r. ‹flçi, psikolojik yap›s›na uygun
olmayan bir iflte çal›fl›rken gergin, yorgun, bitkin ve bezgin olabilmektedir. Bu tür
durumlarda iflçi, yapt›¤› ifl ile psikolojik özellikleri aras›ndaki uyumsuzlu¤u gidere-
bilmek için afl›r› çaba sarf etmek zorunda kalmakta ve bu da ifl kazalar›n› art›rmak-
tad›r (Kepir, 1983, s.101). 

• Afl›r› güven duygusu da ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan psikolojik
faktörlerden biridir. ‹nsan hayat›nda ve çal›flma hayat›nda olumlu bir özellik olan
kendine güven duygusu, afl›r› güvene dönüfltü¤ünde insana zarar veren ve ifl ka-
zalar›n› art›ran bir özellik haline gelmektedir. Yap›lan araflt›rmalar, birçok kazan›n
insanlar›n kaza yapma ihtimalinin istatistiklerde verilenlerden daha az oldu¤una
inanmalar›ndan kaynakland›¤›n› ortaya koymufltur. Bunun yan› s›ra yine baz› in-
sanlar›n afl›r› güven duygusuyla kendilerinin kazaya u¤ramayaca¤›, kazalar›n dai-
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ma baflkalar›n›n bafl›na gelece¤i gibi bir varsay›mla hareket ettikleri görülmektedir.
Yine insanlar›n bu varsay›mla zaman kazanmak ve daha az enerji harcamak için
güvensiz davran›fllarda bulunduklar› bilinmektedir (Kepir, 1983, s.104).

• Stres de ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan psikolojik faktörlerden
bir di¤eridir. Nedeni her ne olursa olsun iflçinin karfl› karfl›ya bulundu¤u ve ba-
fletmekte zorland›¤› sorunlar (ailevi sorunlar, be¤enilmeyen ifl ve meslek, ger-
çekleflmeyen hayaller, ifl güvencesinin olmamas›, tehlikeli ortamlarda çal›flma,
ekonomik sorunlar, iflten ç›kar›lma korkusu vb) birer stres kayna¤› olup iflçinin
ifl kazas›na u¤rama ihtimalini art›rmaktad›r. ‹ster sosyal hayatta isterse çal›flma
hayat›nda olsun bireyden beklenenler, bireyin karfl›layabildiklerinden ve vere-
bildiklerinden fazlaysa bireyin hissetti¤i stresin düzeyi de artmaya bafllayacakt›r.
Bu da, hem psikolojik baz› sorunlar›n ortaya ç›kmas›na hem de ifl kazalar›n›n
artmas›na neden olacakt›r (Gerek, 2006, s.34). 

• Yap›lan ifle ve ortama uyum (konsantrasyon) sorunu da ifl kazalar›n›n meydana
gelmesinde etkili olan psikolojik faktörlerden biridir. SGK’n›n 2015 y›l›na iliflkin ifl
kazalar›n›n ifl saatlerine göre da¤›l›m›n› gösteren tablo 2.3 incelendi¤inde, ifl
kazalar›n›n en çok sabah 09:00 ile 11:00 aras›nda meydana geldi¤i görülmektedir.
Vas›fs›z iflçilerin ço¤unlukta oldu¤u ülkemizde çal›flanlar›n, günün ilk saatlerinde
yapt›klar› ifl üzerinde gerekli uyumu ve konsantrasyonu sa¤layamamalar› nedeniy-
le ifl kazalar›n›n meydana geldi¤i düflünülmektedir. 

Kod ‹fl Saatleri Erkek Kad›n Toplam

00 00:00 00:59 2.976 591 3.567

01 01:00 01:59 3.698 506 4.204

02 02:00 02:59 3.402 512 3.914

03 03:00 03:59 2.974 475 3.449

04 04:00 04:59 2.617 445 3.062

05 05:00 05:59 2.751 494 3.245

06 06:00 06:59 2.713 585 3.298

07 07:00 07:59 4.458 1.249 5.707

08 08:00 08:59 10.846 1.936 12.782

09 09:00 09:59 17.524 2.500 20.024

10 10:00 10:59 19.913 2.909 22.822

11 11:00 11:59 21.135 3.045 24.180

12 12:00 12:59 9.796 2.120 11.916

13 13:00 13:59 12940 2.072 15.012

14 14:00 14:59 17.295 2.603 19.898

15 15:00 15:59 16.321 2.834 19.155

16 16:00 16:59 14.357 2.336 16.693

17 17:00 17:59 10.960 1.807 12.767

18 18:00 18:59 6.367 1.293 7.660

19 19:00 19:59 5.415 952 6.367

20 20:00 20:59 4.811 910 5.721

21 21:00 21:59 4.969 881 5.850

22 22:00 22:59 4.527 847 5.374

23 23:00 23:59 4.157 723 4.880

99 Bilinmeyen-Unk. 0 0 0

Toplam 206.922 34.625 241.547

292.  Ünite  -  ‹fl  Kazalar ›n ›n  ve  Meslek  Hastal ›k lar ›n ›n  De¤er lendir i lmesi

Tablo 2.3
5510 Say›l›
Kanunun 4-1/a
Maddesi
Kapsam›ndaki
Sigortal›lardan ‹fl
Kazas› Geçirenlerin
‹fl Kazas›n›n
Meydana Geldi¤i
Saatlere ve Cinsiyete
Göre Da¤›l›m›, 2015

Kaynak: SGK 2015 Y›l› ‹statistik Y›ll›¤›ndan derlenmifltir.



• ‹hmalkârl›k da ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde etkili olan faktörler-
den biridir. ‹flçilerin sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini koruma yükümlülü¤ü, mev-
zuatla iflverene ve iflçilerin kendilerine verilmifltir. Buna ra¤men iflçilerin,
mevzuatla kendilerine verilmifl olan bu yükümlülü¤e ayk›r› olarak ihmal-
kâr davrand›klar› görülmektedir. ‹flçilerin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu-
nu yeterince önemsememelerinin nedeni de ifl güvenli¤i bilincinin yete-
rince oluflmamas› ve ço¤u kez bilgisizlik nedeniyle karfl› karfl›ya kalabi-
lecekleri tehlikelerin ciddiyetinin fark›nda olmamalar›d›r. ‹flçilerin, bü-
yük bir k›sm›n›n vas›fs›z ve e¤itim seviyesinin düflük olmas› gözönünde
bulunduruldu¤unda basit ihmallerin bile ciddi ifl kazalar›na neden olabil-
di¤i görülmektedir. 

Fiziksel ve Mekanik Çevre Koflullar›na Ba¤l› Nedenler
(Teknik Nedenler)
Sanayi Devrimi ile bafllayan teknolojik geliflmelerin artarak devam etti¤i günümüz-
de bu geliflmeler iflçileri birçok tehlike ile karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r. ‹flçilerin kul-
land›klar› veya temas etmek zorunda kald›klar› makine, tesisat, cihaz, araç ve ge-
reçlerden veya bulunduklar› ortam koflullar›ndan kaynaklanan kazalar tamamen
maddi nedenlere dayand›¤› için fiziksel ve mekanik çevre koflullar›na ba¤l› teknik
nitelikteki ifl kazalar› olarak kabul edilmektedir.

‹flyerlerinde, fiziksel ve mekanik çevre koflullar›na ba¤l› olarak teknik neden-
lerden meydana gelen ifl kazalar› bafll›ca üç bafll›k alt›nda ele al›nabilir. Bunlar ma-
kinelerin yol açt›¤› kazalar, üretim organizasyonunun yol açt›¤› kazalar ve çevre-
sel faktörlerin yol açt›¤› kazalard›r.

Makinelerin yol açt›¤› kazalar, fiziksel ve mekanik çevre koflullar›na ba¤l›
teknik nitelikteki ifl kazalar›ndan ilkidir. Günümüzde, makinenin girmedi¤i iflyeri
neredeyse yok gibidir. Özellikle sanayi iflletmelerinde yo¤un olarak makine kulla-
n›lmaktad›r. Üretimde yer alan makinelerin vazgeçilmezli¤i ve çoklu¤u da kaza ih-
timalini art›rmaktad›r. Makinelerden kaynaklanan bafll›ca kaza nedenleri flunlard›r
(Gerek, 2006, s.29):

• Makinenin üretimi s›ras›nda bilinmeyen veya öngörülemeyen tehlikeli bir
yönünün makinenin kullan›lmaya bafllamas›ndan sonra fark edilmesi,

• Makinenin üretim hatas› nedeniyle ar›zal› olmas›,
• Makinenin standartlara uygun olmayan flekilde üretilmifl olmas›,
• Makinenin kapasitesinin afl›r› zorlanmas›,
• Makineler için gerekli bak›m ve onar›m ifllemlerinin ve periyodik bak›mlar›-

n›n zaman›nda yap›lmamas›,
• Makinelerin as›l kullan›m alanlar› ve amaçlar› d›fl›nda kullan›lmas›, 
• Kiflisel koruyucu malzemelerin kullan›lmamas›,
• Makinelerin koruyucular›n›n olmamas› veya varsa bile devre d›fl› b›rak›lmas›d›r.
Üretim organizasyonunun yol açt›¤› kazalar, fiziksel ve mekanik çevre ko-

flullar›na ba¤l› teknik nitelikteki ifl kazalar›n›n ikinci grubunu oluflturur. ‹flveren,
mal veya hizmet üretmek için iflyerinde iflçiler ile maddi olan ve olmayan unsur-
larla birlikte bir üretim organizasyonu oluflturmaktad›r. Bir k›s›m ifl kazas› da iflve-
ren taraf›ndan kurulan bu üretim organizasyonundan kaynaklanmaktad›r. Bu ka-
zalar›n bafll›ca nedenleri flunlard›r (Gerek, 2006, s.30):

• Mühendislik bilgisinin veya makinelerin kurulaca¤› alan›n yeterli olmamas›
nedeniyle üretim organizasyonun yanl›fl planlanmas› ve uygunsuz yerleflti-
rilmifl olmas›,

30 ‹fl Sa¤l ›¤ ›  ve  Güvenl i¤ i

‹fl kazalar›na yol açan
fiziksel ve mekanik çevre
koflullar›na ba¤l› nedenler
flunlard›r:
• Makinelerin yol açt›¤›

kazalar, 
• Üretim

organizasyonunun yol
açt›¤› kazalar,

• Çevresel faktörlerin yol
açt›¤› kazalar. 



• Makinelerin kullan›m›n›n ve çal›flt›r›lma düzeninin insan›n do¤as›na ve ya-
p›s›na uyumlu olmamas› (ergonomik olmamas›),

• ‹fle al›n›rken iflçinin ifle uygun olup olmad›¤›na dikkat edilmemesi yani iflçi
seçiminde titiz davran›lmamas›,

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin gerekli tüm tedbirlerin al›nmam›fl olmas›, 
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin gerekli araç ve gereçlerin eksik olmas›,
• ‹flçilere, genel ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi ile kullanaca¤› makine, araç ve

gereçlerle ilgili yeterli e¤itimin verilmemifl olmas›, 
• ‹flverenin ve devletin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetimine gereken önemi gös-

termemesi,
• Yeterli ifl güvenli¤i uzman›n›n bulunmamas›, bulunanlar›n da iflyerlerinde

istihdam edilmesinden kaç›n›lmas›d›r.
Yukar›daki nedenler incelendi¤inde, bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤unun iflvere-

ne ek bir maliyet yükleyece¤i görülebilir. Bu nedenle birçok iflveren, bu maliyet-
lere katlanmak istememektedir. Çünkü k›sa dönemde al›nan ifl güvenli¤i önlemle-
rinin maliyeti ifl kazalar›n›n maliyetinden yüksektir. Oysa yap›lan araflt›rmalar,
uzun vadede ifl güvenli¤i önlemlerinin maliyetinin ifl kazalar›n›n maliyetinden da-
ha düflük oldu¤unu göstermektedir.

‹fl güvenli¤i maliyetlerine katlanma ile iflyeri büyüklü¤ü aras›nda da yak›n bir
iliflki vard›r. Tablo 2.4 incelendi¤inde, küçük ve orta ölçekli iflyerlerinde çal›flan ifl-
çilerin daha fazla ifl kazas›na u¤rad›klar› görülmektedir.

Çevresel faktörlerin yol açt›¤› kazalar, teknik nitelikteki ifl kazalar›n›n üçün-
cü grubunu oluflturmaktad›r. ‹fl kazas›, üretimin yap›ld›¤› iflyerinde meydana gel-
mektedir. Dolay›s›yla, çal›fl›lan iflyerinin gürültü, ayd›nlatma, ›s› ve nem ve radyas-
yon gibi çevre koflullar› ifl kazalar›n›n meydana gelmesinde ve artmas›nda etkili ol-
maktad›r. Afla¤›da bu faktörlerle ilgili k›sa aç›klamalara yer verilecektir.

• Gürültü, rahats›z edici ve istenmeyen ses olarak tan›mlanmaktad›r. Gürül-
tünün kayna¤› sestir. Kat›, s›v› ve gaz ortamlarda yay›labilen sesin miktar›,
frekans ile ölçülmektedir. Sesin bir saniye içerisindeki titreflim say›s›na se-
sin frekans› denilmektedir. Sesin bir saniye içerisindeki titreflim say›s›, bi-

Kad›n ‹flyerinde Çal›flan Sigortal› Say›s› Kad›n Erkek Toplam

0 0 Çal›flan (Kendi hesab›na çal›flan) 0 0 0

1 1-3 Çal›flan 5.339 405 5.744

1 4-9 Çal›flan 11.682 1.409 13.091

2 10-20 Çal›flan 16.872 1.981 18.853

2 21-49 Çal›flan 30.403 3.960 34.363

3 50-99 Çal›flan 25.735 3.595 29.330

3 100-199 Çal›flan 32.105 5.270 37.375

3 200-249 Çal›flan 10.910 2.081 12.991

4 250-499 Çal›flan 29.797 6.150 35.947

5 500-999 Çal›flan 20.110 4.934 25.044

5 1000 + Çal›flan 23.969 4.840 28.809

9 Bilinmeyen 0 0 0

TOPLAM 206.922 34.625 241.547

312.  Ünite  -  ‹fl  Kazalar ›n ›n  ve  Meslek  Hastal ›k lar ›n ›n  De¤er lendir i lmesi

Tablo 2.4
5510 Say›l›
Kanunun 4-1/a
Maddesi
Kapsam›ndaki
Sigortal›lardan ‹fl
Kazas› Geçirenlerin
‹flyerinde Çal›flan
Sigortal› Say›lar›na
ve Cinsiyete Göre
Da¤›l›m› 2015

Kaynak: SGK 2015 Y›l› ‹statistik Y›ll›¤›ndan derlenmifltir.

‹fl kazalar›na yol açan
çevresel faktörler flunlard›r:
• Gürültü,
• Ayd›nlatma,
• Is› ve nem,
• Radyasyon.



rim olarak Hertz (Hz) ile gösterilmektedir (Ar›c›, 1999, s.183). Dalga boyu
ise bir ses dalgas›n›n oluflmas› için sesin ald›¤› yoldur. Sesin h›z› normal
koflullarda, havada 340, tahtada 4000-6000, suda 3000-5000, çelikte ise
8000 m/s’dir. Sesin bir desimetre küp (dm3) alandaki miktar›na desibel ad›
verilmekte ve dB(A) ile gösterilmektedir. Ses düzeyi, 85-95 dB(A) üzerin-
de ve sürekli gürültü olan iflyerlerinde gürültüye ba¤l› iflitme kay›plar› ve
di¤er rahats›zl›klar ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle de birçok ülkede, 85
veya 95 dB(A) sanayide afl›lmamas› gereken gürültü düzeyi olarak kabul
edilmifltir. Özellikle, 85-95 dB(A)’dan sonra iç kulak etkilenmeye baflla-
makta ve iflitme kay›plar› ortaya ç›kmaktad›r (Erkan, 1983, s.88). 2013
y›l›nda yürürlü¤e giren Çal›flanlar›n Gürültü ile ‹lgili Risklerden
Korunmalar›na Dair Yönetmelik’e (RG, T.28.07.2013, S.28721) göre, ülke-
mizde günlük 8 saatlik bir iflte gürültü maruziyet s›n›r de¤eri 87 dB(A) ola-
rak belirlenerek, bu s›n›r›n afl›lamayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Gürül-
tünün temel kayna¤›, iflyerlerindeki makinelerdir. Gürültülü ortam ve gü-
rültü nedeniyle meydana gelebilecek iflitme kay›plar›, iflçiler aras›ndaki
iletiflimi engelledi¤i için ciddi tehlikelere neden olmaktad›r. Bu tür ortam-
larda, gerek iflçilerin birbirlerini duymalar› gerekse hareketli makinelerin
sesli uyar›lar›n› duymalar› oldukça zor oldu¤undan gürültü, ifl kazalar›n›
art›ran önemli bir çevresel faktör haline gelmektedir. Yap›lan bir araflt›r-
mada, gürültü düzeyinin yüksek oldu¤u bir iflyeri izlenmifl ve burada iflçi-
ler kulak koruyucusu kullanmaya bafllad›ktan sonra ifl kazalar›nda, ifle de-
vams›zl›kta ve t›bbi sorunlarda önemli ölçüde azalma oldu¤u görülmüfltür
(Selcan, 1985, s.39; Orhun, 1983, s.112; Ar›c›, 1999, s.186; Yelekçi, 2006,
s.97; http://www.bilgin.net/GurultuSelcukOzdmr.htm). 

Çal›flanlar›n Gürültü ile ‹lgili Risklerden Korunmalar›na Dair Yönetmelik metni için
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=mevzuat&id=3 adreslerine baka-
bilirsiniz.

• Ayd›nlatma da ifl kazalar› aç›s›ndan önemli bir faktördür. Ayd›nlatma, iki fle-
kilde sa¤lanabilir. Bunlardan biri günefl ›fl›¤›ndan yararlanarak yap›lan do¤al
ayd›nlatma, ikincisi de yapay ayd›nlatmad›r. Do¤al ayd›nlatmada, ›fl›¤›n bol
ve homojen da¤›lmas›na dikkat edilmelidir. Yapay ayd›nlatma yap›lan du-
rumlarda da, yap›lan ayd›nlatman›n görmeyi kolaylaflt›rmas›na, rahat görme
koflullar›n›n yarat›lmas›na, bak›m›n›n kolay olmas›na ve sa¤lam ve kullan›fl-
l› ayd›nlatma elemanlar› seçilmesine dikkat edilmelidir (Selcan, 1985, s.39).
‹flyerinin konfor flartlar› aras›nda yer alan ayd›nlatmada genel ilke, her türlü
ifl ortam› için gerekli ayd›nlatman›n deneysel olarak tespit edilmesi ve en
uygun düzeyin sa¤lanmas›d›r. Ayd›nlatma birimi, lüksmetredir. 

‹flyerlerinde gerçeklefltirilen risk de¤erlendirmesinde gürültüden kaynaklanan riskler
de¤erlendirilirken nelere dikkat edilmelidir?
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Ayd›nlatman›n yeterli olmas›, ifl kazalar›n›n önlenmesi kadar iflçilerin göz sa¤l›-
¤›n›n korunmas› bak›m›ndan da önem tafl›maktad›r. Çal›flma ortam›nda görmeyi
zorlaflt›ran parlama, renk uyumsuzlu¤u, fazla ›fl›k, yetersiz ›fl›k, düflük kontrast, ge-
reksiz gölgeleme, göz al›c› ›fl›k, ›fl›k kayna¤›nda titreflim gibi ortam koflullar› hem
iflçilerin verimlili¤i üzerinde olumsuz etkiler yapmakta hem de göz sa¤l›¤› üzerin-
de gözlerde sulanma, batma, kuruluk, bafl a¤r›s›, mide bulant›s›, stres ve yorgun-
luk gibi olumsuz etkiler yapmaktad›r (Erkan, 1983, s.84; Ar›c›, 1999, s.198; Selcan,
1985, s.37).

• Is› ve nem de rahat bir çal›flma ortam› sa¤lanmas› bak›m›ndan bir baflka çev-
resel faktördür. Is›, havan›n s›cakl›k derecesini ifade eden bir kavramd›r. Öl-
çü birimi, santigratt›r (°C). Nem ise havada bulunan su miktar›n› ifade eder.
Birimi, gram/metreküptür (gr/m3) ve higrometre ile ölçülür. Nem ölçümle-
rinde mutlak nem, ba¤›l nem ve spesifik nem hesaplanmaktad›r. Mutlak
nem, birim hacimdeki nem miktar›d›r. Ba¤›l nem, havadaki nem miktar›-
n›n o havan›n alabilece¤i maksimum neme olan oran›d›r. Birimsel olarak
verilir ve s›cakl›k ile ters orant›l›d›r. Spesifik nem ise bir gazda bulunan su
buhar› a¤›rl›¤›n›n gaz a¤›rl›¤›na olan oran›d›r. ‹flyerinin konfor flartlar›n›n
sa¤lanabilmesi için ›s›n›n ve nemin belirli bir düzeyde olmas› gerekmekte-
dir. Yap›lan iflin türüne ve yap›ld›¤› ortama göre farkl›l›k göstermekle birlik-
te kapal› yerlerde yürütülen ifller için ortam s›cakl›¤›n›n 12 ila 22 °C aras› ol-
mas› normal kabul edilmektedir. Yap›lan bir araflt›rmada, hafif aktivite ge-
rektiren ifllerde yaklafl›k 18 °C’nin, a¤›r fiziksel aktivite gerektiren ifllerde de
yaklafl›k 12-15 °C’nin optimum ›s› düzeyi oldu¤u ve bu düzeydeki ›s›n›n ve-
rimlili¤i art›rd›¤› bulunmufltur. Nem bak›m›ndan da normal s›n›rlar yap›lan
iflin türüne ve yap›ld›¤› ortama göre farkl›l›k göstermektedir. Bununla birlik-
te, ortamdaki ba¤›l nemin %30-75 aras›nda olmas› normal kabul edilmekte-
dir (Erkan,1983, s.87). Normalden s›cak ortamlar, çal›flan üzerinde kas gü-
cünde azalma, yorgunluk, nab›z h›zlanmas›, bafl a¤r›s›, s›k›nt›l› nefes alma
gibi etkiler yaparken normalden so¤uk ortamlar da reflekslerin zay›flamas›-
na neden olmaktad›r. Nem de ortam s›cakl›¤›na ba¤l› olarak farkl› etkiler
yapmakla birlikte yüksek nem oranlar›nda bitkinlik, solunumun s›klaflmas›,
kalp at›fllar›n›n h›zlanmas› ve bafl dönmesi gibi etkiler ortaya ç›kmaktad›r.
Nemin düflük oldu¤u durumlarda da konuflma güçlü¤ü, solunum yollar›n›n
kurumas› ve buna ba¤l› rahats›zl›klar ortaya ç›kmaktad›r (Ar›c›, 1999, s.194).
Is› ve nem normal s›n›rlar d›fl›na ç›k›ld›¤›nda ifl kazalar›n› art›r›c› bir faktör
olarak görülmektedir. Yap›lan bir araflt›rmada, 18 °C alt›nda ve üstünde ifl
kazalar›n›n artt›¤› gözlenmifltir. Yine bir baflka araflt›rmada, uygun havalan-
d›rma sistemleri ile ortam s›cakl›¤›n›n 32 °C’den 27 °C’ye indirildi¤inde ifl
kazalar›nda 2/3 oran›nda bir azalma sa¤land›¤› görülmüfltür (Orhun, 1983,
s.114; Selcan, 1985, s.42).

• Radyasyon da ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini etkileyen bir di¤er çevresel faktördür.
Birçok iflçi, çal›fl›rken kimyasal maddelerin yan› s›ra radyasyona da maruz
kalmaktad›r. Ifl›k d›fl›ndaki hiçbir radyasyon türü gözle görülmemektedir.
Yapay ›fl›k (floresan) ve radyo frekans› düflük riskli radyasyon türleridir. An-
cak iflçiler, çal›flma ortamlar›nda çok daha tehlikeli radyasyon türlerine ma-
ruz kalmaktad›rlar. Genel olarak elektromanyetik, ses ve parçac›k olmak

332.  Ünite  -  ‹fl  Kazalar ›n ›n  ve  Meslek  Hastal ›k lar ›n ›n  De¤er lendir i lmesi

Mutlak Nem: Birim
hacimdeki nem miktar›d›r. 

Ba¤›l Nem: Havadaki nem
miktar›n›n o havan›n
alabilece¤i maksimum neme
olan oran›d›r. 

Spesifik Nem: Bir gazda
bulunan su buhar›
a¤›rl›¤›n›n gaz a¤›rl›¤›na
olan oran›d›r.



üzere üç tür radyasyon biçimi vard›r. Radyasyon türleri aras›nda yer alan
elektromanyetik radyasyonun iki türü vard›r. Bunlar, iyonize olan radyas-
yon ve iyonize olmayan radyasyondur. Radyoaktif olarak da tan›mlanan iyo-
nize radyasyon, radyasyonun en tehlikeli türüdür. Röntgen, gamma ›fl›nlar›,
radyoizotoplar ve nötron iyonize radyasyondur. Radyasyona maruz kal›n-
mas› durumunda hasar›n büyüklü¤ü maruz kal›nan radyasyonun gücüne ve
maruz kal›nan süreye göre de¤iflmektedir. ‹yonize olmayan radyasyon ise
sanayide yayg›n olarak kullan›lmaktad›r ve daha zarars›z olarak nitelendiril-
mektedir. Bunlar, radyo dalgalar›, mikro dalgalar, k›z›l ötesi, görünür ›fl›k ve
mor ötesi ›fl›kt›r. Ancak yine de bu tür radyoaktif maddelerin dikkatli kulla-
n›lmas› tavsiye edilmektedir. Sanayide kesme ve delme ifllerinde kullan›lan
lazer ›fl›nlar› da dikkatsiz davran›lmas› durumunda anl›k yaralanmalara ne-
den olmaktad›r (Tuna, 1991, s.51). 

Meslek Hastal›klar›n›n Nedenleri 
Meslek hastal›klar›n›n büyük bir k›sm› sanayideki geliflmelere paralel olarak yeni
teknolojik olanaklar›n ve yeni maddelerin üretimde kullan›lmas› sonucu ortaya
ç›km›flt›r. Bu bak›mdan, çal›flma ortam› ile ilgili yeniliklerin sürekli takip edilerek
meslek hastal›klar›na neden olabilecek faktörleri tespit edip bunlara karfl› önlem
al›nmas› gerekmektedir. Meslek hastal›klar›na neden olan bafll›ca faktörler kimya-
sallar, tozlar, mikroorganizmalar ve fiziksel faktörlerdir.

Kimyasallar
Kimyasal maddeler, iflçilerin sa¤l›¤›n› etkileyen faktörlerin bafl›nda gelmektedir.
Kimyasal faktörler de kendi içinde madenler, çözücüler (solventler), zehirli gazlar,
asit, boyalar, pestisitler (haflere öldürücüler) ve plastik maddeler olmak üzere s›-
n›fland›r›lmaktad›r.

Madenler, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden do¤rudan bir risk faktörü olma-
makla birlikte topraktan ç›kar›lma ve ifllenme sürecinde solunum ve temas yoluy-
la vücuda al›nmas› nedeniyle meslek hastal›klar›na yol açan bir risk haline gelebil-
mektedirler. Ancak, baz› madenler var ki di¤er madenlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda iflçi
sa¤l›¤› aç›s›ndan ciddi sak›ncalar do¤urabilmektedir. Bunlar›n bafl›nda, kurflun ve
c›va gelmektedir. C›va, kurflundan sonra sanayide en yayg›n kullan›lan madendir.
Boya sanayisinde, ölçü aletlerinin ve tar›m ilaçlar›n›n yap›m›nda kullan›lan son de-
rece tehlikeli bir madendir. Sa¤l›k üzerindeki olumsuz etkileri aras›nda difl eti has-
tal›klar›, kesik kesik konuflma, titreme ve kramplar, karaci¤er ve böbrek fonksi-
yonlar›nda bozukluklar bulunmaktad›r. Kurflun ise insan›n kullanmay› ö¤rendi¤i
ilk metaldir. Kurflun da en az c›va kadar tehlikeli bir maddedir. A¤›z ve solunum
yoluyla vücuda giren kurflun kanda birikebilen bir maden olup belirli bir yo¤unlu-
¤a ulaflt›¤›nda kurflun zehirlenmesine neden olmaktad›r. Ayr›ca sindirim sitemi so-
runlar›, kans›zl›k, bafl a¤r›s› ve eklem a¤r›s› ile alt kesici difllerde gri-mavi Burton
çizgisi bafll›ca belirtileri olup sinir sistemi, sindirim sistemi ile kan yap›c› sistemde
ciddi hasarlara neden olmaktad›r (Ar›c›, 1999, s.201; Bilir, 2004, s.53, 113).

Çözücüler (Solventler), sanayide en çok kullan›lan ve meslek hastal›klar›na
neden olan kimyasallardan biridir. Çözücüler temas, sindirim ve solunum yoluyla
vücuda girmekte ve solunum sistemi, sinir sistemi, cilt ve kan yap›c› sistemde
olumsuz etkiler yapmaktad›r. En tehlikelilerinden biri, benzendir (benzoldür).
Ekonomik ve iyi bir eritici olmas› nedeniyle sanayide çok yayg›n kullan›lmaktad›r
(Bilir, 2004, s.299; Yelekçi, 2006, s.107; Gerek, 1989, s.434).
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Zehirli gazlar, iflyerlerinde üretim s›ras›nda ortaya ç›kabildikleri gibi üretim
için kullan›lan gazlar›n sistemdeki kaçak nedeniyle çal›flma mekân›na yay›lmas›
fleklinde de ortaya ç›kabilmektedir. Gazlar, solunum yoluyla vücuda girerek solu-
num yollar›n›, merkezi sinir sistemini ve dolafl›m sistemini olumsuz etkilemektedir.
Çal›flma hayat›nda, iflçileri en çok etkileyen zehirli gazlar›n bafl›nda karbonmonok-
sit, klor, amonyak, kükürtlühidrojen ve kükürtdioksit gelmektedir (Yelekçi, 2006,
s.109; Ar›c›, 1999, s.204).

Asitler, sanayide yayg›n olarak kullan›lan kimyasallar›n bafl›nda gelmektedir.
Asitler de temas, sindirim ve solunum yoluyla vücuda girmekte, cilt üzerinde yan-
ma bozulma ve tahrifle neden olmakta, solunum sistemini ve gözleri olumsuz etki-
lemektedir. Örne¤in, günümüzde PVC’den demir-çeli¤e, organik madde üretimin-
den g›da sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda kullan›lan hidroklorik asit,
sa¤lad›¤› kolayl›klar›n yan›nda zehirli bir madde olup insan dokular› baflta olmak
üzere birçok yüzeye büyük hasar vermektedir. Bu nedenle, bu asit ve di¤er asit
türleri ile çal›fl›l›rken güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulmal›d›r.

Boyalar da içinde bulunan kimyasallar nedeniyle meslek hastal›klar›na yol
açan önemli bir risk faktörüdür. Boyalar, vücuda temas ve solunum yoluyla gir-
mektedirler. Özellikle, sentetik ve madeni boyalardan oluflan inorganik boyalar
içerdikleri azot, metan, arsenik, kurflun, c›va, kadmiyum gibi kimyasallar nedeni
ile iflçi sa¤l›¤› aç›s›ndan tehlike yaratmaktad›rlar. Boyalar genellikle göz, akci¤er,
a¤›z ve burunda tahrifle neden olmakta, kansere yol açabilmekte ve sinir sistemini
olumsuz etkilemektedir (Ar›c›, 1999, s.205). 

Haflere öldürücüler (pestisitler), insan sa¤l›¤› aç›s›ndan oldukça tehlikeli
kimyasal maddelerdir. Pestisitlerin bit, pire, sinek gibi küçük canl›lar› öldüren in-
sektisitler, zararl› bitkileri öldüren herbisitler, fare ve s›çan gibi hayvanlara karfl›
kullan›lan rodensitler ve mantarlara karfl› kullan›lan fungusitler olmak üzere dört
türü bulunmaktad›r. Bunlar, en çok bu maddeleri üreten ve kullanan kiflileri etki-
lemekte olup vücuda a¤›z, solunum ve temas ile girmektedir. Özellikle solunum
sistemi, sinir sitemi ve kan yap›c› sistemi olumsuz etkileyen pestisitler, yüksek dü-
zeyde maruz kal›nmas› durumunda öldürücü olabilmektedir.

Plastik maddeler de son y›llarda farkl› kullan›m alanlar› ile sanayide yayg›n
olarak kullan›lan kimyasallar›n bafl›nda gelmektedir. Yayg›n olarak kullan›lmas›
nedeniyle çevre kirlenmesine neden olan faktörler aras›nda da ön s›ralarda gel-
mektedir. En çok kullan›lan plastiklerin bafl›nda polietilen gelmektedir. Plastikler
nihai ürün anlam›nda iflçi sa¤l›¤› aç›s›ndan çok zararl› de¤ildir. Plastiklerin zararl›
olmas›n›n nedeni, üretiminde ana madde olarak kullan›lan polietilen, polipropi-
len, polyamid, polikarbonat ve polyester gibi maddelerdir. Bu maddeler, zehirlen-
melere yol açmakta, ciltte, sindirim sistemi ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etki-
ler yapmaktad›r (Ar›c›, 1999, s.207).

Yukar›da verilen kimyasallar›n yol açt›¤› sa¤l›k sorunlar› dikkatlice incelendi-
¤inde bu maddelerin genellikle sinir sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, kan
yap›c› sitem gibi temel sistemlerde ve ciltte hasarlara yol açt›¤› görülmektedir. Cilt-
te yani deride meydana gelen meslek hastal›klar›na mesleki deri hastal›klar›
denmekte ve bu tür meslek hastal›klar› tüm meslek hastal›klar› içinde yaklafl›k
%60’l›k bir orana sahip bulunmaktad›r. ‹nsanlar, cilt yolu ile sürekli d›fl dünya ile
temas halindedirler. ‹nsanlar›n günlük hayatta kulland›¤› sabunlar, deterjanlar, te-
mizlik malzemeleri, kolonya, parfüm vb maddeler, boyalar, ilaçlar bile deri hasta-
l›klar›na neden olabilmektedir. Sanayide çal›flanlar›n ise buralarda kullan›lan kim-
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yasal maddeler nedeniyle deri hastal›klar›na yakaland›klar› görülmektedir. Krom,
nikel gibi maddelerle kaplama iflleri, makina ya¤lar› (madeni imalat ve makina sa-
nayi), kömür distillasyonu iflleri, çimento, inflaat iflleri, radyoaktif maddelerle yap›-
lan çal›flmalar mesleki deri hastal›klar›n›n görüldü¤ü ifller olarak kabul edilirler
(Gerek, 2006, s.36).

Tozlar
Tozlar, ülkemizde meslek hastal›klar›na yol açan faktörlerden bir di¤eridir. Gün-
lük hayat›m›zda her zaman karfl›laflt›¤›m›z bir sorun olan toz, sanayide baz› iflkol-
lar›nda çal›flan iflçilerin sa¤l›¤›n› olumsuz etkilemektedir. Toz, solunum yollar› ile
vücuda girmekte ve tozun cinsine, ortamdaki yo¤unlu¤una, kiflilerin duyarl›l›¤›na
ve soluduklar› miktara ba¤l› olarak basit bir tahriflten, bronflite, mesleki akci¤er
hastal›klar›na ve hatta kansere kadar de¤iflen etkiler gösterebilmektedir. Madenci-
likte kömür, c›va, krom, bak›r, demir, asbest ocaklar›nda delme, kazma, yükleme,
la¤›m atma ve benzeri ifllerde toz olufltu¤u gibi ç›kar›lan cevherin ifllenmesi, y›kan-
mas›, elenmesi, zenginlefltirilmesi ifllemlerinde de tozlar ortama yay›labilmektedir.
Sanayide, dökümhanelerde, toprak, seramik ifllerinde çimento asbestli malzeme
üretimi, ç›rç›r ve pamuklu dokuma endüstrisinde de tozlar meslek hastal›¤› yapa-
bilmektedir. ‹nsan sa¤l›¤›na etkileri bak›m›ndan bunlar çeflitli gruplara ayr›labilir.
Silis, kömür, asbest, talk akci¤er dokusunda bozulmalara yol açmakta, kurflun,
kadmiyum, krom, mangan akci¤erden kana geçerek çeflitli organlarda zehirlenme
yapmakta, asbest, arsenik, kromatlar, nikel kansere neden olmakta, uranyum, tor-
yum, radyum tuzlar› radyoaktif etki yapmakta, pamuk, kendir, saman, yün alerji
yapmaktad›r. Demir oksitler, barit, kireç tafl› gibi tozlarda akci¤erde birikmekte ve
hastal›¤a neden olmaktad›r (Gerek, 1989, s.435). Son y›llarda tozlardan kaynakla-
nan silikozis hastal›¤› ciddi art›fl göstermifltir. 2010 y›l›nda teflhis edilen 533 meslek
hastal›¤›n›n 99’u silikozis vakas›d›r (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurum-
sal/istatistikler). 

Mikroorganizmalar
Mikroorganizmalar, mesleki bulafl›c› hastal›klara yol açan biyolojik faktörlerdir.
Bunlar kendi aralar›nda virüsler, bakteriler, parazitler ve mantarlar olmak üzere
türlere ayr›lmaktad›r. Biyolojik faktörler, genellikle iflçilere bulaflmakta ve enfeksi-
yona yol açmaktad›r. Mikroorganizmalar›n yol açt›¤› mesleki bulafl›c› hastal›klar
hayvanlardan insanlara geçen mesleki bulafl›c› hastal›klar, çal›flma ortam›ndan
(toprak, su, hava) bulaflan mesleki hastal›klar ve virütik mesleki enfeksiyon hasta-
l›klar› olmak üzere üç bafll›kta ele al›nabilir.

Hayvanlardan insanlara geçen mesleki hastal›klar›n bafll›calar› flarbon,
brusella, domuz y›lanc›¤›, kuduz ve veremdir.

• fiarbon, genelde ot yiyen hayvanlarda görülen ve bu hayvanlarla temas ya
da bunlar›n besin olarak tüketilmesiyle insana bulaflan, bakterilerin yol açt›-
¤› bir hastal›kt›r. Solunum yoluyla da bulaflabilmektedir. Özellikle tar›m iflçi-
lerinde, tabakhane iflçilerinde, kasaplarda, veterinerlerde ve yün iflçilerinde
görülür. Akci¤erleri ve sindirim sistemini olumsuz etkilemektedir.

• Brusella da hayvanlardan insanlara geçen meslek hastal›klar›ndan biridir. Malta
hummas› ad› da verilen bu hastal›k, hayvanlarla do¤rudan temas veya koyun,
keçi, s›¤›r, manda gibi hayvanlar›n etleri, süt ve idrar gibi vücut s›v›lar›, enfekte
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süt ile haz›rlanan süt ürünleri arac›l›¤› ile insanlara bulaflmaktad›r. Solunum yo-
luyla da bulaflabilmektedir. Titreme ile yükselen atefl, kas ve büyük eklem a¤r›-
lar› ile seyreden bir hastal›kt›r. Bu hastal›k da daha çok çiftçiler, hayvan bak›c›-
lar›, veterinerler ve mezbahalarda çal›flanlar ile kasaplarda görülmektedir.

• Domuz y›lanc›¤› hayvanlardan insanlara geçen bir deri hastal›¤›d›r. Genel-
likle derideki küçük bir s›yr›k, yara, ç›ban, egzama gibi derinin bütünlü¤ü-
nün bozuldu¤u ve y›prand›¤› durumlarda hastal›¤a neden olan organizma-
lar deriden girip vücuda yerleflmekte ve deride hasta bölgede a¤r› ve k›rm›-
z›, gergin bir fliflkinli¤e neden olmaktad›r. Hastal›¤›n belirtileri aras›nda a¤r›,
atefl, titreme bulunmaktad›r. Ülkemizdeki y›lanc›¤›n en çok yerleflti¤i bölge,
bacaklar›n dizden afla¤› k›sm›d›r. 

• Kuduz da hayvanlardan insanlara bulaflan bir hastal›kt›r. Hayvanlar›n salya-
s›nda bulunan ve genellikle ›s›rma suretiyle bulaflan kuduz hastal›¤›nda si-
nir uçlar›ndan içeri giren virüs, sinir yolunu takip ederek merkezi sinir sis-
temine ulaflmaktad›r. Beyinde hemen sadece gri cevherde ço¤alan virüs ye-
niden otonom sinirler yolu ile tükürük bezleri, böbrek üstü bezi, böbrek,
akci¤er, karaci¤er, kaslar, deri ve kalp gibi di¤er organlara ulaflmakta ve bu
organlar› etkileyerek ölümcül sa¤l›k sorunlar›na neden olmaktad›r.

• Verem, hem hayvandan insana hem de insandan insana geçen ve solunum
yoluyla bulaflan bir hastal›kt›r. T›p literatüründeki ad› ile tüberkülozdur. Bi-
linen en eski hastal›klardan biri olmas›na ve 50 y›ld›r tedavisinin mümkün
olmas›na ra¤men hala dünyada en yayg›n ve ölümcül bulafl›c› hastal›klar›n
bafl›nda gelmektedir. Öksürük ve balgam ç›karma, en çok görülen belirtiler-
dendir. Bununla birlikte atefl, yorgunluk ve halsizlik, kilo kayb› ile ifltahs›z-
l›k ve haz›ms›zl›k gibi belirtileri de vard›r.

Çal›flma ortam›ndan bulaflan mesleki hastal›klar›n›n bafll›calar› tetanoz,
parazitler ve mantar hastal›klar›d›r.

• Tetanoz, topraktaki bakterinin derideki bir yara ve çizik gibi yollarla orga-
nizmaya girmesinden kaynaklanan bulafl›c› bir hastal›kt›r. Merkezi sinir sis-
temini etkileyen hastal›kta önce çene kaslar›nda görülen a¤r›l› kas›lmalar
(çene kilitlenmesi) daha sonra bütün vücuda yay›lmaktad›r. Tedavi edilmez-
se çok a¤r›l› kas›lma nöbetleriyle sürmekte ve ölümle sonuçlanmaktad›r.

• Parazitler de çal›flma ortam›ndan bulunan mikroorganizmalard›r. Bit, pire,
kene ve tahtakurusu gibi parazitlerin yan› s›ra ba¤›rsaklara yerleflen tenya
(flerit) gibi parazitler bulunmaktad›r. Bunlar, bir canl›ya ba¤›ml› olarak yafla-
yabilen ve üzerinde yaflad›¤› canl›ya zarar veren mikroorganizmalard›r. Bu
canl›lardan baz›lar› çok büyük boyutlara ulaflabilecek kadar erginleflebilir.
Bir parazit üzerinde yaflad›¤› canl›n›n besinine ortak olarak yaflam›n› sürdür-
mekte ve besinine ortak olmas› nedeniyle üzerinde yaflad›¤› canl›n›n zay›f
düflmesine ve hastalanmas›na yol açmaktad›r. Bit, pire, kene gibi parazitler
el, ayak ve deride lezyonlara neden olmaktad›r. Tenya ise sindirim sistemi
hastal›klar›na neden olmaktad›r. Parazitler kar›n a¤r›s›, ishal, kans›zl›k, ba-
¤›rsak t›kanmas›, büyümede gecikme, karaci¤er-dalak büyümeleri, deri dö-
küntüleri hatta a¤›r organ hasarlar›na bile yol açabilmektedirler.

• Mantarlar, vücut yüzeyinde cildin üst tabakas›, t›rnak ve saç gibi yerlerde
hastal›¤a neden olan faktörlerdir. Mantar hastal›klar›n›n çok s›k görülmesi
ve son derece bulafl›c› olmas› nedeniyle deri hastal›klar› içinde önemli bir
yeri vard›r. Genelde insandan insana veya hayvandan insana geçebilir. Man-
tarlar, etkilenen bölgede kafl›nt›, cilt lezyonlar› ve k›zar›kl›k, koyu veya aç›k
renkli de¤iflik alanlar gibi belirti ve flikâyetlere neden olabilmektedirler.

372.  Ünite  -  ‹fl  Kazalar ›n ›n  ve  Meslek  Hastal ›k lar ›n ›n  De¤er lendir i lmesi



Virütik mesleki enfeksiyon hastal›klar›n›n en önemlileri viral hepatitler ve
AIDS’dir.

• Viral hepatitler, sa¤l›k personelinin s›kl›kla karfl›laflt›¤› viral hastal›klar›n ba-
fl›nda gelmektedir. Karaci¤er iltihab› anlam›na gelen hepatit, virüslere ba¤l›
olarak geliflmektedir. Genellikle karaci¤erde büyümeye ve bazen kal›c› ha-
sar oluflmas›na neden olmaktad›r. Hepatit, virüsler d›fl›nda çeflitli kimyasal
maddeler, ilaçlar ve alkol kullan›m› nedeniyle de oluflabilir. Viral hepatit, en
s›k görülen bulafl›c› hastal›kt›r. Özellikle Hepatit B virüsü enfeksiyonu gerek
Türkiye’de gerekse dünyada yayg›n ve ciddi sa¤l›k sorunlar›n›n bafl›nda gel-
mektedir. Sadece Hepatit B de¤il baflta A ve C olmak üzere tüm hepatit çe-
flitleri insan sa¤l›¤› aç›s›ndan tehdit oluflturmaktad›r.

• AIDS, ba¤›fl›kl›k sistemine yavafl yavafl nüfuz ederek vücudun enfeksiyonlara
karfl› direncini yok eden, bireyi çeflitli rahats›zl›klara karfl› korunmas›z hale ge-
tiren ve sonunda ölümüne neden olan viral bir hastal›kt›r. Kan ve kan ürün-
leri, sperm veya di¤er cinsel s›v›lar üzerinden insandan insana bulaflmaktad›r.
Hayvandan insana da geçebilmektedir. Ayr›ca, plasenta ya da süt yoluyla an-
neden bebe¤e de geçmektedir. Hastal›¤a neden olan virüsün öksürükle, hap-
fl›r›kla ya da el s›k›flmak gibi ola¤an temaslarla bulaflmad›¤› bilinmektedir. 

Fiziksel Faktörler
Meslek hastal›klar›na neden olan bafll›ca fiziksel faktörler elektromanyetik radyasyo-
nun türleri olan iyonize olan radyasyon ve iyonize olmayan radyasyon ile gürültü ve
titreflimdir.

• ‹yonize olan radyasyon, meslek hastal›¤›na neden olan fiziksel bir faktördür.
Genel olarak elektromanyetik, ses ve parçac›k olmak üzere üç tür radyasyon
biçimi vard›r. Radyasyon türleri aras›nda yer alan elektromanyetik radyasyo-
nun iki türü vard›r. Bunlar, iyonize olan radyasyon ve iyonize olmayan radyas-
yondur. ‹yonize olan radyasyon, radyasyonun en tehlikeli türüdür. Röntgen,
gamma ›fl›nlar›, radyoizotoplar ve nötron iyonize radyasyondur. ‹yonize olan
radyasyon, insan vücudundan kolayl›kla geçerek vücudun yap› tafllar› olan
hücrelere hasar vermekte ve çeflitli kanser türlerine, genetik hasarlara, anemi-
ye, do¤umsal bozukluklara neden olmakta, üreme sa¤l›¤›na olumsuz etkile-
mekte ve genetik bozukluklara neden olmaktad›r. ‹yonize radyasyonun kulla-
n›m alanlar›n›n bafl›nda röntgen (t›bbi teflhis ve tedavide) gelmektedir. Ayr›ca
sanayi röntgenografisi, sondaj ve yer saptama gereçleri, lüminizan boyalar,
radyoaktif minerallerin ç›kar›lmas›, elde edilmesi, tafl›nmas›, araflt›rma labora-
tuvarlar› gibi alanlarda da röntgenden yararlan›lmaktad›r (Tuna, 1991, s.52).

• ‹yonize olmayan radyasyon ise sanayide yayg›n olarak kullan›lmaktad›r ve
daha zarars›z olarak nitelendirilmektedir. Bunlar radyo dalgalar›, mikro dal-
galar, k›z›l ötesi ›fl›n, görünür ›fl›k, mor ötesi ›fl›k ve lazerlerdir. Ancak, yine
de bu tür radyoaktif maddelerin dikkatli kullan›lmas› tavsiye edilmektedir.
‹yonize olmayan radyasyon, gözde katarakt gibi hastal›klara ve hasarlara,
deride yan›klara ve hastal›klara neden olmakta, üreme sa¤l›¤› ve hamilelik
üzerinde olumuz etkiler yapmakta, yorgunlu¤a, halsizli¤e ve strese neden
olmaktad›r (Tuna, 1991, s.52). ‹yonize olmayan bir tür radyasyon olan k›z›l
ötesi ›fl›nlar cam sanayi, dökümhaneler, haddehaneler, sac yap›m›, karpit
yap›m›, ergitme f›r›nlar› ve potalar›nda kullan›lmaktad›r. 
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• Gürültü, istenmeyen sestir. Haval› çekiçler, perçin iflleri, baz› testere ve plan-
ya makinalar›, k›rma de¤irmenleri, titreflimli elekler, tafl kesme, gaz türbinle-
ri, kompresörler, aspiratörler, flahmerdanlar, buldozerler, ekskavatöler, mo-
tor test atölyeleri, dizel motor makina daireleri sanayide kullan›lan, gürültü-
lü çal›flan makinelerdir (Gerek, 1989, s.436). Ses düzeyi, 85-95 dB(A) üzerin-
de ve sürekli gürültü olan iflyerlerinde gürültüye ba¤l› iflitme kay›plar› ve di-
¤er rahats›zl›klar ortaya ç›kmaktad›r. Gürültünün insan sa¤l›¤› üzerindeki et-
kileri, iki grupta ele al›nabilir. Bunlardan ilki, iflitme organ›na verdi¤i zarar-
lar, ikincisi ise vücudun iflitme organ› d›fl›ndaki k›s›mlar›na verdi¤i zararlar-
d›r. Gürültünün iflitme organ›na verdi¤i zararlar, geçici iflitme kay›plar› ve sü-
rekli iflitme kay›plar›d›r (Sabuncu, 1999, s.102). Geçici iflitme kay›plar›, birkaç
saat boyunca fliddetli gürültüye maruz kalan kiflilerde görülmektedir. Bu tür
kay›plar›n ne zaman düzelece¤i maruz kalan kiflinin fizyolojik özelliklerine,
yafl›na, gürültüye maruz kalma süresine, nas›l bir gürültüye maruz kald›¤›na
ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Sürekli iflitme kayb› ise gürültülü ortamlarda
uzun süre çal›flma nedeniyle iç kulaktaki tüy hücrelerinin tahrip olmas›ndan
dolay› kal›c› olarak ortaya ç›kmaktad›r (Ar›c›, 1999, s.186; Selcan, 1985, s.39;
Orhun, 1983, s.112; http://www.bilgin.net/GurultuSelcukOzdmr.htm). 

• Titreflim (vibrasyon), genellikle kat› ortamlarda yay›lan dokunma duyusu ile alg›-
lanan alçak ve yüksek frekansl› bir enerji yay›l›m›d›r. Titreflimin frekans› saniye-
deki titreflim say›s› olarak ve Hertz (Hz) birimi ile ölçülmektedir (Yi¤it, 2011,
s.175). Titreflim, istenmeyen bir hareket olup istenmeyen ses ve gürültü olufltur-
maktad›r. Örne¤in, motorlar, elektrik motorlar› ya da herhangi bir makinenin ça-
l›flma s›ras›ndaki hareketi istenmeyen titreflimler üretmektedir. Titreflim vücuda,
vücudun titreflimle temas etti¤i yerden girmekte ve titreflime maruz kalan kifliler-
de kas-iskelet, kalp-damar, mide-ba¤›rsak sistemlerinde hastal›klara neden ol-
maktad›r. Titreflimin çal›flanlar üzerindeki etkisi, el-kol titreflimi ve bütün vücut tit-
reflimi olmak üzere iki k›s›mda de¤erlendirilmektedir. El-kol titreflimi damar, ke-
mik, eklem, sinir ve kas bozukluklar›na yol açmakta, bütün vücut titreflimi ise
özellikle bel bölgesinde rahats›zl›k ve omurgada travmaya yol açmaktad›r. 2013
y›l›nda yürürlü¤e giren Çal›flanlar›n Titreflimle ‹lgili Risklerden Korunmalar›na
Dair Yönetmelik’e (RG, T.22.08.2013, S.28743) göre, ülkemizde günlük 8 saatlik
bir iflte el-kol titreflimi için günlük maruziyet s›n›r de¤eri 5 m/s olarak bütün vü-
cut titreflimi için ise günlük maruziyet s›n›r de¤eri 1,15 m/s olarak belirlenmifltir.

Çal›flanlar›n Titreflimle ‹lgili Risklerden Korunmalar›na Dair Yönetmelik metni için
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=mevzuat&id=3 adresine bakabilirsiniz.

‹fi KAZALARINA VE MESLEK HASTALIKLARINA KARfiI
ALINAB‹LECEK ÖNLEMLER
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik çal›flmalar›n amac›, ifl kazalar› ve mes-
lek hastal›klar›n›n ortaya ç›kmas›n› önlemektir. Bu bak›mdan ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar›n›n do¤urabilece¤i zararlar› önlemenin yolu da, ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar›na yol açan nedenleri tespit ettikten sonra onlara karfl› önlem almaktan
geçmektedir. Bu kapsamda yap›lacak çal›flmalar ifl kazalar›na karfl› al›nabilecek
önlemler, meslek hastal›klar›na karfl› al›nabilecek önlemler ve iflçilerin sa¤l›¤›n›
korumaya yönelik önlemler olarak s›n›fland›r›labilir.
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‹fl Kazalar›na Karfl› Al›nmas› Gereken Önlemler
Toplumun birçok kesiminin ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›na iliflkin do¤rudan
ve dolayl› olarak sorumlulu¤u bulunmaktad›r. Çünkü karfl› karfl›ya bulunulan ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i sorunu toplumsal bir sorundur. Bu konuya iliflkin baflta iflve-
renler olmak üzere iflçilere, sendikalara ve devlete önemli görevler düflmektedir. 

‹fl Kazalar›n›n Önlenmesinde ‹flverenlerin Rolü
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesi aç›s›ndan iflverenlerin konuya yak-
lafl›mlar› son derece önemlidir. ‹flverenlerin ister insanc›l nedenlerle isterse ekono-
mik nedenlerle olsun ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusuna yapacaklar› her türlü yat›-
r›m, üretimin ve verimlili¤in artmas› fleklinde iflletmeye geri dönecektir. Bu amaç-
la yap›lacak çal›flmalar, iflyerinin kuruluflundan itibaren bafllamaktad›r. ‹flveren, bi-
nan›n yap›m›ndan makine ve tesisat seçilmesine ve kurulmas›na kadar geçen sü-
reçte ifl kazalar›n› önlemek ve iflçilerin sa¤l›¤›n› korumak için gerekli her türlü ön-
lemi almak durumundad›r. Bunun yan› s›ra iflyeri üretime geçtikten sonra da sü-
rekli olarak önlem almaya devam edecektir. ‹flverenin,

• Güvenli çal›flma koflullar›n› sa¤layacak her türlü önlemi almas›,
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine yönelik araç-gereçleri noksans›z bulundurmas›,
• Özellikle makine koruyucularda herhangi bir sorun olup olmad›¤›n› denet-

lemesi,
• ‹flçilerin kiflisel koruyucu donan›mlar›n kullanmas›n›n sa¤lanmas›, 
• ‹flçilere düzenli olarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimleri vermesi,
• ‹flçilerin güvenli davran›fllar içinde bulunup bulunmad›¤›n› denetlemesi,
• ‹fl kazalar›nda, acil müdahale ve ilk yard›m için uygun bir sistem kurmas›,
• ‹fl kazalar›na iliflkin kay›tlar› tutmas› ve tutulan kay›tlar› de¤erlendirmesi,
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda inceleme ve araflt›rmalar yapan bilimsel ku-

rum ve kurulufllar› desteklemesi,
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›n› titizlikle uygulamas›,
• ‹flçilerin sorunlar›yla ilgilenecek çal›flma psikolo¤unun bulundurulmas› 
ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n en aza indirilmesinde önemli katk›lar sa¤la-

yacakt›r. Bütün bu önlemleri alarak ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan korunma-
n›n yolu iflyerinde, sa¤l›kl› iflleyen bir ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sistemi kurmaktan geç-
mektedir. Bu sistemin kurulmas›nda da birbirini tamamlayan uygulanmas› gereken
dört ayr› yöntem vard›r. Bunlar risk de¤erlendirme (mühendislik revizyon), inand›r-
ma ve özendirme, ifle uygun iflçi seçme ve ifl güvenli¤i disiplininin sa¤lanmas›d›r.

Kiflisel koruyucu donan›m nedir?

Makine koruyucu donan›m nedir?

Risk de¤erlendirme, iflyerinde var olan ya da d›flar›dan gelebilecek tehlikele-
rin çal›flanlara, iflyeri ve çevresine verebilece¤i zararlar›n ve bunlara karfl› al›nacak
önlemlerin belirlenmesi amac›yla yap›lmas› gereken çal›flmalard›r. Risk de¤erlen-
dirme aflamalar›na geçmeden önce tehlike ve risk kavramlar›n› aç›klamakta yarar
vard›r. Tehlike, bir fleyin zarar verme potansiyelidir. Risk ise bir tehlikeye maruz
kalma sonucunda bir sakatl›k ya da hastal›k geçirme olas›l›¤›n› ve ortaya ç›kacak
sakatl›k ya da hastal›¤›n fliddetini ifade etmektedir. Risk de¤erlendirmesi birbirini
takip eden befl aflamadan oluflmaktad›r (Risk De¤erlendirme Esaslar, 2007, s.4):
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
sisteminin kurularak
uygulanmas›nda gereken 4
yöntem flunlard›r:
• Risk de¤erlendirme

(mühendislik revizyon),
• ‹nand›rma ve özendirme,
• ‹fle uygun iflçi seçme,
• ‹fl güvenli¤i disiplininin

sa¤lanmas›.
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• Risk de¤erlendirmesi çerçevesinde birinci aflamada, iflyeri ile ilgili bilgi top-
lanmal›d›r. Bunlar iflyerinde çal›flan iflçilerin ve ifl ekipmanlar›n›n özellikleri,
iflyerindeki tehlikelerin potansiyel sonuçlar›, tan›mlanm›fl olan tehlikeli dav-
ran›fllar, al›nm›fl olan tedbirler gibi bilgiler olabilir.

• ‹kinci aflamada, tehlikeler belirlenmelidir. Genel kontrol listesinden “Evet”,
“Hay›r” iflaretlenerek tehlikenin var olup olmad›¤› tespit edilmelidir.

• Üçüncü aflamada, tehlikeden kaynaklanan riskler belirlenmelidir. Tehlikeyi
meydana gelme ihtimalini gözönünde bulundurarak düflük, orta düzey ve
yüksek fleklinde s›n›fland›rarak, tehlikenin sonuçlar›n›n fliddetini ise hafif,
orta ve büyük fleklinde s›n›fland›rarak de¤erlendirme yap›lmal›d›r. Yap›lan
de¤erlendirme sonucunda küçük ve orta düzey riskler kabul edilebilir, bü-
yük riskler ise kabul edilemeyen ve önlem al›nmas› gereken riskler olarak
belirlenmelidir.

• Dördüncü aflamada, söz konusu tehlikeden kaynaklanan riskin ortadan kal-
d›r›lmas› ya da azalt›lmas›na yönelik faaliyetlerin planlanmas› bulunmaktad›r.

• Beflinci aflamada ise “Risk De¤erlendirme Formu” kullan›larak risk de¤erlen-
dirmesinin belgelendirilmesi gerekmektedir. 

‹nand›rma ve özendirme çal›flmalar›, tamamlay›c› bir tedbirdir. Risklerin de-
¤erlendirilmesi önemli olmakla beraber hiçbir zaman ifl kazalar›n› önlemede tek
bafl›na yeterli de¤ildir. Önemli olan insanlar› inand›rarak veya özendirerek daha
tedbirli davranmaya teflvik edebilmektir. Bilindi¤i gibi ihmal ve dalg›nl›k gibi kifli-
sel özellikler her insanda görülebilir ve bazen tek bafl›na bazen de di¤er faktörler-
le birlikte kaza nedeni olabilir. Bu nedenle, çal›flanlar›n bilinçlendirilerek daha dik-
katli, tedbirli ve özenli davranmalar› sa¤lanabilir. Ancak, ifl kazalar›n›n azalt›labil-
mesi çal›flanlar›n ikna edilmeleri ve inand›r›lmalar› ile mümkün olabilir. Bu amaç-
la, her düzeydeki okullara ifl güvenli¤i bilinci yaratacak dersler konmas› faydal›
olacakt›r. Ayr›ca ifl güvenli¤i yay›nlar› yap›lmas›, çeflitli yar›flmalar düzenlenmesi,
uyar› afiflleri haz›rlanmas›, propaganda ve ödüllendirme yollar›na gidilmesi de et-
kili olabilecek önlemler aras›nda gösterilmektedir (Gerek, 2006, s.47).

‹fle uygun iflçi seçme, ifl kazalar›n›n önlenmesinde etkili olan uygulamalardan
biridir. Bugün ergonomi (ifl bilim) ad› verilen bilim dal› iflçilerin fizik yetenekleri-
ne göre makine, donan›m ve araç-gereç gelifltirme çal›flmalar› yapmaktad›r. ‹fl gü-
venli¤inin sa¤lanmas›nda, ifl kazalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesinde
ergonomi önemli bir uygulama konusudur. ‹flçileri ifle al›rken yetenek testi yap›l-
mas›, s›k kaza yapan iflçilerin saptanmas›, bedeni yeteneklerine uygun ifl de¤ifltir-
me olanaklar›n›n araflt›r›lmas› da ergonominin ilgi alan›na girmektedir. Buradan el-
de edilen bilgilerle ifl kazalar›n›n azalt›lmas› mümkün olabilecektir.

‹fl güvenli¤i disiplininin sa¤lanmas› da ifl kazalar›n› azaltabilecek önlemler-
den biridir. Ancak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda risk de¤erlendirme, inand›r-
ma ve özendirme, ifle uygun iflçi seçimi gibi di¤er önlemlerden sonuç al›namama-
s› durumunda disiplin tedbirlerine son çare olarak baflvurulmaktad›r. Di¤er bir ifa-
deyle, iflçileri dikkatli olmaya yönlendirmeden, inand›rma ve özendirme yollar› de-
nenmeden iflçilerin ifllerini veya çal›flt›¤› yerleri de¤ifltirmeden, ergonomik incele-
meler yapmadan iflçilere ceza verilmesi do¤ru bir yaklafl›m olmayacakt›r. Bu ne-
denle, disiplin tedbirleri son çare olarak düflünülmelidir. ‹htar, ücret kesintisi veya
ifle son verme günümüzde uygulanan disiplin tedbirlerinden baz›lar›d›r (Gerek,
2006, s.48).
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Risk De¤erlendirme:
‹flyerinde var olan ya da
d›flar›dan gelebilecek
tehlikelerin çal›flanlara,
iflyeri ve çevresine
verebilece¤i zararlar›n ve
bunlara karfl› al›nacak
önlemlerin belirlenmesi
amac›yla yap›lmas› gereken
çal›flmalard›r.

Tehlike: Bir fleyin zarar
verme potansiyelidir. 

Risk: Bir tehlikeye maruz
kalma sonucunda bir
sakatl›k ya da hastal›k
geçirme olas›l›¤› ve ortaya
ç›kacak sakatl›k ya da
hastal›¤›n fliddetidir.

Ergonomi: Kiflilerin, fiziksel
ve psikolojik özelliklerini
gözönünde bulundurarak
iflin kiflilere, kiflilerin ifle
uyumu için gerekli flartlar›
ortaya koyan çok disiplinli
bir bilim dal›d›r.



‹fl Kazalar›n›n Önlenmesinde ‹flçilerin Rolü
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu iflçiler taraf›ndan benimsenmez ve desteklenmezse
istenilen sonuçlar›n al›nmas› mümkün de¤ildir. ‹flçilerin ifl kazalar› ve meslek has-
tal›klar›n›n önlenmesi bak›m›ndan üzerlerine düflen en önemli yükümlülük, ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uymakt›r. ‹flçiler, aniden ç›kabilecek tehlikelerden
kendilerini sak›nacak flekilde dikkatli çal›flmal›, kulland›klar› alet ve makinalar
hakk›nda önceden yeterli bilgi sahibi olmaya çal›flmal›, tereddütleri varsa bunlar›
sorarak ö¤renmeli ve bunlar› kullanma talimatlar›na uygun olarak kullanmal›d›rlar.
Yap›lan e¤itim çal›flmalar›n›n önce kendi yararlar›na oldu¤unu düflünerek e¤itim
çal›flmalar›ndan olabildi¤ince çok yararlanmaya çal›flmal›d›rlar. Kiflisel koruyucula-
r›n kullan›m›nda asla ihmalkâr davranmamal› ve bunlar› kullanmamalar› halinde
do¤abilecek tehlikelerin ve u¤rayabilecekleri zarar›n büyüklü¤ünü hiçbir zaman
unutmamal›d›rlar (Gerek, 2006, s.48).

‹fl Kazalar›n›n Önlenmesinde Sendikalar›n Rolü
‹flçi sendikalar›n›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda yapabilecekleri pek çok kat-
k› vard›r. Sendikalar, her fleyden önce üyelerinin karfl›laflt›klar› ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤ine iliflkin sorunlar›n takipçisi olarak ve çözümüne yard›mc› olarak katk› sa¤la-
yabileceklerdir. Bunun yan›nda sendikalar, toplu ifl sözleflmelerine ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤ine iliflkin hükümler koyarak iflçileri koruyabileceklerdir. Ayr›ca iflyerlerinde-
ki sendika temsilcileri ile ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›nda aktif olarak yer alarak
katk› verebileceklerdir. Sendikalar, toplu ifl sözleflmeleri d›fl›nda özel sözleflmeler-
le de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i koflullar›n›n gelifltirilmesine yard›mc› olabileceklerdir.
Kendi üyeleri için ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerini her düzeyde gerçeklefltirebi-
lirler. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i inceleme ve araflt›rma kurulufllar›n›n çal›flmalar›n› des-
tekleyebilirler. Sendikalar, bunlar›n d›fl›nda konuya iliflkin kanun ve tüzüklerin ha-
z›rl›klar›na kat›labilirler ve konu ile ilgili görüfl aç›klayabilirler. Demokratik birer
bask› grubu olarak konuya iliflkin mevzuat›n uygulanmas›n› üyelerinin duyarl›l›¤›-
n› sa¤layarak yak›ndan izleyebilir ve denetleyebilirler (Gerek, 2006, s.48). 

‹fl Kazalar›n›n Önlenmesinde Devletin Rolü
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin geliflim süreci içinde devletin rolü de zaman içinde gelifle-
rek de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Bafllang›çta, devlet zorunlu müdahalelerle çal›flma hayat›-
n›n içinde bulunmufl, takip eden dönemlerde yol gösterici ve teflvik edici bir flekilde
çal›flma hayat›nda yer alm›flt›r. Yak›n zamanlarda ise düzenleyici, gözlemci, ayd›nla-
t›c›, teflvik edici faaliyetlerine inceleme, araflt›rma, e¤itim kurulufllar› arac›l›¤›yla so-
runlar›n bilimsel yoldan çözümlenmesine öncülük fonksiyonunu da eklemifltir. 

Devletin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki en önemli fonksiyonu ve görevi,
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin mevzuat› düzenlemektir. Devletin ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i konusundaki ikinci bir önemli görevi de, denetimdir. Çünkü mevzuat ne
kadar iyi haz›rlanm›fl olursa olsun uygulanmamas› durumunda bir yarar sa¤lama-
yacakt›r. Bu bak›mdan, mevzuat›n uygulanmas›n› denetimlerle izlemek devletin
bir fonksiyonudur. Devletin bir di¤er fonksiyonu da, mevzuat› ihlal edenlere ba-
¤›ms›z mahkemeler arac›l›¤› ile gerekli yapt›r›mlar› uygulamakt›r. Bunlar›n d›fl›nda
devlet, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda araflt›rma ve e¤itim yapan birimler olufl-
turarak bunlar›n faaliyetlerini yönlendirmektedir.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda belki de yap›lacak en önemli ifl, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤inin bir devlet politikas› haline getirilmesidir. Bütün toplum kesimlerinin
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‹fl kazalar›n›n önlenmesinde
iflçilerin üzerlerine düflen en
önemli yükümlülük, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurallar›na titizlikle
uymakt›r.

‹fl kazalar›n›n önlenmesinde
sendikalar›n yapmas›
gereken en önemli ifl,
üyelerinin haklar›n› korumak
ve onlar› e¤itmektir.

‹fl kazalar›n›n önlenmesinde
devletin üzerine düflen
görevler öncelikle ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konular›nda yol
gösterici olmak, mevzuat›
düzenlemek, denetim
yapmak, kurallara
uymayanlara yapt›r›m
uygulamakt›r.



ve sosyal taraflar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusuna dikkatinin çekilerek ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i bilincinin oluflturulmas›, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n önlen-
mesinin ilk ad›m› olacakt›r. Ayr›ca, birçok geliflmifl ülkede oldu¤u gibi ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i konular› okul öncesi dönemden itibaren çocuklar›n düzeyine uygun fle-
kilde verilmelidir. Çünkü ifl güvenli¤i bilinci, küçük yafllardan itibaren verildi¤inde
etkili olmaktad›r. 

Devletin, teknolojideki h›zl› de¤iflim nedeniyle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusun-
daki mevzuat› s›k s›k gözden geçirerek güncellemesi gerekmektedir. Bunun yan›n-
da, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki araflt›rmalar› zenginlefltirerek uygulamaya dö-
nüflmelerini sa¤lamal›d›r. Teknolojik geliflmelerin çok h›zl› olmas›, mevzuat› k›sa
sürede yetersiz hale getirebilmektedir.

Devlet, ayr›ca kaza say›s› düflük iflletmeleri ödüllendirerek teflvik edilmelerini
sa¤lamal›d›r. Devlet taraf›ndan hem maddi hem de manevi alanda sa¤lanan teflvik-
ler di¤er iflletmeleri de olumlu yönde etkileyecektir (Gerek, 2006, s.45). 

Meslek Hastal›klar›na Karfl› Al›nmas› Gereken Önlemler
Meslek hastal›klar›na karfl› al›nabilecek genel önlemler ve özel önlemler ayr› ayr›
düzenlenmifltir.

Meslek Hastal›klar›na Karfl› Al›nabilecek Genel Önlemler
Meslek hastal›klar›na karfl› al›nabilecek genel önlemler flunlard›r: 

• Meslek hastal›¤› meydana getirebilen veya meslek hastal›klar› listesinde ka-
y›tl› maddelerle çal›flan iflyerlerinde, bu maddelerin özellikleri, zararlar› ve
korunma çareleri hakk›nda çal›flanlar e¤itilecektir.

• ‹flyerlerinde, bu maddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait ilk belirtiler ile
al›nacak tedbirleri gösteren özel afifller uygun yerlere as›lacakt›r.

• ‹flyerlerinde kullan›lan zehirli ve zararl› maddeler teknik imkân varsa ayn› ifli
gören daha az zehirli ve zararl› maddelerle de¤ifltirilecektir.

• Zehirli toz, duman, gaz, sis veya s›v›larla çal›flmalar, teknik imkânlara göre
kapal› sistemle yap›lacak, bu gibi iflyerlerinde etkili ve yeterli havaland›rma
sa¤lanacak, at›klar, zarars›z hale getirilmeden atmosfere ve d›fl çevreye ve-
rilmeyecektir.

• Çok zehirli maddelerin kullan›ld›¤› iflyerlerinde, bu maddeler ve bu madde-
lerin bulundu¤u bölümler di¤er yerlerden tecrit edilmek suretiyle bunlar›n
etkileri azalt›lacakt›r.

• Zehirli toz, duman ve buharl› iflyerlerinde, iflyeri havas› nemli, taban, duvar,
ve tezgahlar yafl bulundurulmak suretiyle zararl› maddelerin yap›lmas› önle-
necek, gerekti¤inde bu çal›flmalar genel ve lokal havaland›rma ile birlikte
yap›lacakt›r.

• Meslek hastal›¤› yapan zehirli ve zararl› maddelerle çal›flan iflyerlerinde, ifl-
çilere uygun kiflisel korunma araçlar› verilecek ve bunlar›n kullan›lmalar›
ö¤retilecek ve gerekti¤inde sa¤lanacakt›r.

• Meslek hastal›klar›ndan korunmak için ifle girifl ve ifle yerlefltirme muayene-
leri düzenli yap›lacak, kullan›lan maddelere karfl› hassas olanlar bu ifllerde
çal›flt›r›lmayacak, ifle uygun kiflilerin yerlefltirilmesine önem verilecektir

Ayr›ca ifle yerlefltirilen iflçilerin, tehlike ve zarar›n özelli¤ine göre belirli süreler-
de sa¤l›k muayeneleri ve gerekti¤inde laboratuvar araflt›rmalar› yap›lacakt›r.
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Meslek hastal›klar›na karfl›
al›nabilecek önlemler, genel
önlemler ve özel önlemler
olarak s›n›fland›r›labilir.



Meslek Hastal›klar›na Karfl› Al›nabilecek Özel Önlemler
Meslek hastal›klar›na karfl› al›nabilecek birçok önlem bulunmaktad›r. Burada sade-
ce kimyasallara, tozlara, bulafl›c› meslek hastal›klar›na, bulafl›c› hastal›klara ve fizik
ve mekanik faktörlere karfl› al›nan bafll›ca önlemlere de¤inilecektir.

Kimyasallara Karfl› Al›nacak Önlemler
• Kurflunlu çal›flmalar sonucu meydana gelecek toz, duman ve buhar›n kay-

naklar›n›n zarars›z hale getirilmeleri için etkili aspirasyon sistemleri kurula-
cak ve sürekli olarak bak›m› yap›lacakt›r.

• Kurflunla çal›flmalar›n yap›ld›¤› oda veya bölümlerin tabanlar› su geçirmez,
kaygan olmayan ve kolay y›kanabilir malzemeden yap›lacakt›r.

• Kurflunla çal›flan iflçiler, her üç ayda bir sa¤l›k muayenesine tabi tutula-
cakt›r.

• C›va çal›flmalar›n yap›ld›¤› iflyeri taban› c›vadan etkilenmeyen ve su geçir-
meyen, düz ve pürüzsüz malzemeden mümkünse yekpare olarak yap›lacak,
üzerinde hiç bir çatlak bulunmayacakt›r. 

• Ensektisit üretiminde, paketlenmesinde ve uygulanmas› ifllerinde çal›flan ifl-
çilere, ürettikleri ve kulland›klar› maddenin zehirlilik derecesi ve kiflisel ko-
runma yollar› ö¤retilecektir.

• Ensektisitle temasa geçecek iflçiler, bu ifli yaparken bafl› da koruyan temiz,
su geçirmez bir tulum giyeceklerdir.

• ‹flçi için y›kan›p temizlenme imkânlar› haz›rlanacak ve iflini terk ederken bol
s›cak su ve sabunla y›kanma mecburiyeti konacakt›r

Tozlara Karfl› Al›nacak Önlemler
• Tozlu iflyerlerinde genel havaland›rmayla birlikte uygun aspirasyon sistemi

ile tozun, çevre havas›na yay›lmas›n› önlemek için su perdeleri, vakum ve
uzaktan kumanda sistemleri kurulacakt›r. 

• Toz ç›karan ifller, teknik imkânlara göre kapal› sistemde yap›lacak veya bu
ifller di¤erlerinden tecrit edilecektir.

• Toz ç›karan ifllerde iflyeri taban› iflin özelli¤ine ve teknik imkânlara göre ›s-
lak bulundurulacak, delme ifllerinde toz ç›kmas›n› önlemek için yafl metot-
lar uygulanacakt›r.

• Toz ç›karan ifllerde çal›flan iflçilere, iflin özelli¤ine ve tozun niteli¤ine göre
uygun kiflisel korunma araçlar› ile maskeler verilecektir.

• Tozlu ifllerde çal›flan iflçilerin, periyodik olarak sa¤l›k muayeneleri yap›lacak
ve her alt› ayda bir gö¤üs radyografileri al›nacakt›r

Bulafl›c› Meslek Hastal›klar›na Karfl› Al›nacak Önlemler
• fiarbon hastal›¤›n› bulaflt›rabilecek olan deri, yün, k›l vb hayvansal madde-

ler ile paçavralar, uygun usullerle temizlenip sterilize edilecek, y›kan›p ku-
rutulacakt›r.

• Bu gibi iflyerlerinde toz ve at›klar, afla¤›dan çekmeli bir aspirasyon sistemi
ile toplanarak yok edilecek veya antiseptik maddelerle ›slat›ld›ktan sonra
yak›lacakt›r. 

• Tetanos tehlikesi olan ifllerde çal›flan bütün iflçilere antitetanik afl› yap›lacak,
parçalanm›fl, ezik ve toprakla bulaflm›fl yaralanmalarda, serum antitetanik
uygulanacakt›r.
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• Brusella hastal›¤›na karfl› hastal›¤›n bulaflma ihtimali olan ifllerde çal›flan ifl-
çiler afl›lanacakt›r.

• Bir mesleki deri hastal›¤› olan ankilostomyaz hastal›¤›na karfl› madencilik,
taflc›l›k, tu¤la ve kiremitçilik ve tünel kazmas› gibi ifllerde, taban kuru bulun-
durulacak ve gerekirse yerlere tuz serpilecektir.

• Akci¤er tüberkülozonun bulaflmas› ihtimali olan iflyerlerinde hastal›¤›n ya-
y›lmas›n› önleyecek hijyenik, t›bbi ve teknik koruyucu önlemler al›nacakt›r.

Bulafl›c› Hastal›klara Karfl› Al›nacak Önlemler
• ‹flyerlerinde kullan›lan içme ve kullanma sular›, gerekti¤inde sterilize veya

dezenfekte edilecektir.
• ‹flyerleri ile iflçi konutlar›nda sivrisinek, sinek, tahtakurusu, pire, fare vb za-

rarl›lar›n yok edilmesi için s›k s›k gereken temizleme önlemleri al›nacak en-
sektisit ve rodentisit uygulamas› yap›lacakt›r.

• Bulaflma ihtimali olan iflyerlerinde ve ifllerde, iflçilere uygun koruyucu elbise,
çizme ve benzeri gerekli malzeme verilecek, maden ocaklar›, yeralt› vb ifller-
de derinden bulaflma tehlikesine karfl› ç›plak ayakla çal›flma önlenecektir.

Fizik ve Mekanik Faktörlere Karfl› Al›nacak Önlemler
• ‹flyerlerinde gürültü ç›karan makinelerin monte edilmeleri s›ras›nda iflyeri

taban›, titreflimi ve sesi azaltacak malzeme ve sistemle yap›lacakt›r.
• Gürültülü iflyerlerinin duvarlar›, sesin yans›mas›n› önleyecek malzeme ile

kaplanacak ve bu binalar, çift kap›l›, çift pencereli infla edilecektir. Duvar-
lar, ses geçirmeyen malzeme ile yap›lacakt›r.

• Titreflim yapan aletlerle çal›flacak iflçilerin, ifle al›n›rken genel sa¤l›k muayene-
leri yap›lacak, özellikle kemik, eklem ve damar sistemleri incelenecek ve bu
sistemlerle ilgili bir hastal›¤› veya ar›zas› olanlar bu ifllere al›nmayacaklard›r.

• Enfraruj (k›z›l ötesi) ›fl›nlar saçan kaynaklar, bu ›fl›nlar› geçirmeyen ekranlar-
la tecrit veya otomatik kapaklarla teçhiz edilecektir.

• Enfraruj ›fl›nlar saçan ifllerde çal›flan iflçilere, bu ›fl›nlar› geçirmeyen gözlük-
ler ile di¤er uygun kiflisel korunma araçlar› verilecektir.

• Do¤al veya yapay radyoaktif ve radyoiyonizan maddeler ile yap›lan çal›flma-
larda iflçilerin ne miktarda radyasyon ald›klar›, özel cihazlarla ölçülecek ve
bunlar en geç ayda bir defa de¤erlendirilecektir. Al›nan radrasyon, izin ve-
rilen dozun üstünde bulundu¤u hallerde iflçi bir süre için bu iflten uzaklafl-
t›r›lacak, y›ll›k total doz korunacakt›r.

‹flçilerin Sa¤l›¤›n› Korumaya Yönelik Önlemler
‹flçilerin sa¤l›¤›n› korumaya yönelik tüm faaliyetler çok önemlidir. ‹flçilerin meslek
hastal›klar›na ve di¤er hastal›klara karfl› korunmas›nda izlenen bafll›ca üç yol var-
d›r. Bunlar hastal›klar› ortaya ç›kmadan önlemeye yönelik koruyucu sa¤l›k hizmet-
leri, hastal›k veya kaza ortaya ç›kt›ktan sonraki tedavi edici sa¤l›k hizmetleri ve
bunlar› tamamlayan rehabilitasyon hizmetleridir.

Koruyucu Sa¤l›k Hizmetleri
Bu kapsamda, iflçilere yönelik koruyucu sa¤l›k hizmetleri ve iflyeri çevrelerine yö-
nelik koruyucu sa¤l›k hizmetleri ele al›nacakt›r.

‹flçilere yönelik koruyucu sa¤l›k hizmetleri, afl›lama, seroprofilaksi, ke-
moprofilaksi, beslenme, erken tan› çal›flmalar› ve portör taramalar›, ifle dönüfl mu-
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ayeneleri, acil yard›m ve ilkyard›m ve sa¤l›k e¤itimidir. fiimdi bunlar› k›saca aç›k-
layal›m (Gerek, 2006, s.50).

• Afl›lama, aktif ba¤›fl›klama olarak da adland›r›lmaktad›r. Afl›lamada, zay›fla-
t›lm›fl mikroplar hasta olmayan kifliye verilerek hastal›¤a karfl› ba¤›fl›kl›k ka-
zanmas› sa¤lanmaktad›r. Bu sayede kiflinin, bir daha ayn› antijenle karfl›lafl-
mas› durumunda ba¤›fl›kl›k sisteminin daha h›zl› ve etkili cevap vermesi ne-
deniyle hastal›klara karfl› korunmufl olmaktad›r. 

• Seroprofilaksi de pasif ba¤›fl›klama olarak adland›r›lmaktad›r. ‹flçileri, mes-
lek hastal›klar›ndan koruyabilmek amac›yla serum kullan›lmas› uygulanma-
s›na seroprofilaksi denilmektedir. Seroprofilakside, haz›r antikorlar içeren
serumlar do¤rudan hasta kiflinin kan›ma verilmektedir. Afl› ile aras›ndaki
fark ise afl› hasta olmayan kifliye yap›l›rken serum hasta kifliye verilmekte-
dir. Bu yöntemle önemli hastal›klar›n kontrol alt›na al›nmas› mümkündür
(http://www.medikalajansi.com/temel-koruyucu-saglik-hizmetleri.html). 

• Kemoprofilaksi, belirli hastal›k etkenlerinin ortaya ç›kmas›n›, hastal›¤›n iler-
lemesini ya da istenmeyen sonuçlar do¤mas›n› önlemek amac›yla sa¤l›kl› bi-
reylere belirli farmakolojik özellikleri olan maddeler verilerek yürütülen bir
koruyucu sa¤l›k hizmetidir. Baz› hastal›klarda, ilaç vermek suretiyle iflçinin
hastalanmas›na mani olunmaya çal›fl›lmaktad›r. Örne¤in, s›tma hastal›¤› ris-
kinin yüksek oldu¤u batakl›k bölgelerde çal›flmak zorunda olan iflçilere s›t-
ma için koruyucu ilaç verilmektedir (Gerek, 2006, s.50).

• Beslenme de iflçiler aç›ndan önemli bir koruyucu yöntemdir. ‹flçilerin yeterli
ve dengeli beslenememeleri durumunda vücutlar›n›n zay›f düflmesi, direnç-
lerinin azalmas› ve hastalanma ihtimallerini art›rmaktad›r. Vücudu zay›f dü-
flen iflçiler, hem hastal›¤› daha a¤›r geçirmekte hem de hastal›¤›n geçmesi da-
ha uzun zaman almaktad›r. Ayr›ca, yeterli ve dengeli beslenmeyen iflçilerin
dikkatinde azalma, veriminde düflme de söz konusu olabilmektedir. Hatta
kaza riskleri de artmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalarda kötü beslenen kiflilerde,
enfeksiyonlar›n a¤›r seyretti¤i, oluflan yaralar›n geç kapand›¤› belirlenmifltir.
Yeterli ve dengeli beslenme ve e¤itimle birçok hastal›k, sakatl›k ve ölümden
korunma sa¤lanabilmektedir. Bu bak›mdan iflçilerin, yeterli ve dengeli bes-
lenmeleri gerekmektedir. ‹flçilerin yeterli ve dengeli beslenmeleri için beslen-
me rejimlerinde % 12-15 protein, % 25-30 ya¤, % 55-60 karbonhidrat, yeteri
kadar vitamin ve mineral bulunmas› gerekti¤i genellikle kabul edilmektedir.
Ayr›ca, yap›lan iflin a¤›rl›¤›na göre de gereken kalori hesab› yap›lmal›d›r.
Tablo 2.5’de iflin a¤›rl›¤›na göre erkek ve kad›n çal›flanlar bak›m›ndan 18-60
yafl için gerekli olan günlük enerji miktarlar› (kkal/gün) verilmifltir

‹flyeri hekimi bulunan iflyerlerinde iflçilere verilen yemekler miktar, kalite ve
sa¤l›k yönünden denetlenmelidir.

‹flyeri hekimi hakk›nda daha fazla bilgi için bu kitab›n 7. ünitesine bakabilirsiniz.
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‹flin A¤›rl›¤› Erkek Kad›n

Hafif 2500 2100

Orta 3000 2300

Orta-A¤›r Aras› 3500 2600

A¤›r 4000 3000

Tablo 2.5
‹flin A¤›rl›¤›na Göre
18-60 Yafl için
Gerekli Olan Günlük
Enerji Miktarlar›
(kkal/gün)
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Harcanan enerji miktar› ile iflin a¤›rl›¤›na göre yap›lan s›n›fland›rmaya göre mesleklerin
hafif, orta, orta-a¤›r, a¤›r ifllere da¤›l›m› nas›ld›r?

• Erken tan› çal›flmalar› ve portör taramalar› da iflçilere yönelik koruyucu
sa¤l›k hizmetlerinden bir di¤eridir. Hastal›k, ne kadar erken dönemde teflhis
edilirse tedavisi de o kadar kolay olmakta ve tedavide baflar›l› sonuçlar elde
edilme flans› yükselmektedir. Erken tan›da, ifle girifl muayenesinden sonra
periyodik muayenelerin büyük önemi vard›r. Yap›lan iflin a¤›rl›¤›na veya
özelli¤ine göre 6 ay, 1 y›l, 2-3 y›l aral›klarla yap›lan muayeneler yararl› ol-
maktad›r. Muayenelerde, portör taramas› da yap›larak kiflinin herhangi bir
hastal›¤› tafl›y›p tafl›mad›¤› da belirlenmektedir.

• ‹fle dönüfl muayeneleri, koruyucu sa¤l›k hizmetleri bak›m›ndan dikkat edil-
mesi gereken bir baflka konudur. Hastal›k veya kaza nedeniyle geçici olarak
ifli b›rakmak zorunda kalan iflçiler, yeniden ifle bafllamadan önce tekrar mu-
ayene edilmektedirler. Bu konu, meslek hastal›¤› söz konusu ise çok daha
önemlidir. Tam iyileflmemifl iflçiler ifle bafllat›lmamal›d›r. Aksi takdirde, has-
tal›¤›n ya da sakatl›¤›n yeniden ortaya ç›kmas› söz konusu olabilir.

• Acil yard›m ve ilk yard›m da koruyucu sa¤l›k hizmetleri aç›s›ndan önemli
bir faaliyettir. Bütün iflyerlerinde gerekli oldu¤unda hemen ulafl›labilecek bir
acil yard›m çantas› veya dolab› ile ilk yard›m konusunda e¤itimli kifliler bu-
lunmal›d›r. ‹flyeri hekiminin kendisinin bizzat bulunmad›¤› zamanlarda bu
görevi yapabilecek bir kifli iflçiler aras›ndan seçilerek yetifltirilmelidir. A¤›r
ve tehlikeli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde ise ilk yard›m yapabilecek tam gün
sürekli çal›flabilecek sa¤l›k memuru veya hemflire bulundurulmal›d›r.

• Sa¤l›k e¤itimi de iflçiler aç›s›ndan gerekli bir baflka faaliyettir. ‹flçiler, çal›fl-
t›klar› ifl hakk›nda, bu iflte görülme ihtimali olan meslek hastal›klar› ve ifl ka-
zalar› hakk›nda her f›rsatta ve bu arada muayeneye gittiklerinde e¤itilmeli-
dirler. ‹flçilere kiflisel hijyen, bulafl›c› hastal›klardan korunma, aile planlama-
s›, ana-çocuk sa¤l›¤› hakk›nda her f›rsatta e¤itim yap›lmal›d›r. ‹flçiler için bi-
reysel veya grup e¤itimi yap›labilir. E¤itimler, mümkünse mesai saatlerinde
yap›lmal›d›r.

‹flyeri çevrelerine yönelik koruyucu sa¤l›k hizmetleri, iflçilerin sa¤l›¤›n›
olumsuz etkileyebilen her türlü fizik, biyolojik ve sosyal çevresine yönelik çal›flma-
lar› kapsamaktad›r. ‹flyerindeki sa¤l›¤› etkileyebilecek olumsuz biyolojik, fiziksel
ve kimyasal faktörlerin yok edilmesi, düzeltilmesi ya da insanlar› e¤iterek kiflilerin
sa¤l›¤›n›n bozulmas›n›n önlenmesi amac›n› tafl›yan faaliyetlerdir. Bunlar aras›nda
at›klar›n zarars›z hale getirilmesi, yeterli ve temiz su sa¤lanmas›, g›dalar›n kontro-
lü, çevre kirlili¤inin önlenmesi say›labilir (http://www.medikalajansi.com/temel-
koruyucu-saglik-hizmetleri.html).

Tedavi Edici Sa¤l›k Hizmetleri
‹flyerinde hastalanan veya kazaya u¤rayan iflçiler için iflyerinde acil yap›lmas› ge-
reken müdahaleden sonra iflçinin tedavisine bir sa¤l›k hizmeti sunucusunda de-
vam edilmesi gerekmektedir. Tedavi, hastal›klar›n veya sakatl›klar›n iyilefltirilmesi-
ne yönelik yap›lan t›bbi ifllemlerin tümüdür. Bunlar ilaç kullan›m›, cerrahi müda-
haleler ve fizik tedavi gibi müdahale ve uygulamalard›r. Tedavi edici sa¤l›k hizmet-
leri birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmetleri olmak
üzere üçe ayr›lmaktad›r. Tedavi edici sa¤l›k hizmetlerinin basamaklar halinde su-
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nulmas›n›n temel nedeni, bu basamaklar aras›nda bir hasta sevk zinciri bulunma-
s›ndand›r. Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri, hastalar›n ilk baflvurduklar›, ayakta te-
davi edildikleri kurulufllard›r. Sa¤l›k ocaklar›, Ana Çocuk Sa¤l›¤› Merkezleri, kurum
hekimlikleri birinci basamak tedavi hizmetlerinin verildi¤i yerlerdir. Birinci basa-
maktaki imkânlarla tedavisi yap›lamayan hastalar ikinci basama¤a sevk edilmekte-
dirler. ‹kinci basamak sa¤l›k hizmetleri, hastalar›n yat›r›larak tan› ve tedavi hizmet-
lerinin verildi¤i hastanelerdir. Burada hastalar, uzman hekimler taraf›ndan tedavi
edilirler. Üçüncü basamak sa¤l›k hizmetleri de en üst düzeyde t›p teknolojisi kul-
lan›lan üniversite hastaneleri, kanser araflt›rma merkezleri, ruh ve sinir hastal›klar›
hastaneleri ve senatoryumlard›r. Birinci ve ikinci basamakta sorunu çözülemeyen
hastalar, bu kurulufllara sevk edilmektedirler. Sa¤l›k sorunu olan hastalar›n direkt
olarak ikinci ve üçüncü basama¤a müracaat etmeleri, ikinci ve üçüncü basamak
sa¤l›k kurulufllar›n› gereksiz yere meflgul etmekte ve buralarda afl›r› y›¤›lmalara ve
hizmetlerin aksamas›na neden olmaktad›r. Yap›lan bir araflt›rmaya göre, birinci ba-
sama¤a baflvuran hastalar›n yaklafl›k %90’›n›n birinci basamakta yeterli bak›m ve
tedaviyi gördü¤ünü, yaklafl›k %10’unun ise ikinci basama¤a sevk edildi¤ini ortaya
koymufltur (Oral, 2002, s.40).

Rehabilitasyon
Rehabilitasyon, koruyucu sa¤l›k hizmetleri ve tedavi edici sa¤l›k hizmetleri ile bir-
likte iflçilerin sa¤l›¤›n›n korunmas›nda kuflkusuz önemli bir rol oynamaktad›r. Ko-
ruyucu ve tedavi edici hizmetlerine ra¤men bedenen veya ruhen engelli hale
gelmifl, çal›flma gücünü kaybetmifl kiflilerin, baflkalar›na ba¤›ml› olmadan hayatla-
r›n› sürdürebilmelerini sa¤lamak amac›yla yap›lan t›bbi ve sosyal yard›m çal›flma-
lar›na rehabilitasyon ad› verilmektedir. Rehabilitasyonun üç türü vard›r. Bunlar
t›bbi rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon ve sosyal rehabilitasyondur. T›bbi re-
habilitasyon, bedensel engellilik hallerinin mümkün oldu¤u kadar düzeltilmesi-
ne yönelik faaliyetlerdir. Mesleki rehabilitasyon ise engellilikleri nedeniyle eski
ifllerini yapamayanlara ya da belirli bir iflte çal›flamayanlara yeni bir ifl ö¤retme, ifl
bulma, ifle uyum sa¤lamalar›na yönelik yap›lan hizmetlerdir. Sosyal rehabilitas-
yon ise eski hükümlülere yönelik olarak uygulanan ve bu kiflilerin sosyal yaflama
uyum sa¤lamalar›n› kolaylaflt›ran çal›flmalard›r (Oral, 2002, s.42).

‹fi KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN
DO⁄AN MAL‹YETLER
Günümüzde, dünyada meydana gelen ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› ve bunla-
r›n neden oldu¤u maddi ve manevi kay›plar ürkütücü boyutlara ulaflm›flt›r. Bu ne-
denle, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n maliyeti oldukça önem kazanm›flt›r. ‹fl
kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan etkilenen ve bundan do¤an maliyetlere katla-
nan çeflitli taraflar vard›r. Bu bak›mdan ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n mali-
yeti iflçiler aç›s›ndan, iflverenler aç›s›ndan ve ülke ekonomisi aç›s›ndan olmak üze-
re üç bafll›kta ele al›nacakt›r.

‹fl Kazalar› ve Meslek Hastal›klar›n›n ‹flçiler Aç›s›ndan
Maliyeti
‹fl kazalar›ndan ilk ve en çok zarar gören taraf iflçilerdir. ‹flçiler, kaza nedeniyle ön-
celikle bedenen bir ac› yaflamakta, belki engelli kalmakta hatta hayat›n› bile kay-
bedebilmektedir. Hissetti¤i bu manevi ac› d›fl›nda kazanc›nda sürekli veya geçici
azalma veya kesilme olmas› nedeniyle ayr›ca maddi bir zarar da görmektedir. ‹flçi-
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Rehabilitasyon: Koruyucu ve
tedavi edici hizmetlerine
ra¤men bedenen veya ruhen
engelli hale gelmifl, çal›flma
gücünü kaybetmifl kiflilerin,
baflkalar›na ba¤›ml›
olmadan yaflamlar›n›
sürdürebilmelerini sa¤lamak
amac›yla yap›lan t›bbi ve
sosyal yard›m
çal›flmalar›d›r.

Rahabilitasyonun 3 türü
vard›r. 
• T›bbi Rehabilitasyon:

Bedensel engellilik
hallerinin mümkün
oldu¤u kadar
düzeltilmesine yönelik
faaliyetlerdir. 

• Mesleki Rehabilitasyon:
Engellilikleri nedeniyle
eski ifllerini
yapamayanlara ya da
belirli bir iflte
çal›flamayanlara yeni bir
ifl ö¤retme, ifl bulma, ifle
uyum sa¤lamalar›na
yönelik yap›lan
hizmetlerdir. 

• Sosyal Rehabilitasyon:
Eski hükümlülere yönelik
olarak uygulanan ve bu
kiflilerin sosyal yaflama
uyum sa¤lamalar›n›
kolaylaflt›ran
çal›flmalard›r



nin, emek gelirinden baflka bir gelirinin de bulunmamas› durumunda yaflad›¤› bu
ekonomik kay›plar kendisini çok daha da fliddetli hissettirecektir. Bundan baflka,
kaza olan iflyerlerinde çal›flan di¤er iflçiler aras›nda da korku, güvensizlik ve hu-
zursuzluk meydana gelebilir (Selcan, 1985, s.119). ‹flçilerin ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar› nedeniyle u¤rad›klar› kay›plar, çal›flma gücünde veya meslekte kazan-
ma gücünde kay›plar, gelir kayb› veya gelirde azalma ile kazan›n neden oldu¤u
psikolojik sorunlar olarak s›n›fland›r›labilir.

Çal›flma Gücünde veya Meslekte Kazanma Gücünde Kay›plar
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› sonucunda iflçinin önce en de¤erli varl›¤› olan
sa¤l›¤› etkilenir. El, kol, parmak ve göz gibi baz› organlar›n› kaybetme ihtimali ya
da en az›ndan baz› organlar›n› tam kullanamama ihtimali ortaya ç›kacakt›r. Bu du-
rum kuflkusuz iflçinin bundan sonraki sosyal hayat›n› ve çal›flma hayat›n› da etki-
leyecek ve belki de tümüyle çal›flma hayat›n›n d›fl›nda kalmas›na neden olacakt›r.
Bütün bunlar dolayl› olarak iflçinin gelir düzeyini de etkileyecektir. ‹flçi, geçirdi¤i
ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sonucunda art›k sahip oldu¤u mesle¤i yürütemeyecek
hale gelmiflse bu durum iflçinin meslekte kazanma gücünü kaybetti¤i anlam›na
gelmektedir. Ancak, geçirdi¤i kaza sonucunda iflçi art›k hiçbir mesle¤i yapamaya-
cak durumda ise yani bedenini ve fikri gücünü gelir getirebilecek bir flekilde kul-
lanamayacak durumda ise çal›flma gücü kayb› meydana gelmifl demektir. Sonuç
olarak ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›, iflçilerin çal›flma gücü veya meslekte ka-
zanma gücünün kayb›na yol açmaktad›r.

Gelir Kayb› veya Gelirde Azalmalar
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›, iflçinin gelirinde de kayba ya da belirli bir miktar
azalmaya neden olmaktad›r. Öncelikle kaza veya hastal›k nedeniyle iflinden ayr›l-
mak zorunda kalan iflçi, do¤rudan ücret kayb›yla karfl›laflmaktad›r. Bunun d›fl›nda
ifl kazas› veya meslek hastal›¤› nedeniyle yaralanan iflçi, bazen de olas› bir terfi ola-
na¤›n›n kaybedilmesi, ailesinin iflçiye yapt›¤› yat›r›mlar›n karfl›l›¤›n› alamamas›, ça-
l›flma gücü veya meslekte kazanma gücü kayb› nedeniyle daha düflük ücretlere ra-
z› olma gibi dolayl› kay›plarla da karfl›laflabilmektedir (Gerek, 2006, s.19).

Psikolojik ve Ruhsal Sorunlar›n Ortaya Ç›kmas›
‹flçi, çal›flma hayat›nda üretken, de¤er yaratan bir faktör olarak yer almaktad›r. An-
cak ifl kazas› veya meslek hastal›¤› nedeniyle sa¤l›¤› bozulan iflçi, art›k üreten ta-
rafta de¤il tüketen tarafta yer alacakt›r. Belki de baflkalar›n›n bak›m›na muhtaç du-
ruma düflecektir. Bunun sonucunda kendisini ifle yaramayan, ailesine ve topluma
yük olan bir kifli olarak görebilir. Bu duygu, insanlar› de¤iflik psikolojik bunal›m-
lara itebilir. Bunun yan›nda, iflçinin çekti¤i maddi ve manevi ac›lar›n ailesine yan-
s›mas› da kaç›n›lmazd›r. ‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› nedeniyle çal›flamaz duru-
ma düflen kiflilerin hayat tarzlar›nda ve çevrelerinde de de¤ifliklikler meydana ge-
lecektir. ‹fl kayb› ile beraber statü kayb›, buna ba¤l› olarak dost ve arkadafl çevre-
sinde azalmalar olabilir. Bütün bunlar› oldu¤u gibi kabullenebilmek oldukça zor-
dur. Bu gibi durumlar, hem iflçi aç›s›ndan hem de ailesi aç›s›ndan derin psikolojik
ve ruhsal sorunlara neden olabilmektedir.
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‹flçilerin ifl kazalar› ve
meslek hastal›klar›
nedeniyle u¤rad›klar›
kay›plar flunlard›r:
• Çal›flma gücünde veya

meslekte kazanma
gücünde kay›plar, 

• Gelir kayb› veya gelirde
azalma,

• Psikolojik ve ruhsal
sorunlar›n ortaya
ç›kmas›.



‹fl Kazalar› ve Meslek Hastal›klar›n›n ‹flveren Aç›s›ndan
Maliyeti
‹flverenler aç›s›ndan da ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›, maddi ve manevi kay›p-
lara neden olmaktad›r. Öncelikle, iflverenler de iflyerinde meydana gelen ifl kaza-
lar› ve meslek hastal›klar› nedeniyle üzüntü duymaktad›rlar. Her ne kadar kaza ve-
ya hastal›kla bizzat karfl› karfl›ya kalan ya da ölen iflçi veya ailesi kadar olmasa da
iflverenler de manevi ac› duymaktad›rlar. Bunun d›fl›nda iflverenler, meydana ge-
len kaza veya hastal›k nedeniyle maddi kay›plara da u¤ramaktad›rlar. ‹flverenlerin
u¤rad›¤› ve katlanmak durumunda olduklar› maliyetleri, do¤rudan maliyetler ve
dolayl› maliyetler olmak üzere s›n›fland›rmak mümkündür.

Do¤rudan Maliyetler
‹flverenlerin karfl›laflabilecekleri ve parasal olarak ölçülebilen do¤rudan maliyetler
flunlar olabilir (Akkök, 1977, s.25; Tan, 1999, s.82):

• ‹flverenlerin SGK’ya ödedikleri ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› primi ile
karfl›lanan t›bbi müdahale ve hastane masraflar›, ilaç bedelleri ile iflçiye öde-
nen geçici iflgöremezlik ödene¤i ve sürekli iflgöremezlik gelirleri ile ailesine
ödenen ölüm gelirleri,

• Mahkeme masraflar›,
• ‹flçiye veya ailesine, yak›nlar›na ödenen tazminatlard›r.

Dolayl› Maliyetler
Dolayl› maliyetler, kapsam ve miktar› tam tespit edilemeyen ve s›n›rland›r›lamayan
maliyetlerdir. Bununla birlikte, bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda dolayl› maliyetlerin
do¤rudan maliyetlerden çok fazla oldu¤u söylemek mümkündür. ‹flverenlerin kar-
fl›laflabilecekleri dolayl› maliyetler ise flunlar olabilir (Odabafl›, 1983, s.54):

• Kazada hasara u¤rayan makine ve araç-gerecin onar›m ve yenilenmesine
yönelik net maliyetler dolayl› bir maliyettir. Bu maliyet ö¤esinin dolayl› ma-
liyetler içindeki pay›, birçok ilk yard›m ve doktor müdahalesi durumunda
ihmal edebilecek kadar düflük düzeyde kalmaktad›r.

• Tazminat ödemeleri d›fl›nda kazaya u¤rayan iflçinin kay›p iflgünü için öde-
nen ücretlerin maliyeti dolayl› bir maliyettir. T›pk› kazaya u¤ramam›fl iflçi-
lerin durumunda oldu¤u gibi burada da kaza geçiren iflçinin çal›flamad›¤›
süredeki ifl kayb›, en az›ndan bu süre için ödenen ücret kadar de¤erli say›l-
maktad›r. Aksi takdirde, kaza geçiren iflçinin eksilmesi üretimde bir azalma
veya olumsuzluk meydana getirmemiflse bu yönetimin gereksiz yere fazla
iflçi çal›flt›rd›¤› anlam›na gelecektir.

• Kaza nedeniyle üretimin durdu¤u s›rada iflçilerin çal›flmad›klar› ifl saatleri
için ödenen ücretler dolayl› bir maliyettir. Bazen kazan›n yak›n›nda olan
veya kazaya tan›k olan ancak kazaya u¤ramam›fl iflçiler de arkadafl›na yar-
d›m etmek, olay› seyretmek ya da tart›flmak amac›yla ifli durdururlar. Ayr›ca
kazada hasar gören makineye, kazaya u¤rayan iflçinin yard›m›na ya da onun
üretti¤i parçaya ihtiyaç duydu¤u için çal›flmas›na devam edemeyen iflçiler
vard›r. Bu durumlarda çal›fl›lmayan ifl saatleri için iflçilere ödenmesi gereken
ücretler, ifl kazalar›n›n dolayl› maliyetleri aras›nda yer almaktad›r.

• Kazan›n gerektirdi¤i fazla mesainin maliyeti dolayl› bir maliyettir. Bu du-
rumda da fazla mesai ücretleri ile bunun gerekli denetim, ›s›tma, ayd›nlatma
vb sabit giderler toplam› ile ayn› iflin normal ifl saatleri içinde yap›lm›fl olma-
s› durumunda ortaya ç›kacak giderler aras›ndaki fark bulunur. 
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‹fl kazalar› ve meslek
hastal›klar›n›n iflverenler
aç›s›ndan maliyetleri
flunlard›r:
• Do¤rudan maliyetler,
• Dolayl› maliyetler.



• Kazan›n gerektirdi¤i düzenlemeleri yapt›¤› sürede nezaretçilere ödenen üc-
ret maliyeti dolayl› bir maliyettir. Bir nezaretçinin kazan›n zorunlu k›ld›¤› ve
normal durumda gerekli olmayan yeniden düzenleme için ay›rd›¤› zaman,
bu s›rada yapmakla görevli oldu¤u denetim, planlama, ifl bölümü vb esas ifl-
lerini yerine getirmesini engellemektedir. Bu da fazladan katlan›lmas› gere-
ken bir maliyettir.

• Kazaya u¤ram›fl iflçilerin yeniden iflbafl› yapt›ktan sonra verimin düflmesine
ba¤l› ücret maliyeti de dolayl› bir maliyettir. Ço¤u kez ölçülmesi güç olmak-
la birlikte morali bozulan ve verimi düflen iflçiler ile kazaya u¤rayan iflçinin,
iflbafl› yapt›ktan sonra verimindeki düflmeler yüzünden ortaya ç›kan maliyet-
ler de yine dolayl› maliyetlerdir.

• Sigortalanmam›fl tedavi giderleri dolayl› bir maliyettir.
• ‹fl kazas›na u¤rayan veya meslek hastal›¤›na tutulan iflçinin yerine al›nan

yeni iflçinin ö¤renme süresinin maliyeti dolayl› bir maliyettir.
• Yüksek düzeydeki nezaretçi ve soruflturma görevlilerinin soruflturma ya da

tazminat baflvurular› vb nedenlerle harcad›¤› zaman›n maliyeti dolayl› bir
maliyettir.

• Siparifllerin gerekli sürede karfl›lanmamas› nedeniyle ortaya ç›kan kay›plar
dolayl› bir maliyettir. Firman›n flöhret kayb›, geç teslim yüzünden ödenen
para cezalar›, erken teslim halinde al›nabilecek primden kay›plar da dolayl›
bir maliyettir.

• Üretim kayb› dolayl› bir maliyettir. Kaza s›ras›nda üretime ara verilmesi, ma-
kinelerin durmas›, hasara u¤ramas›, malzeme ve hammaddenin ziyan olma-
s› dolayl› bir maliyettir. 

‹fl Kazalar› ve Meslek Hastal›klar›n›n Ülke Aç›s›ndan
Maliyeti
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›, iflçiye ve iflverene verdi¤i büyük maddi ve ma-
nevi zararlar›n yan› s›ra ülke ekonomisine de do¤rudan zarar vermektedir. Vas›fl›
insan gücü kayb› ve bunlar›n iflgöremez duruma düflmeleri ülke ekonomisine çok
yönlü zararlar vermektedir. Çünkü sosyal ve kültürel bir varl›k olan insan gücü
kayb› toplumun bir kayb›d›r. ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n ülke ekonomile-
ri üzerinde meydana getirdi¤i kay›plar› de¤erlendirirken bunu salt iflgücü kayb›
olarak görmemek, iflçiye yap›lan kültürel harcamalar›n ve e¤itim harcamalar›n›n
kay›plar›n› da dikkate almak gerekmektedir. Böyle bak›ld›¤› zaman ortaya çok bü-
yük bir maliyet ç›kmaktad›r.

Tek bir iflçi ve iflletme aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kazalar›n maliyeti çok büyük gö-
rünmemekle birlikte ülke ekonomisi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda durum öyle de¤ildir.
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n neden oldu¤u manevi zararlar bir tarafa b›ra-
k›lsa bile toplum aç›s›ndan bu iflçinin çal›flamad›¤› sürede üretece¤i de¤erleri kay-
betmekten dolay› da zararlar ortaya ç›kacakt›r. ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›na u¤-
rayan kiflinin bir daha hiç çal›flmayacak duruma düflmesi halinde de sosyal güven-
lik sistemine iki tarafl› finansal yük binecektir. Örne¤in, 60 yafl›na kadar çal›flacak
olan bir iflçinin 40 yafl›nda bir ifl kazas› geçirerek çal›flamaz duruma düflmesi halin-
de toplum ve sosyal güvenlik kurumu bu iflçinin 20 y›ll›k üretiminden ve 20 y›lda
ödeyece¤i primlerden mahrum kalacakt›r. Ayr›ca, normal koflullarda 60 yafl›ndan
sonra ba¤lanacak emeklilik ayl›¤› da 40 yafl›nda yani 20 y›l önce ba¤lanaca¤›ndan
sosyal güvenlik sisteminden daha az prim ödeyerek normalden daha uzun süre ya-
rarlanm›fl olacakt›r. Sadece iflgücü, üretim ve sosyal güvenlik aç›s›ndan düflünüldü-
¤ünde bile ülke ekonomisi büyük zarara u¤ramaktad›r (Gerek, 2006, s.21).
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Ülke ekonomilerinin kay›plar› hesaplan›rken alternatif maliyetler de düflünül-
melidir. Özellikle ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› için yap›lan do¤rudan harcama-
lar bu aç›dan de¤erlendirilebilir. Büyük bir olas›l›kla ifl kazalar› ve meslek hastal›k-
lar› nedeniyle yap›lan tedavi harcamalar›, personel harcamalar› ve tazminatlar top-
lumun e¤itim, sa¤l›k, kültür gibi baflka ihtiyaçlar› için harcanabilseydi, ifl kazalar›
ve meslek hastal›klar›na maruz kalma oran› daha düflük olabilirdi. Çünkü önlemek
ödemekten daha ucuzdur. Bu konuda bir fikir edinebilmek için grevlerde kaybo-
lan iflgünü nedeniyle u¤ran›lan kay›plar ile ifl kazalar› sonucu ortaya ç›kan kay›p-
larla karfl›laflt›r›labilir. ‹fl kazalar› sonucu ülke ekonomisinin u¤rad›¤› zarar, grevle-
rin ülke ekonomisine verdi¤i zararlar›n çok üzerindedir. Ayr›ca, grevler nedeniyle
u¤ran›lan kay›plar›n daha sonra telâfi edilmesi mümkün iken ifl kazalar› sonucun-
da ölenleri geri getirebilmek ailelerinin ac›lar›n› dindirebilmek mümkün de¤ildir.

Ülke ekonomilerinin kay›plar› hesaplan›rken al›nan ve al›nmayan önlemlerin
etkisi de dikkatlice incelenmelidir. Örne¤in, ifl güvenli¤i tedbirleri al›nmad›¤› veya
yeterli ölçüde al›nmad›¤› için ortaya ç›kan ifl kazalar› ekonominin üretken kapasi-
tesini nas›l olumsuz yönde etkiliyorsa bunun tam tersi de düflünülebilir. Yani k›sa-
cas›, ifl güvenli¤ini sa¤lamak için al›nacak önlemler ile yap›lacak e¤itim ve organi-
zasyon harcamalar› ekonominin verimlili¤ini art›rabilir (Gerek, 2006, s.22).
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‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n nedenlerini

aç›klamak.

‹fl kazalar›n›n nedenleri konusunda yap›lan arafl-
t›rmalar, kazalar›n bafll›ca iki temel nedeni oldu-
¤unu ortaya koymaktad›r. Bunlar, insana ba¤l›
nedenler ile fiziksel ve mekanik çevre koflullar›-
na ba¤l› nedenlerdir. ‹nsana ba¤l› ifl kazalar›, in-
sanlar›n tehlikeli davran›fllar› sonucu ortaya ç›-
kan kazalard›r. ‹fl kazalar›n›n insana ba¤l› neden-
lerle ortaya ç›kmas›nda, insanlar›n kiflisel özellik-
leri ile fizyolojik ve psikolojik faktörler etkili ol-
maktad›r. Fiziksel ve mekanik çevre koflullar›na
ba¤l› nedenler, teknik nedenler olarak da ifade
edilmektedir. Fiziksel ve mekanik çevre koflulla-
r›na ba¤l› ifl kazalar› ise makinelerden, üretim or-
ganizasyonundan ve çevresel faktörlerden kay-
naklanmaktad›r.

‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›na karfl› al›na-

bilecek önlemleri saptamak.

‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›na karfl› al›nacak
önlemler konusunda baflta iflverenler olmak üze-
re iflçilere, sendikalara ve devlete önemli görev-
ler düflmektedir. ‹flveren aç›s›ndan iflyerinde bir
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sistemi kurulmal›d›r. Bu
sistemin kurulmas›nda da birbirini izleyerek uy-
gulanmas› gereken dört ayr› faaliyet vard›r. Bun-
lar risk de¤erlendirme (mühendislik revizyon),
inand›rma ve özendirme, ifle uygun iflçi seçme
ve ifl güvenli¤i disiplininin sa¤lanmas›d›r. ‹fl sa¤-
l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda iflçilerin de üzeri-
ne düflen sorumluluklar vard›r. Öncelikle ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i kurallar›na uyulmas› ve iflveren
taraf›ndan al›nan önlemlerinin benimsenmesi ve
desteklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, is-
tenilen sonuçlar›n al›nmas› mümkün de¤ildir. ‹fl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda devletin de üze-
rine düflen görevler vard›r. Devlet düzenleyici,
gözlemci, ayd›nlat›c›, teflvik edici, inceleme, arafl-
t›rma, e¤itim kurulufllar› arac›l›¤›yla sorunlar›n
bilimsel yoldan çözümlenmesine öncülük gibi
fonksiyonlar üstlenmifltir. Sendikalar›n, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konusunda üzerlerine düflen rol ise
her fleyden önce üyelerinin karfl›laflt›klar› ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin sorunlar›n çözümüne
katk› sa¤lamak ve onlar› e¤itmektir. Ayr›ca, ifl-

yerlerindeki sendika temsilcileri arac›l›¤› ile iflye-
ri ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›na da aktif bi-
çimde kat›lmaktad›rlar. 
Meslek hastal›klar›na karfl› al›nabilecek önlem-
ler, genel önlemler ve özel önlemler olarak ayr›
ayr› düzenlenmifltir. Meslek hastal›klar›na karfl›
al›nabilecek önlemler d›fl›nda iflçilerin sa¤l›¤›n›
korumaya yönelik faaliyetler çok önemlidir. ‹flçi-
lerin meslek hastal›klar›na ve di¤er hastal›klara
karfl› korunmas›nda izlenen bafll›ca üç yol vard›r.
Bunlar koruyucu sa¤l›k hizmetleri, tedavi edici
sa¤l›k hizmetleri ve rehabilitasyondur.

‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan do¤an ma-

liyetleri aç›klamak.

‹flçilerin ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› nede-
niyle u¤rad›klar› kay›plar çal›flma gücünde veya
meslekte kazanma gücünde kay›plar, gelir kayb›
veya gelirde azalma ile kazan›n neden oldu¤u
psikolojik sorunlar olarak s›n›fland›r›labilir. 
‹flverenlerin u¤rad›¤› ve katlanmak durumunda
olduklar› maliyetler ise do¤rudan maliyetler ve
dolayl› maliyetler olmak üzere s›n›fland›r›labilir. 
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n ülke ekono-
misi aç›s›ndan u¤rad›¤› kay›plar›n bafl›nda vas›fl›
insan gücü kayb› gelmektedir. Çünkü sosyal ve
kültürel bir varl›k olan iflgücü kayb› toplumun
bir kayb› olarak görülmektedir.

Özet
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1. Belirli bir dönemde, bir milyon insan-saatlik çal›flma
süresi içinde meydana gelen ve bir günden fazla iflgö-
remezlikle sonuçlanan kaza say›s›n› ifade eden kavram
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kaza say›s› 
b. Kaza ortalamas› 
c. Kaza s›kl›k oran›
d. Kaza a¤›rl›k oran› 
e. Kazan›n standart sapmas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi tehlikeli davran›fllara yol
açan kiflisel özellikler aras›nda s›n›fland›r›lmam›flt›r?

a. Yafl
b. K›dem 
c. Cinsiyet 
d. Uykusuzluk
e. Medeni durum

3. Afla¤›dakilerden hangisi tehlikeli davran›fllara yol açan
fizyolojik faktörler aras›nda s›n›fland›r›lmam›flt›r?

a. Fiziksel yetersizlikler
b. Fizyolojik uyumsuzluk
c. Uykusuzluk
d. Yorgunluk
e. Statü

4. Afla¤›dakilerden hangisi fiziksel ve mekanik çevre
koflullar›na ba¤l› olarak makinelerin yol açt›¤› kazalar-
dan biridir?

a. Mühendislik bilgisinin yeterli olmamas› nede-
niyle üretim organizasyonun yanl›fl planlanmas›

b. ‹fle al›n›rken, iflçinin ifle uygun olup olmad›¤›na
dikkat edilmemesi 

c. ‹flçilere genel ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itiminin
verilmemesi

d. Kiflisel koruyucu malzemelerin kullan›lmamas›
e. Yeterli ifl güvenli¤i uzman›n›n bulunmamas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi fiziksel ve mekanik çevre
koflullar›na ba¤l› olarak kazalara yol açan çevresel fak-
törlerden biri de¤ildir?

a. Is› 
b. Stres 
c. Gürültü
d. Ayd›nlatma
e. Radyasyon

6. Afla¤›dakilerden hangisi virütik mesleki hastal›klar-
dan biridir?

a. Hepatit B
b. Tetanoz
c. Verem
d. Kuduz
e. fiarbon

7. Zay›flat›lm›fl mikroplar›n hasta olmayan kifliye veri-
lerek hastal›¤a karfl› ba¤›fl›kl›k kazanmas›n› sa¤lamaya
yönelik koruyucu sa¤l›k hizmetine ne ad verilir?

a. Afl›lama 
b. Portör tarama 
c. Rehabilitasyon
d. Kemoprofilaksi
e. Seroprofilakside

8. ‹flçilerin yeterli ve dengeli beslenmeleri için beslen-
me rejimlerinde en az yüzde kaç oran›nda protein bu-
lunmal›d›r?

a. 3
b. 5
c. 8
d. 10
e. 15

9. Afla¤›dakilerden hangisi ifl kazalar› ve meslek hasta-
l›klar›n›n yol açt›¤› iflveren aç›s›ndan dolayl› maliyetler-
den biri de¤ildir?

a. Sigortalanmam›fl tedavi giderleri 
b. ‹flçiye ödenen geçici iflgöremezlik ödene¤i
c. Kazan›n gerektirdi¤i fazla mesainin maliyeti 
d. Kazada hasara u¤rayan makine ve araç-gerecin

onar›m ve yenilenmesine yönelik maliyet
e. Kaza nedeniyle üretimin durdu¤u s›rada iflçile-

rin çal›flmad›klar› ifl saatleri için ödenen ücretler

10. Afla¤›dakilerden hangisi ifl kazalar› ve meslek has-
tal›klar›n›n yol açt›¤› iflveren aç›s›ndan dolayl› bir mali-
yettir?

a. SGK’ya ödenen primler karfl›l›¤›nda yap›lan t›b-
bi müdahale ve hastane masraflar› ile ilaç bedel-
leri

b. ‹flçiye ödenen sürekli iflgöremezlik gelirleri 
c. ‹flçiye ödenen geçici iflgöremezlik ödene¤i
d. Kazan›n gerektirdi¤i fazla mesai ödemeleri
e. ‹flçinin ailesine ödenen ölüm gelirleri

Kendimizi S›nayal›m
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Silikozis hastal›¤› nedir?

Silisyum maddesinin çok uzun süre solunmas›yla akci-
¤ere silisyum maddesinin gitmesi sonucunda meydana
gelen silikozis hastal›¤› tafl oca¤›, tünel ve di¤er maden
iflçilerinin silisyum tozlar›n› uzunca bir süre solumalar›
sonucu geliflen bir pnömokonyozdur. Silisyum, akci¤er-
ler için çok tahrifl edici bir maddedir. Bunun sonucu ak-
ci¤erlerde yayg›n iltihaplar ve bunu izleyen fibroz odak-
lar› ortaya ç›kar. Hastal›¤›n solunum sistemini bozup kli-
nik belirtileri ortaya ç›karmas› 20-30 y›l gibi uzun bir ça-
l›flma süresini gerektirmektedir. Fakat bu tozlara yo¤un
bir biçimde hedef olan iflçilerde hastal›¤›n ortaya ç›kma-
s› için 10 y›l yetmektedir. Hastal›k, uzun süre belirti ver-
meksizin sinsice ilerler. Nefes darl›¤›, h›zl› solunum, ök-
sürük, halsizlik, gö¤üs a¤r›s›, ses k›s›kl›¤›, morarma, kan
öksürme gibi belirtiler ortaya ç›kabilir. Bütün bu belirti-
ler genellikle ilerlemifl vakalarda ortaya ç›kar. Bu da has-
tal›¤›n teflhisinde gecikmeye neden olmaktad›r. Siliko-
zisli hastalar›n tüberküloz hastal›¤›na yakalanma riskleri
di¤er insanlara oranla daha yüksektir.

Tedavi

Silikozis vakalar›n›n özel bir tedavisi yoktur. Çal›flma
koflullar›n›n sa¤l›¤a uygun bir düzeye yükseltilmesiyle
çal›flma alanlar›n›n havaland›r›lmas› ve tozlardan yete-
rince temizlenmesi, maden ve tünel iflçilerinin bu has-
tal›¤a yakalanmalar›n› önlenmektedir.
Silikozis riskinin oldu¤u baz› iflkollar› tafl ocaklar›, ku-
vars de¤irmenleri, kum püskürtme iflleri, madenciler,
tünel kaz›c›lar›, dökümcüler, cam sanayi, seramik, vit-
ray yap›m›, çimento üretimi, çanak-çömlek yap›m›, ki-
remit, tu¤la, balç›k üretimidir.

Silikozisde Belirti ve Klinik Bulgular

Burada temel olan kiflinin yapt›¤› iflin ve geçmiflte çal›fl-
t›¤› ifllerin çok iyi olarak sorgulanmas›d›r. Halen masa
bafl›nda ya da hizmet sektörü gibi toz ve silika maruzi-
yeti olmayan bir iflte çal›flmakta olan bir kifli geçmiflte
silika maruziyetinin oldu¤u bir iflkolunda çal›flm›fl ola-
bilir. Bu nedenle, birçok hastal›kta oldu¤u gibi özellik-
le ifl ve çevresel öykünün rolü büyüktür. Ancak, bura-
da hemen flunu belirtmek gerekir ki silikosis klinik bul-
gularla tan› konulmayan, konulmamas› gereken bir has-
tal›kt›r. Bunun iki nedeni var: birincisi silikosise özgü
bir klinik belirti ve bulgunun olmamas›, ikincisi de ge-
nel akci¤er hastal›klar›nda olan belirti ve klinik bulgu-

lar›n ortaya ç›kmas› durumunda çok geç kal›nm›fl olma-
s›d›r. Erken evrede, kiflide ya hiç belirti yoktur ya da
bunlar daha çok solunum sisteminin özgün olmayan
belirtileridir. ‹lerlemifl olgularda, kiflinin efor kapasitesi-
nin giderek k›s›tlanmas›, daha önce yapmakta oldu¤u
eforlar›n çok az› ile bile belirgin nefes darl›¤›n›n ortaya
ç›kmas› tüm akci¤er hastal›klar›na özgü bir belirtidir.

Kaynak: http://www.frmtr.com/saglik-haberleri-ve-
makaleler/3439074-silikozis-hastaligi-nedir.html
adresinden k›salt›larak al›nm›fl ve düzenlenmifltir.

Okuma Parças›
“OHSAS 18001

... OHSAS 18001, ‘Occupational Health and Safety As-

sessment Series’in bafl harflerinden oluflmaktad›r. ‹fl Sa¤-
l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemlerinin iflleyiflini denet-
leyen bir standart olan OHSAS 18001, Toplam Kalite
Yönetiminin de bir parças›n› oluflturmaktad›r. 
OHSAS 18001, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetim sistemle-
rinin do¤ru ve yanl›fl iflleyen taraflar›n› ortaya koyabile-
cek, ifade edilebilir bir ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetim
sistemi standard› hakk›nda ivedi isteklere cevaben ve
kurulufllar›n kalite, çevre sistemleri ile beraberce ahenk-
li bir flekilde uygulanabilir hale getirilmesi için Nisan
1999’da ‹ngiliz Standartlar› Enstitüsü (BSI) taraf›ndan
gelifltirilmifltir.
OHSAS evrensel bir standart olmas›ndan dolay›, dünya-
n›n her yerinde herhangi bir sektör veya iflkolu ayr›m›
yap›lmaks›z›n her türlü iflletmedeki ‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i Yönetim Sistemini denetleyebilir. ‹flletmelerde kar-
fl›lafl›labilecek her türlü ifl kazas› riskine karfl› önceden
tahmin edilebilen önleyici bir yaklafl›m içerir. Özetle
riskin ortaya ç›kmas›n› beklemeden, o riski kayna¤›nda
giderici bir düflünce yap›s›nda olmay› gerektirir...”

Kaynak: H. Serdar fiardan, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤in-

de Yeni Oluflumlar Risk De¤erlendirmesi ve OH-

SAS 18001, Ankara: Çimento Endüstrisi ‹flverenleri Sen-
dikas›, 2005, s.50, 51’den al›nm›flt›r.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Kazalar›n›n Nedenleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nsana Ba¤l› Nedenler” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nsana Ba¤l› Nedenler” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fiziksel ve Mekanik Çevre
Koflullar›na Ba¤l› Nedenler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fiziksel ve Mekanik Çevre
Koflullar›na Ba¤l› Nedenler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mikroorganizmalar” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Koruyucu Sa¤l›k Hizmetle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Koruyucu Sa¤l›k Hizmetle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dolayl› Maliyetler” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dolayl› Maliyetler” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

‹flyerinde gerçeklefltirilen risk de¤erlendirmesinde, gü-
rültüden kaynaklanabilecek riskleri de¤erlendirirken;
a) Anl›k darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziye-

tin türü, düzeyi ve süresine,
b) Maruziyet s›n›r de¤erleri ile maruziyet eylem de-

¤erlerine, 
c) Baflta özel politika gerektiren gruplar ile kad›n ça-

l›flanlar olmak üzere tüm çal›flanlar›n sa¤l›k ve gü-
venliklerine olan etkilerine,

d) Teknik olarak elde edilebildi¤i durumlarda, iflle il-
gili ototoksik maddeler ile gürültü aras›ndaki ve
titreflim ile gürültü aras›ndaki etkileflimlerin, çal›-
flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ine olan etkisine,

e) Kaza riskini azaltmak için kullan›lan ve çal›flanlar
taraf›ndan alg›lanmas› gereken uyar› sinyalleri ve
di¤er  seslerin gürültü ile etkilefliminin, çal›flanla-
r›n sa¤l›k ve güvenli¤ine olan dolayl› etkisine,

f) ‹fl ekipmanlar›n›n gürültü emisyonu hakk›nda, il-
gili mevzuat uyar›nca imalatç›lardan sa¤lanan bil-
gilerine,

g) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir ifl ekip-
man›n›n bulunup bulunmad›¤›na,

h) Gürültüye maruziyetin, iflverenin sorumlulu¤un-
daki normal çal›flma saatleri d›fl›nda da devam
edip etmedi¤ine, 

i) Sa¤l›k gözetiminde elde edinilen güncel bilgilere,
j) Yeterli korumay› sa¤layabilecek kulak koruyucu-

lar›n›n bulunup bulunmad›¤›na dikkat edilmelidir.

S›ra Sizde 2

Çal›flan›, yürütülen iflten kaynaklanan, sa¤l›k ve güven-
li¤i etkileyen bir veya birden fazla riske karfl› koruyan,
çal›flan taraf›ndan giyilen, tak›lan veya tutulan, bu ama-
ca uygun olarak tasar›m› yap›lm›fl tüm alet, araç, gereç
ve cihazlar›d›r.

S›ra Sizde 3

Makinalar›n transmisyon düzenlerinde hareketli parça-
lar›nda ve operasyon noktalar›nda kullan›lan koruma
düzeni ile güvenli olmayan durumlarda kullan›lacak
durdurma sisteminin tümüdür.

S›ra Sizde 4

Hafif aktiviteli ifller/meslekler: Büro iflleri, avukat, dok-
tor, muhasebeci, ö¤retmen, mimar, kullan›larak yap›lan
ev iflleri.
Orta aktiviteli ifller/meslekler: Hafif sanayi iflleri, terzi-
lik, elektrik, tekstil, g›da, montaj iflleri, marangozluk,
mobilya endüstrisi, kanal iflçili¤i, matbaa iflçileri, gemi-
cilik, f›r›nc›l›k, alet kullan›lmadan yap›lan ev iflleri, ö¤-
rencilik, tütün iflçileri, tezgâhtarl›k.
Orta-a¤›r aras› aktiviteli ifller/meslekler: Tar›m iflçileri-
nin bir bölümü, düz iflçiler, s›va iflleri, yük tafl›mak, bal-
ya istiflemek, çiftçilik, lastik ve kauçuk iflçileri, deri sa-
nayi, kimya ve elektrik endüstrisi, orman iflçileri, ma-
den oca¤› iflçileri, demir-çelik iflçileri.
A¤›r aktiviteli ifller/meslekler: Tomruk iflleri, madenci-
lik, ormanc›l›k, demir-çelik sanayi, yol ve inflaat iflçileri,
yüksek ›s›l› f›r›n iflçileri, a¤›r yük tafl›y›c›lar›, a¤aç kes-
me iflleri, demir iflçileri, tar›m iflçilerinin bir bölümü.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inden sorumlu kurum ve kurulufllar› tan›ya-
bilecek,
Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili uygulamalarda karfl›lafl›lan sorunla-
r› aç›klayabilecek,
‹fl güvenli¤ine iliflkin mevzuat›n genel yap›s›n› anlatabilecek,
‹flverenin iflçiyi gözetme borcunun hukuki dayana¤›n› aç›klayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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GENEL OLARAK TÜRK‹YE’DE ‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹N‹N GENEL GÖRÜNÜMÜ
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminden günümüze ka-
dar her dönemde çal›flma hayat›m›zda önemli bir yer tutmufltur. 1865 tarihli Dila-
ver Pafla Nizamnamesi’nden günümüze kadar ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki
ilgi ve çal›flmalar çözümün hep hukuki yollarda arand›¤›n› göstermektedir. Birçok
ülkede oldu¤u gibi Türkiye’de de sosyal sigortalar mevzuat› gelifltirilmifl, iflveren-
lerin tazminat ödemelerine iliflkin hükümler daha kapsaml› hale getirilmifl ve iflve-
renlerin tedbir almalar›na çal›fl›lm›flt›r.

Günümüzde, bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i-
ne iliflkin düflünce, de¤erlendirme ve yöntemler de¤iflmektedir. Bu geliflmelerin te-
mel düflüncesi, en iyi çözüm fleklinin daha bafllang›çta kaza olas›l›klar›n› ve sa¤l›k
sorunlar›n› gidermek oldu¤udur. Çünkü böyle bir yaklafl›m hem daha kolay hem
daha ucuz hem de daha insanc›l olacakt›r.

TÜRK‹YE’DE ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹NDEN
SORUMLU KURUM VE KURULUfiLAR
Ülkemizde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusuyla do¤rudan ya da dolayl› olarak ilgile-
nen çok say›da kurum ve kurulufl vard›r. Bunlar›n bafl›nda Aile, Çal›flma ve Sosyal
Hizmetler Bakanl›¤› gelmektedir. Bakanl›¤›n örgüt yap›s› içinde dört ayr› birim ko-
nuyla ilgilidir. Bunlar ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü, ‹fl Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Araflt›rma ve Gelifltirme Enstitüsü Baflkanl›¤› (‹S-
GÜM) ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik E¤itim ve Araflt›rma Merkezi (ÇASGEM) bi-
rimleridir. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Milli Savunma Bakanl›¤› da ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i ile ilgilidir. Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n konuyla ilgisi askeri iflyerlerinin
teftifliyle ilgilidir. Bakanl›klardan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediye-
ler, Verimlilik Genel Müdürlü¤ü, Türk Standartlar› Enstitüsü ve üniversiteler kendi
görev alanlar› itibariyle de¤iflik aç›lardan ve de¤iflik amaçlarla konuyla ilgilidirler.

Yukar›da de¤indi¤imiz kamu kurum ve kurulufllar› d›fl›nda as›l önemli olarak ko-
nuyla ilgilenen bir di¤er birim, iflyerlerindeki 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Kanunu (‹SGK) m.22 gere¤ince faaliyette bulunan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›d›r.

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu metni için http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2012/06/20120630-1.htm adresine bakabilirsiniz.
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ÇSGB, kadrosunda bulunan ‹fl Teftifl Kurulu müfettiflleri eliyle iflçi-iflveren iliflkile-
rinde mevzuat hükümlerinin gere¤i gibi uygulan›p uygulanmad›¤›n› ve iflyeri çevresel
sa¤l›k zararlar›n›n denetimini yapar. Yap›lan denetimlerin bugün için yeterli oldu¤u
söylenemez. Özellikle meslek hastal›klar› yönünden teftifller son derece yetersizdir.

‹SGÜM, Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün teknik yard›m› ile kurulmufltur. ÇSGB
‹fl Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› olarak görev yapmaktad›r. Merkezi Ankara’da-
d›r. Baz› illerde, ‹SGÜM bölge laboratuvarlar› bulunmaktad›r. ‹SGÜM’ün amac› ça-
l›flanlar›n sa¤l›klar›n›n korunmas›, çal›flma ortam›ndaki ifl kazalar› ve meslek hasta-
l›klar› risklerinin en aza indirilmesidir. Bu amaçlar›n gerçeklefltirilebilmesi için ‹S-
GÜM, ifl teftifli örgütüne t›bbi ve teknik destek sa¤lamaya çal›flmakta, iflçilere ve ifl-
verenlere e¤itim ve yol göstericilik fonksiyonunu üstlenmekte, ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i konular›nda araflt›rmalar ve yay›nlar yapmaya çal›flmaktad›r. ‹SGÜM ‹fl Sa¤l›¤›
Bölümü, ‹fl Güvenli¤i Bölümü, Kalite Bölümü, ‹fl Hijyeni Fiziksel Faktörler Bölü-
mü, ‹fl Hijyeni Kimyasal Faktörler Bölümü ile Proje Koordinasyon Bölümü, E¤itim
Planlama ve Organizasyon Bölümü ile Kiflisel Koruyucu Donan›m (KKY) Labora-
tuvar› Yetkilendirme Bölümleri’nden oluflmaktad›r. Bu bölümlerde çeflitli mühen-
dislik dallar›ndan mühendisler, hekimler, eczac›lar, kimyagerler, fizikçiler, biyo-
loglar ve psikologlar görev alabilmektedir. ‹SGÜM laboratuvarlar›nda solunum
fonksiyon testleri, atomik absorbsiyon cihazlar›, gaz kromatografisi, toz ölçü-
mü/soyma ve gürültü ölçme aletleri gibi çal›flma ortam› koflullar›n› de¤erlendirme-
de kullan›lan araç ve gereçler bulunmaktad›r. 

‹SGÜM için http://www.isgum.gov.tr/ adresine bakabilirsiniz.

‹SGÜM’ün yürüttü¤ü önemli çal›flmalar vard›r. De¤iflik iflkollar›na ait iflyerle-
rinde gürültü ölçümleri, kurflun zehirlenmesi olgular›n›n saptanmas›na yönelik
tarama muayeneleri, asbest tozuna maruz kalma taramalar›, kömür ocaklar›nda
akci¤er toz hastal›klar› (pnömokonyoz) taramalar›, kaçak olarak piyasaya sürü-
len yap›flt›r›c›lar›n içerdi¤i benzen, heksan gibi maddelerin kullan›m› sonucu or-
taya ç›kan meslek hastal›klar› (kan kanseri, kol ve bacak felçleri) olgular›n›n sap-
tanmas› bunlar aras›nda say›labilir. ‹SGÜM’ün tarama muayeneleri sonuçlar›ndan
baz›lar› kitapç›klar olarak yay›nlanm›flt›r. Ayr›ca, zaman zaman ‹SGÜM bülteni
yay›nlanmaktad›r. 

‹SGÜM, görev yapan personelin büyük çabalar›na ra¤men amaçlar›n› tam ola-
rak gerçeklefltirememektedir. Personel yetersizlikleri, malzeme eksiklikleri ve büt-
çe darl›klar› çal›flmalar›n› s›n›rland›rmaktad›r. 

Benzer amaçl› bir di¤er merkez ise ÇASGEM’dir. ÇASGEM’in amaçlar›, çal›fl-
ma hayat›yla ve sosyal güvenlikle ilgili konularda ulusal ve uluslararas› düzeyde
e¤itim, araflt›rma, inceleme, yay›n, dokümantasyon ve dan›flmanl›k faaliyetlerin-
de bulunmakt›r. ÇASGEM, hem ÇSGB’nin ve Bakanl›¤a ba¤l› veya Bakanl›kla il-
gili kurulufllar›n personeline hem de özel sektör veya kamu sektöründe faaliyet
gösteren kurulufllar›n yöneticilerine ve çal›flanlar›na e¤itim verebilir. Çal›flma ha-
yat›, sosyal güvenlik, iflçi-iflveren iliflkileri, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, toplam kalite
yönetimi, ifl teftifli, istihdam, verimlilik, ifl piyasas› etütleri, ergonomi, çevre, ilk
yard›m, ifl istatistikleri, iflyeri hekimli¤i, iflyeri hemfliresi ve sa¤l›k memurlu¤u, ifl
güvenli¤i ile görevli mühendis veya teknik elemanlara sertifika programlar› dü-
zenler. Çal›flma ve sosyal güvenlik konular›nda ulusal ve uluslararas› düzeyde
bölge seminerleri düzenler ve düzenlenen seminerlere kat›l›r. Görev alan›ndaki
konularda Türkçe ve yabanc› dilde derlemeler ve yay›nlar yapar. Her türlü yerli
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ve yabanc› kaynaklardan film, slayt, resim, afifl ve foto¤raflardan faydalan›lmas›-
n› sa¤lamaya çal›fl›r.

ÇASGEM için http://www.casgem.gov.tr/ adresine bakabilirsiniz.

‹SGÜM ve ÇASGEM’in yukar›da aç›klanan görev ve fonksiyonlar› d›fl›nda ifl ka-
zalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n ortaya ç›kar›lmas› ve gerekli uygulamalar›n ya-
p›lmas› görevini uzun y›llar Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) yürütmüfltür. Sosyal
güvenlik alan›nda yap›lan kapsaml› de¤iflikliklerden sonra SSK, T.C. Emekli Sand›-
¤› ve Ba¤-Kur’un tek çat› alt›nda birlefltirilmesiyle oluflan SGK bu görevi devralm›fl
bulunmaktad›r. SSK döneminin k›sa bir de¤erlendirmesini yapmak gerekirse sa¤-
l›k alan›nda çok ciddi çabalar harcand›¤› ve hizmetler verildi¤i bilinmektedir. An-
cak, hastal›k sigortas› ve yatakl› sa¤l›k tesislerinin gelifltirilmesine büyük önem ve-
rilirken ifl kazas› ve meslek hastal›klar› sigortas›na ayn› önem verilememifltir.

1970’lerden itibaren SSK içinde bu alanda ciddi ve önemli çal›flmalar bafllat›l-
m›fl, ‹stanbul ve Ankara’da önceleri birer meslek hastal›klar› klini¤i sonradan da
ba¤›ms›z meslek hastal›klar› hastanesi aç›lm›flt›r. Bu hastaneler, iflyerlerinde bilim-
sel araflt›rmalar ve çal›flmalar yapm›fllar ve çok baflar›l› olmufllard›r. Fakat 1985’ler-
den sonra bu hastaneler genel hastanelerden farks›z hale getirilmifl, siyasi etkiler,
idari hatalar ve bürokratik engellerle enstitü özelliklerini kaybetmifller, araflt›rma
yapan kurulufllar olmaktan ç›karak klasik tedavi hastaneleri durumuna getirilmifl-
lerdir. Daha sonra sa¤l›k hizmetleri alan›ndaki kapsaml› de¤ifliklikler sonucunda
SSK hastaneleri di¤er devlet hastaneleri ile ayn› statüye al›nm›flt›r. 5510 say›l› Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun (SSGSSK) yürürlü¤e girmesiy-
le sigorta hizmetleri ile sa¤l›k hizmetleri ayr›lm›flt›r. ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› si-
gortas›ndan sadece parasal yard›mlar yap›lmakta, sa¤l›k hizmetleri ise genel sa¤l›k
sigortas› kapsam›nda verilmektedir.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› ile genel sa¤l›k sigortas›ndan yap›lan yard›mlar
hakk›nda daha fazla bilgi için Sosyal Güvenlik Hukuku (Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi
AÖF Yay›n›, 2014) kitab›n›n 3. ünitesine bakabilirsiniz.

Ülkemizde, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› ile ilgili istatistikler gözden geçiril-
di¤inde ifl kazalar›nda dünyada ön s›ralarda yer ald›¤›m›z anlafl›lmaktad›r. Meslek
hastal›klar›na iliflkin istatistikler incelendi¤inde ise en ileri ülkeler düzeyinin bile
çok alt›nda yer ald›¤›m›z görülmektedir. Bu durumun önemli bir çeliflkiyi ortaya
koydu¤u ilk bak›flta anlafl›lmaktad›r. ‹fl kazalar›n›n çok yüksek düzeyde oldu¤u bir
ülkede, meslek hastal›klar›n›n çok düflük düzeyde olmas› mümkün de¤ildir. Dola-
y›s›yla bundan ç›kan sonuç, meslek hastal›klar›n›n kay›tlarda görünmedi¤i ya da
pek az göründü¤üdür. Ortaya ç›karma ve ihbar mekanizmas› ifllememektedir. Mes-
lek hastal›klar›, bafllang›ç aflamas›nda tedavi edilemedi¤inden sakatl›klar ve erken
ölümler meydana gelmektedir. 

Üniversitelerimizdeki Halk Sa¤l›¤› ana bilim dal› çerçevesindeki çal›flmalar bi-
reysel düzeydedir. Baz› üniversitelerde ciddi çal›flmalar yap›lsa da kapsamlar› s›n›r-
l› kalmaktad›r. Sanayi sektöründe çal›flanlar, muayene ve tedavi için de¤iflik sa¤l›k
kurulufllar›na gittiklerinden üniversitelerimiz bu vakalara ulaflamamakta ve gerekli
bilimsel araflt›rmalar› yapamamaktad›rlar.

K›saca özetlemek gerekirse, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesiyle
ilgili olarak ülkemizde de çok yönlü ve yo¤un faaliyetlerin gerçeklefltirilmesine bü-
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yük çaba harcand›¤› bir gerçektir. Ancak, istenilen amaca ulafl›lamad›¤› da bir ger-
çektir. Zaman zaman bas›na yans›yan çok üzücü ifl kazalar›n›n arkas›ndan ifl kaza-
lar›nda dünya flampiyonu bir ülke oldu¤umuz, bu konuda hiçbir ciddi çal›flma ya-
p›lmad›¤› fleklindeki aç›klamalar ve baz› kifli ve kurumlar›n suçlu ilan edilmesi
do¤ru bir yaklafl›m olarak kabul edilmemelidir. Çünkü yap›lmas› gereken, duru-
mundan flikâyetçi olarak suçlu tespit etmek de¤ildir. Ciddi çal›flmalar›n yap›ld›¤›
kabul edilerek eksiklerin ve yetersizliklerin neler oldu¤u araflt›r›lmal›d›r. Bu ne-
denle, önce uygulamadan kaynaklanan sorunlar›n neler oldu¤unu sistematik bir
flekilde gözden geçirmek yararl› olacakt›r. 

TÜRK‹YE’DE ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹
UYGULAMALARDA KARfiILAfiILAN SORUNLAR

‹flyerlerinin Yap›s›ndan Kaynaklanan Sorunlar
Ülkemizde genelde yayg›n olan üretim sistemi, küçük ve orta ölçekli iflletmelere
dayanmaktad›r. ‹flte bu durum, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerinin etkin bir flekil-
de uygulanamamas›n›n en önemli nedenidir. Yay›nlanan istatistikler incelendi¤in-
de, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren iflletmelerin %90’›ndan fazlas›
1-9 aras›ndaki say›da iflçi çal›flt›rmaktad›r. Bu yap›ya ve çal›flma düzenine sahip
olan iflyerlerine etkin flekilde hizmet götürülmesi de, denetim yap›lmas› da çok
zordur. Çünkü iflçi say›s› 6-7 civar›nda olan bir iflletmede, yap›lacak her yeni dü-
zenleme çok do¤al olarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki maliyeti de yüksel-
tecektir. Zaten s›n›rl› olanaklarla ve nispeten geri teknolojilerle çal›flan küçük ifllet-
meler, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerinin yükleyece¤i ek maliyetlerden kaç›nmak-
tad›rlar. Büyük iflletmelerin, bu konuda daha rahat mali olanaklar bulabildi¤i ve
genellikle gereken tedbirleri ald›klar› gözlenmektedir. Ülkemizdeki sorun, üretim
potansiyelimizin büyük a¤›rl›¤›n› küçük ve orta ölçekli iflletmelerin oluflturmas›n-
dad›r. Soruna bu flekilde yaklafl›l›rsa ve gerçekçi bir de¤erlendirme yap›l›rsa bu ifl-
letmelerin ölçekleri ekonomimizde yap›sal de¤iflikliklerle birlikte büyüdü¤ünde
ancak o zaman gerekli tedbirlerin etkin bir flekilde uygulanmas› sa¤lanabilecektir.

Kanuni Düzenlemelerden Kaynaklanan Sorunlar
Ülkemizde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda yeterli hukuki düzenleme olmad›¤›-
n› ileri sürmek do¤ru olmaz. Gerçekten de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili düzenle-
meler Anayasa’da, ülkemizin onaylad›¤› sözleflmelerde, 4857 say›l› ‹K’da, 1593 sa-
y›l› Umumi H›fz›s›hha Kanunu’nda, 6098 say›l› Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK),
5510 say›l› SSGSSK’da, 854 say›l› Deniz ‹fl Kanunu’nda, 5953 say›l› Bas›n Mesle¤in-
de Çal›flanlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanun’da, 3146 say›l›
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun’da
çeflitli maddeler yer almaktad›r. Ayr›ca, çok say›da yönetmelik ç›kar›lm›flt›r.

Nihayet k›sa bir süre önce 6331 say›l› ‹SGK (RG, T.30.06.2012, S.28339) yay›n-
lanm›flt›r. Uzun zamand›r beklenen bu temel nitelikteki Kanunun yay›nlanm›fl ol-
mas› çok önemli dönüm noktas› say›labilecek bir geliflmedir. Art›k bu temel Kanun
esas al›naca¤› için mevzuat da¤›n›kl›¤›ndan kaynaklanan s›k›nt› ve flikâyetler bü-
yük ölçüde azalacakt›r. Ancak hukuki düzenlemeler, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konu-
sunun sadece bir boyutudur. Konunun, ekonomik ve sosyal boyutlar› vard›r. Mü-
hendislik, t›p, fizik ve kimya gibi alanlar da konuyla çok yak›ndan ilgilidir. Ayr›ca
teknolojide ve sanayideki geliflmeler, sürekli yeni ihtiyaçlar yaratmakta ve yeni dü-
zenlemeleri gerektirmektedir. 6331 say›l› ‹SGK’ya dayanarak ç›kar›lan yönetmelik-
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ler ayr›nt›l› hukuki düzenlemeleri sa¤lamaktad›r. Ancak, yeni yönetmelikler haz›r-
lan›rken ülkemiz gerçeklerine uymayan, uygulama olana¤› bulunmayan düzenle-
me ve standartlardan kaç›n›lmal›d›r. En önemlisi de çal›flma hayat›nda yer alan
herkesin, çal›flanlar›n ve iflverenlerin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunu öncelikli so-
rumluluklar› olarak görmeleri gereklidir. Aksi halde, sadece hukuki düzenlemeler
yapmak ve zaman zaman bunlar› yenilemek yeterli olmayacakt›r.

‹statistiksel Verilerden ve Araflt›rma Sonuçlar›ndan
Kaynaklanan Sorunlar
Bilindi¤i gibi ülkemizde, genel olarak hemen hemen her konuda rakamsal verile-
re ulaflma zorlu¤u vard›r. Konunun önemi aç›klanmaya çal›fl›l›rken, özellikle ülke
ekonomisi aç›s›ndan maliyet de¤erlendirirken zorunlu olarak araflt›rma sonuçlar›-
na ve istatistik verilere baflvurmak zorunlulu¤u vard›r. Bununla beraber, bu veri-
lerde önemli eksiklikler oldu¤u da bilinen bir gerçektir.

Konumuzla ilgili olarak gözönünde bulundurulmas› gereken ilk husus, bütün
iflyerleri SSGSSK kapsam›nda olmad›¤› için ifl kazas› ve meslek hastal›klar›na ilifl-
kin olarak verilen rakamlar›n gerçek rakamlar›n çok alt›nda oldu¤udur. Ba¤›ms›z
çal›flanlar›n çal›flt›¤› iflyerlerine ait güvenilir rakamlar da yoktur. Ayr›ca SSGSSK
kapsam›ndaki iflyerlerinde ortaya ç›kan ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n da an-
cak bir bölümü kay›tlarda yer almaktad›r. Bu nedenle, yay›nlanan rakamlar ger-
çekte oldu¤undan daha az say›da ifl kazas› oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Di¤er ta-
raftan madalyonun bir de di¤er taraf› vard›r. ‹statistiklerde, asl›nda ifl kazas› say›l-
mamas› gereken olaylar da ifl kazas› olarak yer almaktad›r. ‹fl kazas› ve meslek has-
tal›¤› sigortas›, hastal›k sigortas›ndan önce kuruldu¤u için kapsam› iflçilerin yarar›-
na olmas› düflüncesiyle genifl tutulmufltur. Örnek vermek gerekirse, nedeni ne
olursa olsun iflyeri s›n›rlar› içinde meydana gelen bütün kazalar, ifl kazas› say›lmak-
tad›r. Bu bak›m›ndan, istatistiklerdeki ifl kazalar› gerçekte oldu¤undan daha fazla
görülebilmektedir.

2012 y›l› Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre ülkemizdeki ifl kazas› ve meslek
hastal›¤› rakamlar› nas›ld›r?

K›saca tekrar belirtmek gerekirse, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili de¤erlendirme-
ler ço¤u kez yanl›fl ya da eksik verilere dayanabilmektedir. Oysa sa¤l›kl› tespitler
ve bunlar›n gerektirece¤i tedbirlerin al›nmas›, ancak güvenilir bilgilerle sa¤lan›r.
De¤indi¤imiz yetersizliklerde, SGK’n›n bir ihmali ya da kusuru bulunmad›¤› özel-
likle belirtilmelidir. Son derece faydal› olan veri derleme ve yay›nlama çal›flmalar›
mutlaka desteklenmelidir. SGK’n›n bu alandaki çal›flmalar› yan›nda üniversiteler
bünyesindeki araflt›rmalar ve tezler de desteklenmelidir. Devlet ve sendikalar, bu
tür çal›flmalar› desteklemelidir. 

Örgütlenme ve Koordinasyon Yetersizliklerinden
Kaynaklanan Sorunlar
Ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili kurum ve kurulufllar, çok say›da ve da-
¤›n›kt›r. Bunlar, de¤iflik düzeylerde ifl güvenli¤ine iliflkin çal›flmalar yapmaktad›r-
lar. Böylece ortaya koordinasyon yoklu¤u, kurulufllar aras›nda da¤›n›kl›k, kurum
ve kurulufllar aras›nda görev benzerli¤i, etkili denetim yap›lamamas› ve adil yapt›-
r›mlar sa¤lanamamas› ve standartlar gelifltirilememesi gibi sorunlar ç›kmaktad›r.
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile
ilgili de¤erlendirmeler, ço¤u
kez yanl›fl veya eksik verilere
dayanabilmektedir.

Ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i ile ilgili kurum ve
kurulufllar, çok say›da ve
da¤›n›kt›r.



‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sorunu halen devletin yerine getirmesi gereken temel gö-
revlerinden birisi olarak kabul edilmekte ve buna ba¤l› olarak da ÇSGB’nin ilgi ala-
n›nda bulunmaktad›r. Ancak, Bakanl›¤›n kendi bünyesi içindeki örgütlenme bile
bu konuda bir koordinasyon eksikli¤i bulundu¤unu göstermektedir. Gerçekten de
konuyla ilgili olarak yürütülen e¤itim, araflt›rma ve denetim faaliyetleri Bakanl›k
içindeki ayr› idari birimler taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Örgütlenme konusun-
daki sorun, konuyla ilgili görev ve yetkilerin çeflitli idari birimler aras›nda kar›flma-
s›na yol açmaktad›r. Devlet, sendikalar ve iflverenler konuya hakl› olarak sahip ç›k-
maktad›rlar. Ancak yetki, görev ve sorumluluklar›n neler oldu¤u konusunda kar›-
fl›kl›k vard›r. 

Örgütlenme konusundaki da¤›n›kl›¤›n yaratt›¤› ikinci önemli sorun, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konusunda çok büyük önemi olan denetim sorunudur. Bugüne kadar
olan uygulaman›n ortaya ç›kard›¤› görünüm, ÇSGB’nin yan› s›ra Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Milli Savunma Bakanl›¤›, belediyeler, SGK ve iflyerlerindeki ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurullar›n›n da denetim yetkisine sahip bulundu¤udur. Böylece sonuçta, etkin ol-
mayan ve yetersiz bir denetim ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü hemen fark edilece¤i gi-
bi da¤›n›kl›k, görev benzerli¤i ve yetki çat›flmas›, koordinasyon eksikli¤i ve dene-
tim eleman› yetersizlikleri söz konusudur. Bu bak›mdan, konuyla ilgili olarak tek
ve temel bir kanun anlay›fl›n›n yan› s›ra görev, yetki ve sorumluluklar› kendi bün-
yesinde toplayacak tek bir örgüte fliddetle ihtiyaç vard›r. Böyle bir örgüt nas›l olufl-
turulmal›d›r sorusuna gelince öncelikle mali ve idari aç›dan özerk olmal›d›r. Çün-
kü temeldeki sorun, ekonomiktir. Çok güçlü laboratuvarlar› olan, araflt›rma mer-
kezlerini kapsayan, üst düzeyde e¤itilmifl ifl güvenli¤i müfettiflleri istihdam edebi-
len, onlara iyi olanaklar sa¤layan ve bunlar›n hepsinden önemlisi siyasi iktidar de-
¤iflikliklerinden etkilenmeyecek bir yap›da olmal›d›r. Bu örgütün genel kurulu iflçi
ve iflveren örgütlerinin, meslek odalar›n›n ve birliklerinin üst kurulufllar›n›n, e¤itim
kurumlar› temsilcilerinin iflbirli¤ine olanak sa¤layacak bir yönetim yap›s›na sahip
olmal›d›r. Bu yap›labilirse birbirinden habersiz olarak faaliyet gösteren devlet, sen-
dikalar ve iflverenler sürekli olarak birarada olabilirler ve birlikte çal›flabilirler. Böy-
lece bir taraftan etkinlik sa¤lan›r, bir taraftan da çal›flma hayat›m›zda çok arzulanan
ve çok da gerekli olan iflbirli¤i ortam› haz›rlanabilir. Çünkü ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusu hiçbir taraf›n, hiçbir kimsenin iflbirli¤ine girme konusunda itiraz etmeye-
cekleri ve iflbirli¤ine haz›r olduklar› bir konudur. Bu konudaki iflbirli¤i, çal›flma ha-
yat›n›n di¤er alanlar›nda da gerekli olan iflbirli¤ine örnek olabilecektir. 6331 say›l›
‹SGK m.21’de, “Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Konseyi” kurulmas› öngörülmektedir.
Konseyin görevi, ülke genelinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili politika ve strateji-
leri belirlemek olacakt›r. Konsey ilgili bakanl›klar›n temsilcilerinden, iflçi ve iflve-
ren ve kamu görevlileri sendikalar› temsilcilerinden, YÖK temsilcisinden, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türk Ta-
bipler Birli¤i, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ve Türkiye Ziraat Odalar›
Birli¤i temsilcilerinden oluflacakt›r. Önemli yenilik getiren bu düzenlemenin mut-
laka yarar› olacak ve soruna ulusal düzeyde bak›lmas›n› sa¤layacakt›r. Ancak, yu-
kar›da de¤inildi¤i gibi tamamen özerk bir kuruluflun bu yap›daki bir konseyden
daha yararl› ve etkin olaca¤› söylenebilir.

E¤itimle ‹lgili Sorunlar 
Herhangi bir konudaki sorun(lar)›n çözümünde temelde, ifle e¤itimle bafllanma-
s› gere¤i üzerinde tart›fl›lmayacak kadar aç›k bir konudur. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤iyle ilgili olarak ülkemizdeki sorunlar›n çözümü de temelde e¤itimle sa¤lana-
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cakt›r. Konuyla ilgili e¤itimin ilk boyutu, konuyla ilgili herkesin bilinçlendirilme-
sidir. Bu bilinçlendirme, konunun önemini kavrad›ktan sonra herkesin ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konusunun gerektirdi¤i davran›fllar› ö¤renmesi ve uygulamay› uya-
r›ya gerek kalmadan al›flkanl›k haline getirmesi anlam›ndad›r. Örnek vermek ge-
rekirse devlet ve kamu kurulufllar›ndan bu konuda beklenen, konuya sahip ç›-
k›lmas›, gerekli mevzuat›n haz›rlanmas› ve gerekli organizasyonun gerçeklefltiri-
lerek konunun üzerine gidilmesidir. ‹flverenlerden beklenen, konunun önemine
inanarak gerekli tedbirleri almalar›d›r. ‹flçilerden beklenen ise kendi hayatlar›yla
do¤rudan ilgili olan bu konuda bilinçli bir flekilde kendilerini koruyacak davra-
n›fllar içinde olmalar›d›r.

E¤itimin konuyla ilgili ikinci boyutu ise her düzeyde eleman›n yetifltirilmesidir.
Müfettifllerin, güvenlik uzmanlar›n›n, iflyeri hekimlerinin, iflyeri hemflirelerinin ve
di¤er görevlilerin e¤itimi bu çerçevede yer almaktad›r. Konuyla ilgili olarak baflta
hekimler olmak üzere t›p e¤itimi görmüfl personele, teknik e¤itim görmüfl mühen-
dislere, fizikçilere, kimyagerlere, hukukçulara ve iktisatç›lara ihtiyaç vard›r. Dene-
tim yapacak müfettifllerin bu konular içinde birden fazla konuda bilgi sahibi olma-
lar› çok önemlidir. 

Konuyla ilgili e¤itimin üçüncü ve en önemli boyutunu, fiilen çal›flan iflçilerin ifl-
bafl›ndaki e¤itimleri oluflturmaktad›r. Daha önce de¤inildi¤i gibi ifl kazalar›n›n çok
büyük bir bölümü insana ba¤l› nedenlerden kaynaklanmaktad›r. Öyleyse, bunun
do¤al sonucu olarak ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›yla ilgili önleyici tedbirlerin
ve bu arada e¤itimin as›l a¤›rl›k noktas›n› insanlar ve özellikle fiilen çal›flan insan-
lar oluflturmaktad›r. Çal›flanlar için haz›rlanacak e¤itim programlar› sürekli, istikrar-
l› ve amaca uygun olarak haz›rlanmal›d›r. Çünkü ifl kazalar›n›n ve meslek hastal›k-
lar›n›n sürekli olarak tehdidi alt›nda bulunan kesim, bu kesimdir. ‹flte bunun için
bu konuda iflverenlere ve sendikalara önemli görevler düflmektedir. Denetimle gö-
revli müfettifller de çal›flanlar›n e¤itimi konusunda katk›da bulunmal›d›rlar. 

‹fl kazalar›n›n nedenleri hakk›nda daha fazla bilgi için bu kitab›n 2. ünitesine bakabilirsiniz.

E¤itim sorununun bir baflka boyutu da, de¤iflik düzeylerdeki okullar›n ders
programlar› içerisinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili konular›n yer almas›n›n sa¤-
lanmas›d›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu yaln›zca ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fa-
külteleri’nin Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri bölümlerinde zorunlu ders
olarak okutulmaktad›r. Baz› meslek yüksekokullar›nda ve baz› hukuk fakültele-
rinde seçimlik ders olarak okutulmaktad›r. Di¤er fakültelerde do¤rudan konuyla
ilgili dersler yoktur. Ayr›, ba¤›ms›z dersler konulmasa bile di¤er ders programla-
r›n›n içine yerlefltirme çabalar›n›n bafllat›lmas› mutlaka yararl› olacakt›r. Di¤er ta-
raftan, endüstri ve hizmet sektörlerine ara ve orta destek eleman yetifltiren mes-
lek okullar›na ve daha sonra da iflyerlerinde ve iflbafl›nda yap›lacak olan e¤itim-
ler için ders ya da kurs modelleri oluflturulmal›d›r.

Bat›l› ülkelerdeki örnekler dikkate al›nmak suretiyle YÖK Teknik Emniyet Mü-
hendisli¤i’ni makine, elektrik, inflaat vb gibi bir ihtisas dal› olarak kabul etmeli ve
üniversitelerde bu bölümleri oluflturmal›d›r. Daha k›sa sürede baz› sonuçlar alabil-
mek için bu konuda lisansüstü programlara yer verilebilir. YÖK, benzer bir flekil-
de iflyeri hekimli¤i müessesesinin ayr› ve ba¤›ms›z bir ihtisas konusu haline gelme-
sini sa¤lamal›d›r. Bu konuda ihtisas yapm›fl iflyeri hekimlerinin devreye girmesi ha-
linde çok olumlu geliflmeler olacakt›r.
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Milli E¤itim Bakanl›¤› kendi bünyesinde yer alan (özellikle teknik) okullarda
teknisyenleri yetifltirirken ifl güvenli¤i teknisyenlerini yetifltirmeyi program›na al-
mal›d›r. Bugüne kadar teknik elemanlar için bazen sadece ifl bulabilmek bazen de
merak ve hobi olarak seçilen bu çal›flma dal›na teknik emniyet mühendislerinin
yeterli say›da girifli, bir iflyeri projesi daha haz›rl›k aflamas›ndayken gerekli bütün
önlemlerin de ayn› anda düflünülmesini sa¤lam›fl olacakt›r. 

E¤itimle ilgili bütün bu çabalar sürdürülürken uluslararas› kurulufllar ve ifl sa¤-
l›¤›, ifl güvenli¤i sorunlar›n›n çözümünde geliflmeler sa¤lam›fl olan ülkelerle iliflki-
ler kurulmal› ve düzenli olarak bilgi al›flverifli yap›lmal›d›r. Özellikle Uluslararas›
Çal›flma Örgütü ve Dünya Sa¤l›k Örgütü gibi kurulufllar›n bu konudaki bilgi ve bi-
rikimlerinden yararlan›lmal›d›r. E¤itim amac›yla yaz›l› ve sözlü yay›n organlar›ndan
ve kitle iletiflim araçlar›ndan da yararlan›labilir. 

So¤uk hava iflletmecisi, sanayi kazanlar› iflletmecisi, ifl makinalar› operatörü,
do¤algaz teknisyeni gibi ara kademe elemanlar›n›n ehliyet belgesi al›rken mutlaka
teknik e¤itimden geçirilmeleri sa¤lanmal›d›r. Bu konuda ilgili Bakanl›klar ile Mi-
marlar ve Mühendisler Odas› iflbirli¤i yapabilirler.

Kazalardan Sonra Ortaya Ç›kan Sorunlar
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki tedbirler ne kadar geniflletilse ve ne kadar ti-
tizlikle uygulansa da kazalar›n tümüyle önlenmesi olanaks›zd›r. Nitekim en gelifl-
mifl ülkelerde bile sorun bütünüyle çözülememifltir. Bu durumda, meydana gelen
kaza sonucunda ortaya ç›kan zararlar›n giderilmesi hiç de¤ilse asgari düzeyde tu-
tulabilmesi hususu ön plana ç›kmaktad›r. Yap›lan çeflitli araflt›rmalarda, kazalardan
sonra vakit kaybetmeksizin ve bilgili, ehil kimseler taraf›ndan do¤ru olarak yap›-
lan müdahalelerin can kayb›n› azaltt›¤›, çal›flma gücü kay›plar›n› asgariye indirebil-
di¤i ortaya ç›kmaktad›r. Öncelikle kaza sonras›nda yap›lacak olan ilk yard›m mü-
dahalesi ihtiyac› iflyerlerinde do¤rudan sa¤l›k iflleriyle ilgili hekim ya da di¤er sa¤-
l›k görevlilerinin bulunmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. ‹lk müdahale yap›ld›ktan sonra
kazaya u¤rayan iflçilerin tam teflekküllü hastanelere ulaflt›r›lmas› gerekir. ‹flveren-
lerin de bunu gerçeklefltirmek üzere haz›rl›kl› olmalar› gerekmektedir. Bunun için
ellerinin alt›nda uygun araçlar›n bulunmas› ya da ihtiyaç halinde hemen gelebile-
cek araçlarla ba¤lant›lar›n yap›lm›fl olmas› gerekir. Çünkü esas t›bbi müdahale tam
teflekküllü sa¤l›k tesislerinde yap›lacakt›r. Tam teflekküllü sa¤l›k tesislerine nakil
olabildi¤ince çabuk olmal› ve yaral› iflçilerin önemli zararlar görmeden sa¤l›k tesis-
lerine ulaflt›r›lmalar› gerekir.

Tam teflekküllü sa¤l›k tesislerinde yap›lacak tedavilerin temel amac›, yaral› iflçi-
leri kazadan önceki sa¤l›k durumlar›na ve çal›flma güçlerine kavuflturmakt›r. Çün-
kü esas olan bütün çal›flanlar›n kendi çal›flma güçleriyle kendi geçimlerini sa¤laya-
bilmeleridir. Yap›lan tedaviler sonunda kazaya u¤rayan iflçilerde çal›flma gücü ka-
y›plar› meydana gelmifl ise sürekli olarak baflkalar›na ba¤›ml› ve muhtaç kalmalar›
önlenmelidir. Bu aflamada yap›lmas› gereken, rehabilitasyon çal›flmalar›na a¤›r-
l›k vermektir. Rehabilitasyon çal›flmalar›, hem büyük harcamalar› gerektiren bir te-
davi fleklidir hem de rehabilitasyon merkezlerimiz ve bu merkezlerde çal›flan uz-
manlar›m›z ihtiyaca k›yasla son derece azd›r.

Bu konuda ülkemizde, son derece baflar›l› ve yararl› örnek bir giriflim gerçek-
lefltirilmifltir. Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu, üye iflveren sendikalar›-
n›n da kat›l›m›n› sa¤layarak “Mikro Cerrahi Vakf›”n› kurmufltur. Halen ‹stanbul’da
bir hastanede, ifl kazalar› sonucunda kopan uzuvlar t›bbi operasyonlarla yerlerine
tak›labilmektedir. Kazaya u¤rayanlar yaral› uzuvlar› yitirmemekte, eskisi gibi kul-

66 ‹fl Sa¤l ›¤ ›  ve  Güvenl i¤ i

Rehabilitasyon: Koruyucu ve
tedavi edici hizmetlerine
ra¤men bedenen veya ruhen
sakat kalm›fl, çal›flma
gücünü kaybetmifl kiflilerin,
baflkalar›na ba¤›ml›
olmadan yaflamlar›n›
sürdürebilmelerini sa¤lamak
amac›yla yap›lan t›bbi ve
sosyal yard›m
çal›flmalar›d›r.



lanmaya devam edebilmektedirler. Mikro Cerrahi Vakf› gibi baflar›l› örneklerin ço-
¤almas› sa¤lanabilir. Bu amaçla, iflçi sendikalar› ve hay›r kurulufllar› ve dernekler
de yard›mc› olabilirler.

Gerek acil ve ilk yard›mlar gerekse tam teflekküllü hastanelerdeki tedavilerle
ihtiyaç halinde ve daha sonraki aflamada ve rehabilitasyon merkezlerindeki teda-
viler, uzman personelin yetifltirilmesini ve istihdam›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu ba-
k›mdan, iflyeri hekimlerinin meslek içi e¤itimlerinde ve uygulamalar›n denetlen-
mesinde Tabipler Odas› etkin olarak görev almal›d›r. ‹flyeri hekimleri ve ifl güven-
li¤i uzmanlar›, ilgili meslek odas›n›n önerisi ve ÇSGB’nin onay›yla atanmal›, iflve-
rene ba¤›ml› olarak çal›flmalar› önlenmelidir. 

‹SGÜM ve Sa¤l›k Bakanl›¤› özellikle laboratuvar olanaklar› bak›m›ndan
zenginlefltirilmelidir. Sa¤l›k hizmetleri içerisinde ça¤dafl ifl hekimli¤i uygula-
malar› a¤›rl›k kazanmal›d›r. Rehabilitasyon hizmetleri gelifltirilmelidir. Meslek
hastal›klar› hastaneleri, hem nitelik hem de nicelik olarak yeterli düzeye geti-
rilmelidir.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili olarak denetim, her aflamada oldu¤u gibi kaza-
lardan sonraki aflamada da son derece önemlidir. Ayr›ca, kazalardan sonra iflin hu-
kuki boyutu ve özellikle iflçilerin ve ölümleri halinde geride kalanlar›n tazminat
alacaklar› da sorun olan konulard›r (Gerek, 2008, s.60-66). 

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an tazminat davalar› hakk›nda daha fazla bilgi için
bu kitab›n 5. ünitesine bakabilirsiniz.

Son zamanlarda t›p alan›nda ülkemizde çok önemli baflar›lar yaflanmaktad›r.
Kol ve bacak nakli hatta yüz nakli bile gerçeklefltirilmektedir. Ancak, önemli olan
ifl kazalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n olabildi¤ince azalt›lmas› ve çok zor t›bbi
müdahalelere ihtiyaç b›rak›lmamas›d›r. 

‹fi GÜVENL‹⁄‹ HAKKININ ANAYASAL DAYANA⁄I
1982 tarihli Anayasa m.2’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sosyal hukuk devleti ol-
du¤u öngörülmüfltür. Anayasa m.45’den itibaren bafllayan üçüncü bölümünde ise
kiflilerin sosyal ve ekonomik hak ve ödevleri düzenlenmifltir. Anayasa Mahkemesi
kararlar›nda sosyal devlet, güçsüzleri güçlüler karfl›s›nda koruyarak gerçek eflitli-
¤i yani sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sa¤lamakla yükümlü devlet
demektir fleklinde ifade edilmifltir.

Sosyal devletin bir di¤er amac› da, kiflilerin özgürlü¤ünü gelifltirmektir. Nitekim
Anayasa m.17’de, herkesin yaflama, maddi ve manevi varl›¤›n› koruma ve gelifltir-
me hakk›na sahip bulundu¤u belirtilmifltir. 

‹nsanlar›n gerçek anlamda özgür olabilmeleri için bugünlerinin ve yar›nlar›n›n
güvence alt›nda olmas› gerekir. Çal›fl›lan iflyerlerinde, ifl kazalar› ve meslek hasta-
l›klar›na karfl› belirli güvenlik tedbirleri al›nmam›flsa, mesleki riskler çal›flanlar› teh-
dit ediyorsa çal›flanlar›n maddi ve manevi varl›klar›n› gelifltirmeleri söz konusu ola-
maz. ‹flçilerin, ifl güvenli¤i hakk›n› talep edebilmeleri sosyal devlet anlay›fl›ndan
kaynaklanmaktad›r. ‹fl güvenli¤i hakk›n›n dayana¤› ya da ön koflulu da, insanlar›n
yaflama ve beden bütünlü¤ü haklar›n›n güvence alt›na al›nmas›d›r. Çünkü insanlar
en temel sa¤l›k koflullar›ndan bile yoksun bulunuyor, hastal›k ve kazalardan kur-
tulam›yorlarsa kanunlarda, kâ¤›t üzerinde kendilerine yaflama hakk›n›n tan›nmas›
pek bir anlam tafl›mayacakt›r. ‹flte bu nedenle Anayasa m.56, herkesin sa¤l›kl› bir
çevrede yaflama hakk› oldu¤unu ifade etmekte ve devletin herkesin hayat›n› be-
den ve ruh sa¤l›¤› içinde sürdürmesini sa¤lamak zorunda oldu¤unu belirtmektedir. 
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sa¤lamakla yükümlü
devlettir.



‹fl güvenli¤i önlemlerinin, iflyeri tehlikeleri sonucunda do¤abilecek ölüm,
engellilik ve meslek hastal›klar›n› önlemeye yönelik oldu¤u düflünülürse Anaya-
sa’da herkes için tan›nm›fl olan yaflama, beden bütünlü¤ü ve sa¤l›k haklar›, çal›flma
hayat›n›n daha özel bir alan›ndaki uzant›s›d›r.

Anayasa m.50’de de, ifl güvenli¤i hakk›n› ilgilendiren bir baflka hüküm bulun-
maktad›r. Bu hükme göre, “Kimse yafl›na, cinsiyetine ve gücüne uymayan ifllerde
çal›flt›r›lamaz. Küçükler ve kad›nlar ile bedeni ve ruhi yetersizli¤i olanlar çal›flma
flartlar› bak›m›ndan özel olarak korunurlar”.

Anayasa m.50/III ve m.50/IV’de, iflçi sa¤l›¤›n› ilgilendiren hükümler vard›r. Bu
f›kralarda dinlenme hakk›ndan, ücretli hafta ve bayram tatilinden, y›ll›k ücretli
izinden söz edilmektedir. ‹fl sürelerinin s›n›rland›r›larak iflçilere dinlenme hakk›n›n
tan›nmas›n›n önemi, Sanayi Devrimi’nin ac› tecrübelerinden beri bilinmektedir.
Anayasa Mahkemesi, dinlenme hakk›n›n hem kifli sa¤l›¤›n›n korunmas› hem de
kamu yarar› aç›s›ndan önemini belirtmifltir.

Anayasa m.60, devletin sosyal güvenli¤i ve ifl güvenli¤ini sa¤lama ödevinden
bahsetmekte ve anayasal aç›dan sosyal güvenlik ile ifl güvenli¤i iliflkisi ortaya ç›k-
maktad›r. Anayasa m.61 ise sosyal güvenlik bak›m›ndan özel olarak korunmas› ge-
rekenler bafll›¤› alt›nda devletin engellilerin korunmalar›n› ve toplum hayat›na in-
tibaklar›n› sa¤lay›c› tedbirleri alma görevini ifade etmektedir. Bu gruba, ifl kazalar›
sonucu engelli hale gelenlerin de girdi¤i unutulmamal›d›r. Sosyal güvenli¤in temel
amac›, sosyal riskler sonucunda ortaya ç›kan zararlar›n tazmini ve asgari ekonomik
güvencelerin sa¤lanmas›d›r. Ancak, zaman içinde sosyal risklerin önlenmesi fonk-
siyonu da önem kazanmaya bafllam›flt›r. ‹flte burada ifl güvenli¤i devreye girmekte
ve sosyal güvenli¤i bir bütün, ifl güvenli¤ini ise onun kesiti olarak kabul edersek
sosyal risklerin önlenmesi yani bir anlamda ifl güvenli¤inin sa¤lanmas›, sosyal gü-
venli¤in ifl güvenli¤i kesitini oluflturmaktad›r. ‹fl güvenli¤ini, sosyal güvenlikten ay-
r› da düflünmek mümkündür. O zaman ifl güvenli¤inin amac›, sosyal riskleri önle-
meye çal›flmak olacakt›r. E¤er ifl güvenli¤i baflar›s›z olur ve sosyal riskleri önleye-
mezse ortaya ç›kan sosyal risklerin yol açaca¤› zarar› sosyal güvenlik uygulamala-
r› tazmin etmeye çal›flacakt›r. Her iki flekilde de, sosyal güvenlikle ifl güvenli¤i ara-
s›nda çok önemli bir iliflkinin bulundu¤u aç›kt›r. 

Sosyal güvenlik, do¤rudan do¤ruya devlet taraf›ndan sa¤lanamasa bile bunun
devlet güvencesi alt›nda gerçeklefltirilmesi esast›r. Çal›flanlar›n, sosyal risklere kar-
fl› korunmalar› aç›s›ndan önleme ve tazmin birbirinden ayr›lmaz bir bütündür. ‹flte
bu nedenle, Anayasa’n›n sosyal güvenli¤i düzenleyen m.60 ve m.61, ifl güvenli¤i
hakk›n› en kapsaml› biçimde güvence alt›na alan bir anayasal düzenleme olarak
de¤erlendirilmelidir. 

Anayasa’da ifl güvenli¤ine iliflkin olarak yer alan hüküm ve düzenlemeler, yal-
n›zca kiflilerin bu konuda devletten talepte bulunma hakk›yla s›n›rl› de¤ildir. Kifli-
ler aras›ndaki uyuflmazl›klarda da anayasal düzenlemeler dikkate al›nmal›d›r. O
halde, ifl güvenli¤ine iliflkin mevzuat hükümlerinin yorumlanmas›nda ve uygulan-
mas›nda Anayasa’daki düzenlemeler esas al›nmal›d›r. Bir baflka flekilde ifade etme-
ye çal›fl›rsak, Anayasa’n›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin düzenlemeleri emredici
hukuk kurallar› niteli¤indedir. Ayr›ca, kamu düzenini sa¤lamaya yöneliktir. Öyley-
se, ifl güvenli¤i mevzuat› yorumlan›rken Anayasa’n›n bu konuda çizdi¤i çerçevenin
d›fl›na ç›k›lmamal›d›r. 
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‹fi GÜVENL‹⁄‹NE ‹L‹fiK‹N MEVZUATIN GENEL YAPISI
Ülkemizde, ilk kez 1961 Anayasas› ile sosyal haklar anayasal bir düzenleme içine
al›nm›fl, “Sosyal ve ‹ktisadi Haklar” bafll›¤› alt›nda ifl güvenli¤ine iliflkin hükümlere
yer verilmifltir. 1982 Anayasas›’nda da esas itibar›yla ifl güvenli¤ini ilgilendiren ko-
nularda önemli bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

‹fl Güvenli¤i Teflkilat› ve ‹fl Güvenli¤i Denetimiyle ‹lgili
Düzenlemeler
6331 say›l› ‹SGK m.24 ve m.25’deki düzenlemeler d›fl›nda bu konuda 3146 say›l›
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun,
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 81 say›l› Sanayi ve Ticarette ‹fl Teftifli Hakk›nda-
ki Uluslararas› Sözleflme ve 5272 say›l› Belediye Kanunu yürürlükte bulunmakta-
d›r. Ayr›ca 6331 say›l› Kanuna dayan›larak yönetmelikler ç›kar›lacakt›r.

‹flverenin ‹flçiyi Gözetme Borcuyla ‹lgili Düzenlemeler
‹fl güvenli¤i mevzuat›m›z›n önemli bir bölümünü iflverenin, iflçiyi gözetme borcu-
na iliflkin düzenlemeler oluflturmaktad›r. Bu düzenlemeler iflverenler taraf›ndan
al›nmas› gereken teknik tedbirler, iflin düzenlenmesiyle ilgili sa¤l›k ve güvenlik ku-
rallar›, iflyerinin ifl güvenli¤i konusunda örgütlendirilmesindeki kurallar ve iflçiyi
gözetme borcunu yerine getirmeyen iflverenlere uygulanacak yapt›r›mlar olarak
grupland›r›labilir. 5510 say›l› SSGSSK ise ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› sigortas›
taraf›ndan ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonras› yard›mlar› düzenlemektedir. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda koruyucu mevzuat 6331 say›l› ‹SGK ç›kar›l›n-
caya kadar büyük ölçüde 4857 say›l› ‹K çevresinde flekillenmifltir. 6331 say›l› ‹SGK,
çok genifl ve ayr›nt›l› düzenlemeler getirmifl ve 4857 say›l› ‹K’n›n “‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i” bafll›¤› alt›ndaki hükümlerini yürürlükten kald›rm›flt›r. Bununla beraber ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunu do¤rudan do¤ruya olmasa bile dolayl› olarak ilgi-
lendiren düzenlemeler, 4857 say›l› ‹K’da yer almakta ve yürürlükte bulunmaktad›r.
Örnek olarak çal›flma sürelerini düzenleyen m.63, 64, 66, gece çal›flmas› ile ilgili
m.69, 73, genç ve çocuk iflçileri korumaya yönelik m.71 ve kad›n iflçilerle ilgili
m.74 gösterilebilir.

Bundan böyle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki temel kanun olan 6331 say›l›
‹SGK ise m.4’de, iflverenin genel olarak yükümlülüklerine de¤inildikten sonra bun-
lar› ayr›nt›l› olarak düzenlenmektedir. Bunlar ana gruplar halinde incelenecektir.

‹flverenin Yükümlülükleri
• Risk de¤erlemesi ve risklerden korunman›n sa¤lanmas› (m.5, 6, 10, 11, 12),
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için gereken nitelik ve say›da uzman,

hekim ve di¤er personelin sa¤lanmas› ve istihdam›,
• ‹lk yard›m, acil t›bbi müdahale, kurtarma, yang›nla mücadele konusunda ön

haz›rl›klar, acil durum planlar› gibi gerekli düzenlemeleri yapmak (m.11),
• Ciddi, yak›n ve önlenemeyen tehlike ihtimallerine karfl› gereken tahliye ha-

z›rl›klar›n› önceden yapmak, bu gibi durumlarda amirine haber veremeyen
çal›flanlar›n duruma müdahale edebilmeleri için insiyatif tan›mak (m.12),

• ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n kay›tlar›n› tutmak, raporlar›n› haz›rla-
mak ve bunlar› gereken yerlere bildirmek (m.14),

• Çal›flanlar›n sa¤l›k gözetimine tabi tutulmalar›n› sa¤lamak (m.15),
• Çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda bilgilendirilmelerini ve yeter-

li düzeyde e¤itilmelerini sa¤lamak (m.16, 17),
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• Çal›flanlar›n görüfllerini almak, kat›l›mlar›n› sa¤lamak ve çal›flan temsilcisi
görevlendirmek (m.18, 20),

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu oluflturmak ve bu kurulun kararlar›n› uygula-
mak (m.22),

• Ayn› çal›flma alan›nda birden fazla iflverenin faaliyet gösterdi¤i hallerde di-
¤er iflverenlerle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda koordinasyon sa¤layacak
flekilde çal›flmak,

• Yetkili bakanl›k ifl müfettiflleri taraf›ndan yap›lan teftifl, inceleme, ölçüm,
araflt›rma, numune alma çal›flmalar› esnas›nda ilgililere yard›mc› olmak
(m.26/k),

• Büyük endüstriyel kaza oluflabilecek iflyerleri için iflyerlerinin büyüklü¤üne
göre iflletmeye bafllanmadan önce büyük kaza önleme politika belgesi veya
güvenlik raporu haz›rlamak (m.29),

• ‹flveren, iflin durdurulmas› nedeniyle iflsiz kalan çal›flanlara ücretlerini öde-
mekle veya ücretlerinde bir düflüklük olmadan meslek veya durumlar›na
göre baflka bir ifl vermekle yükümlüdür (m.25/6).

Çal›flanlar›n Yükümlülükleri
• Çal›flanlar, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda ald›klar› e¤itim ve bu konuda-

ki iflveren talimatlar› do¤rultusunda hem kendilerinin hem de kendi faaliyet-
lerinden etkilenen di¤er çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini tehlikeye düflür-
memek zorundad›rlar.

• Çal›flanlar, iflle ilgili makine, teçhizat, araç, malzeme ve üretim araçlar›n› ve
bunlar›n güvenlik donan›mlar›n› do¤ru ve kurallara uygun flekilde kullana-
rak bunlar› keyfi ve izinsiz ç›karmamak ve de¤ifltirmemek zorundad›rlar.
Benzer flekilde, kiflisel koruyucu malzemeleri kurallara uygun ve do¤ru kul-
lanmak ve korumak zorundad›rlar.

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan bina, tesis, makine ve araçlarda ciddi ve ya-
k›n tehlike görürlerse ve koruma tedbirlerinde eksiklik görürlerse hemen
çal›flan temsilcisini ve iflvereni haberdar etmek zorundad›rlar. Teftifller esna-
s›nda tespit edilen eksiklik ve hatalar›n giderilmesi için ve ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤inin sa¤lanmas› için iflveren ve çal›flan temsilcisi ile iflbirli¤i yapmak
zorundad›rlar (m.19).

Çal›flanlar›n Çal›flmaktan Kaç›nma Hakk›
Ciddi ve yak›n tehlike ile karfl›lafl›ld›¤›nda çal›flanlar ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu-
na, bu kurulun olmad›¤› yerde iflverene baflvurarak durum tespitini ve gerekli ted-
birlerin al›nmas›na karar verilmesini talep edebilirler. Karar, derhal verilir ve karar
çal›flanlar›n talebi do¤rultusunda olursa çal›flanlar, gerekli tedbirler al›n›ncaya ka-
dar çal›flmaktan kaç›nabilirler. Çal›fl›lmayan dönem için çal›flanlar›n ücret haklar›
ile mevzuat ve ifl sözleflmesinden do¤an di¤er haklar› sakl›d›r (m.13/2).

Ciddi ve yak›n tehlike önlenemez durumda ise çal›flanlar, kurula veya iflverene
haber vermek ve talepte bulunmak zorunda olmaks›z›n iflyerini veya tehlikeli alan-
lar› terk ederek güvenli alanlara çekilebilirler. Bu hareketlerinden dolay› da hiçbir
hak kayb›na u¤rat›lamazlar (m.13/3).

‹fl sözleflmesiyle çal›flanlar›n taleplerine ra¤men tedbir al›nmazsa çal›flanlar, ta-
bi olduklar› kanun hükümlerine göre sözleflmelerini feshedebilirler. Toplu sözlefl-
me veya toplu ifl sözleflmesiyle çal›flan kamu personeli ise bu maddeye göre çal›fl-
mad›¤› dönemde fiilen çal›flm›fl say›l›r (m.13/4).
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‹SGK m.13’de aç›klanan hususlardan daha a¤›r ve tehlikeli bir durum için ‹SGK
m.25’de iflin durdurulmas› hususu düzenlenmifltir. Buna göre iflyerindeki bina ve
eklentilerinde, çal›flma yöntem ve flekillerinde veya ifl ekipmanlar›nda çal›flanlar
için hayati tehlike oluflturan bir husus tespit edilirse tehlike giderilinceye kadar ha-
yati tehlikenin niteli¤i ve bu tehlikeden do¤abilecek riskin etkileyebilece¤i alan ile
çal›flanlar dikkate al›narak iflyerinin bir bölümünde ve gerekirse tamam›nda ifl dur-
durulabilir. Ayr›ca çok tehlikeli s›n›fta yer alan maden, metal ve yap› iflleri ile teh-
likeli kimyasallarla çal›fl›lan ifllerin yap›ld›¤› veya büyük endüstriyel kazalar›n ola-
bilece¤i iflyerlerinde risk de¤erlendirilmesi yap›lmam›flsa ifl durdurulur (m.25/1).

‹flin durduruldu¤u bu hallerde iflveren, iflsiz kalan çal›flanlara ücretlerini öde-
mek veya ücretlerinde düflüklük olmaks›z›n meslek veya durumlar›na uygun bafl-
ka bir ifl vermek zorundad›r (m.26/6).

‹flin durdurulmas›na iliflkin m.25’in söz konusu oldu¤u durumlarda m.13 hü-
kümleri uygulanmayacakt›r (m.13/5).

‹flçiyi Gözetme Borcunu Yerine Getirmeyen ‹flverenlere
Uygulanacak Yapt›r›mlar
‹fl güvenli¤i önlemlerini alma borcunu yerine getirmeyen iflverenler hukuki, idari
ve cezai yapt›r›mlarla karfl› karfl›ya kalacaklard›r. ‹flverenlerin hukuki sorumlulu¤u
konusunda TBK m.417 ile ‹SGK m.25 ve m.26 temel hükümleridir. ‹flverenler hak-
k›nda cezai kovuflturmaya geçmeden önce belirli bir önel verilmesine iliflkin hü-
kümler 81 say›l› Sanayi ve Ticarette ‹fl Teftifli Hakk›ndaki Uluslararas› Sözleflme
m.13 ve m.17’de yer almaktad›r. Cezai yapt›r›mlar ise Türk Ceza Kanunu m.85 ve
m.89’da düzenlenmifltir. 

Bas›n Yay›n Kurulufllar›n›n Yükümlülükleri
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve genel yay›n yapan özel
televizyon kurulufllar› ve radyolar, ayda en az 60 dakika ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, çal›flma
hayat›nda kay›t d›fl›l›¤›n önlenmesi, sosyal güvenlik, iflçi ve iflveren iliflkileri konular›nda
uyar›c› ve e¤itici mahiyette yay›nlar yapmak zorundad›rlar (3146 say›l› Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun ek m.2).

‹fiVEREN‹N ‹fiÇ‹Y‹ GÖZETME BORCUNUN
HUKUK‹ DAYANA⁄I

Genel Olarak ‹flverenin ‹flçiyi Gözetme Borcu
‹fl sözleflmesinin çal›flan ile çal›flt›ran aras›ndaki iliflkileri düzenleyen di¤er sözlefl-
melerden en belirgin fark›, iflçi ile iflveren aras›nda kiflisel bir iliflki kuran niteli¤i ve
iflçinin iflverene ba¤›ml›l›¤›d›r. ‹flte bu durum, kifliler aras›nda karfl›l›kl› bir sadaka-
ti gerektirir. ‹flçi, iflvereninin ve iflyerinin ç›karlar›n› korumaya çal›flacak ve onlara
zarar vermekten kaç›nacak, buna karfl›l›k iflveren de iflçisini koruyup gözetecektir.

‹fl sözleflmesinin iflverene yükledi¤i gözetme borcu, iflçinin iyili¤i ve ç›karlar›
do¤rultusunda davranmak, onu korumak ve yard›mc› olabilmek için çal›flmak, ifl-
çiye zarar verebilecek davran›fllardan kaç›nmak, tehlikeleri önlemek borçlar›n›
yükler. Bunlar›n bafl›nda, iflçinin hayat›n› ve sa¤l›¤›n› koruma borcu gelir. ‹flçiyi bil-
gilendirmek, yol göstermek, gerekli bilgileri yetkili makam ve mercilere zaman›n-
da bildirmek de bu arada say›labilir. ‹flçiye çal›flma belgesi ve yeni ifl arama izni ve-
rilmesi de iflverenin gözetme borcu içinde düflünülecek yükümlülükleridir. Bunla-
r›n d›fl›nda, iflverenin iflçiyi koruma ve gözetme borcu kapsam›nda iflverenin iflçi-
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nin kiflilik haklar›na sayg› gösterme ve kiflilik haklar›n› koruma borcu da vard›r. ‹fl-
veren, iflçinin namusunu-flerefini-haysiyetini korumak, iflçiyi cinsel tacize ve psiko-
lojik tacizlere karfl› da korumak zorundad›r.

K›saca tekrar hat›rlarsak, iflyerinde ifl güvenli¤i önlemlerinin al›nmas›, iflverenin
gözetme borcu kapsam›nda yer alan yükümlülüklerin sadece bir bölümünü ifade
etmektedir. Ancak, ifl güvenli¤i hukuku bak›m›ndan iflverenin iflçiyi gözetme bor-
cu, “ifl güvenli¤i önlemlerini alma borcu” anlam›nda kullan›lmaktad›r. 

‹flverenin, iflçiyi gözetme borcunun kapsam›n› neler oluflturmaktad›r?

Özel Hukuk Aç›s›ndan ‹flverenin ‹flçiyi Gözetme Borcu
TBK, 2012 y›l›nda yürürlü¤e girdikten sonra özel hukuk aç›s›ndan iflverenin iflçiyi
gözetme yani ifl güvenli¤i tedbirleri alma borcunu düzenleyen temel hüküm, TBK
m.417’dir. Bu madde iflverenin, ifl güvenli¤i tedbirleri alma borcunun kapsam›n›
eski Borçlar Kanunu’nda ayn› konuyu düzenleyen m.332’ye göre oldukça genifllet-
mifltir. 2012 y›l›na kadar oldukça uzun bir süre uygulanan Borçlar Kanunu m.332’de-
ki düzenlemenin k›saca gözden geçirilmesi, bu konuda sa¤lanan olumlu geliflme-
lerin ve TBK m.417’nin öneminin daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layacakt›r. 

Borçlar Kanunu m.332, “‹fl sahibi, akdin hususi halleri ve iflin mahiyeti nokta-
s›ndan hakkaniyet dairesinde kendisinden istenebilece¤i derecede, çal›flmak dola-
y›s›yla maruz kald›¤› tehlikelere karfl› icap eden tedbirleri ittihaza ve münasip ve
s›hhi çal›flma mahalleri ile, iflçi birlikte ikamet etmekte ise, s›hhi yatacak bir yer te-
darikine mecburdur” fleklindeydi. De¤inilen madde, bir özel hukuk kural› niteli-
¤inde oldu¤u için ayk›r›l›k durumunda özel hukuk yapt›r›m› uygulanacakt›r. Yani
bu maddede belirtilen önlemler, iflveren taraf›ndan al›nmaz ve bundan dolay› iflçi
zarara u¤rarsa iflçinin tazminat isteme hakk› do¤acakt›r. 

Borçlar Kanunu m.332 incelendi¤inde iflverenin önlem alma yükümlülü¤ünün,
üç ana gruba ayr›ld›¤› görülmektedir. Birincisi iflletme tehlikelerine karfl› iflçinin
korunmas›, ikincisi münasip ve sa¤l›¤a uygun çal›flma yeri sa¤lanmas›, üçüncü ise
iflverenle beraber ikamet eden iflçi için sa¤l›¤a uygun yatacak yer sa¤lanmas›d›r. 

‹flverenin, Borçlar Kanunu m. 332’den kaynaklanan sorumlulu¤u s›n›rs›z bir so-
rumluluk olarak kabul edilmemelidir. ‹lgili maddeye göre iflveren, teknik yönden
al›nmas› mümkün olabilen, bilinen her türlü tedbiri almak zorunda de¤ildir. ‹flin ma-
hiyeti ve ifl sözleflmesinin özellikleri dikkate al›nacak, bu kapsam ve çerçevede hak-
kaniyet ölçüsünde kendisinden beklenebilecek önlemleri almakla yükümlü olacakt›r.
Ancak Borçlar Kanunu m.332’deki iflveren yükümlülü¤ünün s›n›rs›z olmad›¤›n› ifade
ederken gerekli olan ve hakkaniyet ölçülerine göre alabilece¤i tedbirleri almayan ifl-
verenin tehlikeye karfl› mevcut olan tedbirleri bilmedi¤ini ileri süremeyece¤ini veya
bu tür tedbirlerin al›nmas›n›n adet olmad›¤›n›, baflka iflverenlerin de böyle tedbirler
almad›¤› fleklinde kendisini savunmas›n›n mümkün olamayaca¤›n› da belirtmeliyiz.

6098 Say›l› Türk Borçlar Kanunu Kapsam›nda ‹flverenin
Gözetme Borcu
TBK kapsam›nda iflverenin iflçiyi gözetme borcu yukar›da da ifade etti¤imiz gibi
TBK m.417’de düzenlenmifltir. TBK m.417, “‹flveren, hizmet iliflkisinde iflçinin kifli-
li¤ini korumak ve sayg› göstermek ve iflyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir dü-
zeni sa¤lamakla, özellikle iflçilerin psikolojik ve cinsel tacize u¤ramamalar› ve bu
tür tacizlere u¤ram›fl olanlar›n daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlem-
leri almakla yükümlüdür. 
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‹flveren, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli her türlü ön-
lemi almak, araç ve gereçleri noksans›z bulundurmak; iflçiler de ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i konusunda al›nan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

‹flverenin yukar›daki hükümler dahil, kanuna ve sözleflmeye ayk›r› davran›fl›
nedeniyle iflçinin ölümü, vücut bütünlü¤ünün zedelenmesi veya kiflilik haklar›n›n
ihlaline ba¤l› zararlar›n tazmini, sözleflmeye ayk›r›l›ktan do¤an sorumluluk hü-
kümlerine tabidir” fleklindedir. Madde metninden kolayl›kla görülece¤i gibi iflve-
renin iflçiyi koruma ve gözetme borcunun kapsam›, Borçlar Kanunu m.332’de dü-
zenlenen sorumluluk kapsam›ndan çok daha genifltir. TBK m.417 iflverenin, iflçi-
nin kiflilik haklar›n› koruma ve gözetme borcunu önemle vurgulam›flt›r. 

‹flverenin, iflçiyi koruma ve gözetme borcunun “gerekli ifl güvenli¤i tedbirlerini
alma” boyutu ise iflverene s›n›rs›z bir sorumluluk yüklemektedir. Bu husus, mad-
denin ikinci f›kras›nda çok kesin olarak ifade edilmifltir. ‹flveren, ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤inin sa¤lanmas› için gereken her fleyi yapmak zorundad›r. Bilinen, uygulan-
mas› gereken bütün tedbirleri alacakt›r. Mali gücünün yeterli olmay›fl›, bilgi ve tec-
rübesinin yeterli olmay›fl›, iflyerinin küçük ölçekli olmas› gibi nedenler iflvereni so-
rumluluktan kurtaramayacakt›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan gerekli olan bütün
araç ve gereçler, noksans›z olarak gerekli nitelikte ve yeterli say›da iflyerlerinde ha-
z›r bulundurulacak ve kullan›lacakt›r. Bütün bu hususlar birlikte de¤erlendirildi-
¤inde, iflverenlerin iflçileri seçerken ve ifle bafllat›rken çok dikkatli ve titiz davran-
malar›, onlara iflle ve iflin riskleri ile ilgili gerekli aç›klamalar› yapmalar›, gerekli bil-
gileri ve e¤itimi vermeleri gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Bunun yan›nda, ifl orga-
nizasyonunun ve mühendislik hizmetlerinin ve sa¤l›k hizmetlerinin eksiksiz olma-
s› da gerekmektedir. ‹flverenler, ayr›ca ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda her iflye-
rinin kendi koflullar›na göre uyulmas› gereken kurallar› belirleyecek ve gereken
denetimleri yaparak veya yapt›rarak iflçilerin bunlara uymalar›n› sa¤layacaklard›r. 

TBK’daki maddenin ikinci f›kras›nda belirtilen son derece önemli bir husus ise
iflçilerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki bütün önlemlere uymakla yükümlü ol-
duklar›n›n belirtilmifl olmas›d›r. Çünkü sadece iflverenlerin çabalar› istenen sonucu
sa¤lamaya yetmeyecektir. ‹flçilerin, sa¤l›k ve güvenlik önlemlerine uymamalar› du-
rumunda iflverenler duruma göre disiplin cezalar› verebilecek ve hatta iflçilerin ifl
sözleflmelerini sona erdirebileceklerdir. 

TBK’daki maddenin üçüncü ve son f›kras›nda da, iflverenlerin gereken ifl sa¤l›-
¤› ve güvenli¤i tedbirlerini almamalar› nedeniyle ölüm, organ kayb› gibi zararlar
do¤arsa bu zararlar›n sözleflmeye ayk›r›l›ktan do¤an sorumluluk hükümlerine gö-
re tazmin edilece¤i ifade edilmifltir. K›saca belirtmek gerekirse TBK’daki düzenle-
menin iflverenlere s›n›rs›z sorumluluk yüklemesi olumlu ve yerinde bir geliflme
olarak de¤erlendirilmelidir. ‹flveren ancak mücbir sebep, zarar görenin zarara ken-
disinin neden olmas› ve zarara üçüncü kiflilerin yol açmas› durumunda sorumlu-
luktan kurtulabilecektir. 

‹flvereni sorumluluktan kurtarabilecek haller hakk›nda daha fazla bilgi için bu kitab›n 4.
ünitesine bakabilirsiniz.

Türk Borçlar Kanunu Kapsam›nda ‹flverenin Gözetme Borcuna
Ayk›r› Davran›fl›ndan Do¤an Hukuki Sonuçlar
‹flverenin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerine yeteri kadar önem vermemesi hatta
bazen tamamen ihmal etmesi, iflçileri koruma ve gözetme borcuna ayk›r› davran-
d›¤›n› ve ifl sözleflmesinden do¤an yükümlülüklerini yerine getirmedi¤ini gösterir.
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TBK m.417, iflverenin iflçinin
kiflilik haklar›n› koruma ve
gözetme borcunu önemle
vurgulam›flt›r.
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‹flverenin, koruma ve gözetme borcunun en önemli kesimini oluflturan ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i tedbirlerini alma borcuna ayk›r› davran›fl›ndan do¤an hukuki sonuçlar ifl
sözleflmesinin geçersizli¤i, iflverenin alacakl› temerrüdüne düflmesi ve iflçinin ifl
sözleflmesini derhal fesih hakk›n›n do¤mas›d›r. Bunlar›n d›fl›nda, vücut bütünlü¤ü-
nün ihlalinde yani organ kayb› halinde bu duruma düflen iflçinin kendisi SGK ta-
raf›ndan karfl›lanmayan zararlar› için iflverene maddi ve manevi tazminat davas›
açabilir. ‹flverenin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerini almamas› sonucunda iflçinin
ölmesi halinde geride kalan yak›nlar› da u¤rad›klar› maddi ve manevi kay›plarla il-
gili olarak iflverene karfl› tazminat davas› açabilirler.

‹fl Sözleflmesinin Geçersizli¤i
‹fl güvenli¤i kurallar›na ayk›r› ifl sözleflmeleri kural olarak geçersizdir. Ancak geçer-
sizlik yapt›r›m›n›n uygulanmas›nda, iflçi-iflveren iliflkilerinin özellikleri dikkate al›n-
mal›d›r. Aksi takdirde, ifl güvenli¤i kurallar›yla iflçinin korunmas› amaçlanm›flken
tam tersi olabilir ve iflçi zarara u¤rayabilir.

Geçersizlik kural›n›n uygulanmas›, geçmifle etkili hüküm ve sonuçlar do¤urur.
‹fl sözleflmesi yap›ld›ktan belirli bir süre sonra geçersiz say›l›rsa taraflar›n o zama-
na kadar yerine getirdi¤i edimlerin iadesi gerekebilir. Bu durumda iflçi, o güne ka-
dar olan çal›flmas› karfl›l›¤›nda kanundan ve ifl sözleflmesinden do¤an haklar›n› is-
teyemeyecektir. ‹fl sözleflmesinin bafltan itibaren geçersiz say›lmas› çeflitli problem-
ler yarat›r. ‹flçinin iflgörme edimi nas›l iade edilecektir? ‹flverenin, iflçiyi gözetme
borcunun ve iflçinin sadakat borçlar›n›n da sebepsiz zenginleflme nedeniyle geri
verilmesi mümkün de¤ildir.

‹fl sözleflmesinden do¤an edimler, henüz taraflarca yerine getirilmemiflse ge-
çersizlik yapt›r›m›n›n ifl sözleflmesine uygulanmas› de¤indi¤imiz sak›ncalar› orta-
ya ç›karmayacakt›r. Hukuk sistemimizde hâkim olan görüfl, ifl sözleflmesinden do-
¤an edimlerin yerine getirilmesinden sonra ifl sözleflmesi geçersiz say›lm›flsa bu-
nun geçmifle etkili hüküm ve sonuç yaratmayaca¤› fleklindedir. Böylece ifl sözlefl-
mesi sona erdirilinceye kadar hukuken geçerli bir ifl sözleflmesi gibi bütün hüküm
ve sonuçlar›n› do¤uracakt›r. ‹flverenin, ifl güvenli¤i tedbirleri alma borcuna ayk›r›
davran›fl› nedeniyle ifl sözleflmesinin sadece ileriye dönük olarak geçersiz say›l-
mas›, ifl hukukunun genel prensiplerinden olan “iflçiyi koruma” amac›na da uy-
gun düflmektedir.

Burada aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken husus, geçersizli¤in ileriye yönelik olma-
s›n›n ifl sözleflmesinin ileriye yönelik olarak tamamen geçersiz say›l›p say›lmayaca¤›-
d›r. ‹fl sözleflmesinin tümüyle geçersiz say›lmas›, ifl mevzuat›n›n iflçiyi koruyucu ama-
c›na tamamen ayk›r› sonuçlar verebilir. Bu nedenle, TBK m.27/II’yi dikkate alarak ifl
sözleflmesinin bütün hükümlerini de¤il sadece kanuna ayk›r› hükümlerini geçersiz
saymak do¤ru olur. Ayr›ca, ifl güvenli¤i kurallar›na ayk›r› davran›fl›yla ifl sözleflmesi-
nin geçersizli¤i durumunu ortaya ç›karan iflverenin TBK m.27’ye dayanarak ifl söz-
leflmesinin geçersizli¤ini ileri sürmesi iyi niyet kurallar›yla da ba¤daflmaz.

‹fl güvenli¤i kurallar›na ayk›r›l›k nedeniyle ifl sözleflmesinin geçersiz say›lan
hükmü veya hükümleri bir boflluk yaratacakt›r. ‹flte bu boflluk toplu ifl sözleflmesi,
ifl mevzuat› ya da genel hükümlere dayan›larak doldurulur. Bu konuda örnek ver-
mek gerekirse çal›flt›r›lmas› mevzuata ayk›r› oldu¤u için a¤›r ve tehlikeli bir iflte ça-
l›flt›r›lmamas› gereken kad›n ya da çocuk iflçi bu tür bir iflte çal›flt›r›l›yorsa ifl güven-
li¤i kurallar›na iflverenin uymamas› nedeniyle ifl sözleflmesinin tümü geçersiz k›l›n-
mamal›, iflveren bu iflçileri a¤›r ve tehlikeli olmayan daha hafif nitelikteki bir iflte
çal›flt›rmak zorunda kalmal›d›r.
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‹flverenin TBK kapsam›nda
iflçiyi gözetme borcuna ayk›r›
davranmas›n›n hukuki
sonuçlar› flunlard›r:
• ‹fl sözleflmesinin

geçersizli¤i,
• ‹flverenin alacakl›

temerrüdüne düflmesi,
• ‹flçinin ifl sözleflmesini

derhal fesih hakk›.



‹flverenin Alacakl› Temerrüdüne Düflmesi
‹flverenin gerekli olan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerini almamas›, borcun ifas› için
kendisine düflen ödevleri yerine getirmemesi anlam›na gelir. Bu durumsa iflvere-
nin, alacakl› temerrüdüne düflmesine yol açar. ‹flveren, gerekli tedbirleri al›ncaya
kadar iflçi çal›flmay› reddedebilir ve TBK m.408’e dayanarak almas› gereken ücre-
tini de talep edebilir.

‹flçinin, ne kadar bir süre için ücret talebinde bulunabilece¤i konusunda ifl söz-
leflmesinin türüne bak›lmal›d›r. Belirli süreli ifl sözleflmelerinde iflçinin, sözleflme
süresinin sonuna kadar olan dönemin ücretini isteyebilece¤i kabul edilmelidir. Be-
lirsiz süreli ifl sözleflmelerinde ise iflçinin, iflyerindeki k›demi esas al›nmal›d›r. ‹flçi-
nin k›dem y›l›na iliflkin bildirim süreleri, ‹K m.17’den bulunmal› ve iflçi bildirim sü-
resine iliflkin ücretini isteyebilmelidir. Ancak iflçi, çal›flmaktan kaç›nd›¤› süre içeri-
sinde baflka bir iflte çal›flarak bir miktar kazanç elde etmiflse elde etti¤i bu kazan-
c›n temerrüde düflen iflverenden istenebilecek ücret tutar›ndan düflülmesi gerekir.
‹flçinin, yapmaktan kurtuldu¤u giderler de ücretinden indirilir.

‹flçinin ‹fl Sözleflmesini Derhal Fesih Hakk›
‹flverenin, iflçiyi gözetme borcu kapsam›nda ifl güvenli¤i tedbirlerini alma yüküm-
lülü¤ünü yerine getirmekten sürekli olarak kaç›nmas› durumunda iflçinin, TBK
m.435’e göre hakl› nedenden ötürü derhal fesih hakk› bulunmaktad›r. Ayn› zaman-
da, iflverenin ifl güvenli¤i tedbirlerini almamas› halinde iflçi, ‹K m.24’e dayanarak
da ifl sözleflmesini feshedebilir. ‹flçi, ifl sözleflmesini feshini m.24/I, a’ya dayand›r›-
labilir. Ancak bu f›kra, iflçinin fesih hakk›n› daralt›c› niteliktedir. De¤inilen f›kra, is-
pat sorunu aç›s›ndan güçlükler yaratmas› nedeniyle iflçi aç›s›ndan çok elveriflli de-
¤ildir. Gerçekten de iflin tehlikeli oldu¤unun ifl sözleflmesinin yap›ld›¤› s›rada bi-
linmedi¤inin iflçi taraf›ndan ispatlanmas› hiç de kolay de¤ildir. Bu nedenle iflçi, fe-
sih hakk›n› ‹K m.24/II, f’ye dayanarak da kullanabilir. Bu f›kraya göre, iflyerindeki
çal›flma flartlar› esasl› bir flekilde de¤iflir, baflkalafl›r ya da uygulanmazsa iflçi, ifl söz-
leflmesini derhal feshedebilir. “‹flyerindeki çal›flma flartlar›” ifadesinden mevzuat-
tan, toplu ifl sözleflmesinden ya da ifl sözleflmesinden kaynaklanan çal›flma flartlar›
anlafl›lmal›d›r. ‹flveren, bunlar› esasl› ölçüde de¤ifltirir ya da uygulamazsa iflçi
m.24/II, f hükmüne dayanarak ifl sözleflmesini feshedebilir.

Kamu Hukuku Aç›s›ndan ‹flverenin ‹flçiyi Gözetme Borcu
Anayasa’da yer alan ifl güvenli¤i hakk› çerçevesinde çeflitli kanunlar›m›zda genifl
ve koruyucu bir kamu hukuku mevzuat› oluflturulmufl ve iflverenin iflçiyi gözetme
borcu düzenlenmifltir.

6331 Say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu’ndaki Düzenlemeler
‹flverenler, iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin eksiksiz olarak sa¤lanmas› için
her türlü önlemi almak, araç, gereç ve teçhizat› yeterli miktarda ve yeterli kalitede
sa¤lamakla yükümlüdürler. Çal›flanlar› karfl› karfl›ya bulunduklar› iflyeri riskleri,
mesleki riskler, al›nmas› ve uyulmas› gerekli tedbirler, kanuni hak ve sorumluluk-
lar› konusunda bilgilendirmek zorundad›rlar. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda ça-
l›flanlara verilecek e¤itim, iflyerinin ve iflin özelliklerine uygun flekilde, sürekli, ka-
l›c› ve yeterli düzeyde olmal›d›r. ‹flverenlerin neredeyse s›n›rs›z denebilecek so-
rumluluklar› belli gruplar halinde ele al›nabilir.
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Kamu hukuku aç›s›ndan
iflverenin iflçiyi gözetme
borcu afla¤›daki kanunlarda
düzenlenmifltir:
• 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve

Güvenli¤i Kanunu, 
• 4857 say›l› ‹fl Kanunu,
• 5510 say›l› Sosyal

Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanunu,

• Umumi H›fz›s›hha Kanunu,
• Belediye Kanunu.



Risk De¤erlendirmesi ve Risklerden Korunma
• ‹flveren, öncelikle iflyerinde risk de¤erlendirmesi yapmak veya yapt›rmakla

yükümlüdür. Risk de¤erlendirmesi yap›l›rken
- ‹flyerindeki belirli risklerden etkilenebilecek olanlar›n durumu,
- Kullan›lacak ifl ekipman›, kimyasal maddeler ve müstahzarlar›n seçimi,
- ‹flyeri organizasyonu (iflyerinin tertip ve düzeni),
- Genç, yafll›, engelli, hamile veya emzikli kad›nlar gibi özel çal›flma grup

lar› dikkate al›nacakt›r.
• Risk de¤erlendirmesi sonuçlar›na göre iflveren, gerekli donan›m ve ekipma-

n› belirleyecektir.
• Uygulanacak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirleri, çal›flma flekilleri ve üretim

yöntemleri çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini
yükseltecek ve idari yap›lanma aç›s›ndan iflyerinin her kademesinde, bütün
birimlerinde uygulanabilir olacakt›r. 

• ‹flveren, çal›flanlar›n iflyerinde maruz kalabilece¤i risklerin belirlenmesi için ge-
rekli ölçüm, kontrol, inceleme ve araflt›rmalar›n yap›lmas›n› sa¤layacakt›r (m.10).

Risk de¤erlendirmeleri yap›l›rken baz› ilke ve amaçlar dikkate al›n›r.
• Amaç, risklerden kaç›nmak olmal›d›r.
• Kaç›n›lmas› olanaks›z olan riskler analiz edilmeli, nedenleri bilinmelidir.
• Risklerle kayna¤›nda mücadele edilmelidir.
• Çal›flanlar›n ifle ve iflyerine uyumunu sa¤lamak için iflyerlerinin tasar›m›, ifl

ekipman›, çal›flma ve üretim yöntemleri dikkatle seçilmeli, tekdüze çal›flma
ve üretim temposunun sak›ncalar› önlenmeye çal›fl›lmal›d›r.

• Teknik geliflmeler sürekli izlenmeli, uyum sa¤lanmal›, tehlikesiz veya daha
az tehlikeli teknoloji ve makineler ortaya ç›kt›kça tehlikeli olanlar bunlarla
de¤ifltirilmelidir.

• Toplu korunma tedbirlerine, kiflisel korunma tedbirlerine göre öncelik veril-
melidir.

• ‹flyerinin bütününü kapsayan, genel ve tutarl› bir önleme politikas› olufl-
turulmal› ve bu amaç için teknoloji, ifl organizasyonu, çal›flma flartlar›, sos-
yal iliflkiler ve çal›flma ortam› gibi faktörlerin tümü dikkate al›nmal›d›r (m.5).

Risk de¤erlendirmesi ve risklerden korunma ile ilgili bu genel esaslar d›fl›nda
büyük endüstriyel kaza oluflabilecek ve çok büyük maddi ve manevi zararlara,
ölümlere, çevre felaketlerine yol açabilecek iflyerleri için iflveren, “büyük kaza ön-
leme politikas› belgesi” veya “güvenlik raporu” haz›rlamak zorundad›r. Bu belge ve
raporlar, ÇSGB taraf›ndan incelendikten sonra bu gibi iflyerleri iflletmeye aç›labilir.
Bu gibi iflyerlerine örnek olarak nükleer santralleri gösterebiliriz (m.29).

Acil Durum, Yang›nla Mücadele, ‹lk Yard›m ve Tahliye ile ‹lgili Ön
Haz›rl›klar
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini tehlikeye düflürebilecek olumsuz geliflmelerin baz›lar› bir-
denbire, çok aniden ortaya ç›kabilir. Bu olumsuz geliflmeler, do¤al afetlerden kay-
naklanabilece¤i gibi iflyerinden kaynaklan›yor da olabilirler. Bunlara haz›rl›ks›z ya-
kalan›l›rsa do¤abilecek kargafla ve panik ortaya ç›kabilecek zarar› çok daha fazla
artt›rabilir. Onun için aniden oluflabilecek tehlikelere karfl› haz›rl›kl› olmak, zarara
u¤ramamak veya zarar› olabildi¤ince azaltmak için çok önemlidir. ‹flte bu neden-
le iflveren,
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6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kanunu’nda
iflverenin iflçiyi gözetme
borcu kapsam›ndaki
sorumluluklar› belli gruplar
halinde ele al›nabilir. Bunlar
flunlard›r:

• Risk de¤erlendirmesi ve
risklerden korunma,
• Acil durum, yang›nla
mücadele, ilk yard›m ve
tahliye ile ilgili ön
haz›rl›klar,
• ‹fl kazalar› ve meslek
hastal›klar›n›n kay›t ve
bildirimlerinin sa¤lanmas›,
• Çal›flanlar›n sa¤l›k
gözetiminin sa¤lanmas›,
• Çal›flanlar›n
bilgilendirilmesi ve e¤itim,
• Çal›flanlar›n görüfllerinin
al›nmas› ve kat›l›mlar›n›n
sa¤lanmas›,
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda gereken say›da
ve nitelikte personelin
görevlendirilmesi,
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
hizmetlerinde
koordinasyonun sa¤lanmas›,
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
hizmetlerine ÇSGB deste¤i,
• ‹flin durdurulmas›.



• Çal›flma ortam›, kullan›lan maddeler, ifl ekipman› ile çevre flartlar›n› dikkate
alarak meydana gelebilecek acil durumlar› önceden de¤erlendirerek çal›flan-
lar› ve çal›flma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumlar› be-
lirler ve bunlar›n olumsuz etkilerini önleyici ve s›n›rland›r›c› tedbirleri al›r.

• Acil durumlar›n olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve de-
¤erlendirmeleri yapar, acil durum planlar› haz›rlar.

• Acil durumla mücadele için iflyerinin büyüklü¤ü ve tafl›d›¤› özel tehlikeler,
yap›lan iflin niteli¤i, çal›flan say›s› ile iflyerinde bulunan di¤er kiflileri dikka-
te alarak önleme, koruma, tahliye, yang›nla mücadele, ilk yard›m vb konu-
larda uygun donan›ma sahip ve bu konularda e¤itimli yeterli say›da kifliyi
görevlendirir, gerekli araç ve gereci sa¤lar. E¤itim ve tatbikat yapt›r›r ve bu
ekiplerin sürekli ve her zaman haz›r bulunmalar›n› sa¤lar. 

• Özellikle ilk yard›m, acil t›bbi müdahale, kurtarma ve yang›nla mücadele
konular›nda iflyeri d›fl›ndaki kurulufllarla irtibat sa¤lamak için gerekli düzen-
lemeleri yapar (m.11).

Bazen iflyerlerinde ciddi, yak›n ve önlenemez nitelikte, önlenmesi imkâns›z
tehlikeler ortaya ç›kabilir. Deprem, heyelan, ç›¤, sel bask›n› nedeniyle oluflabilen
y›k›nt› ve göçükler bu gibi tehlikelere örnektir. Bu gibi önlenemez, ciddi ve yak›n
tehlike hallerine iliflkin olarak iflveren,

• Çal›flanlar›n ifli b›rakarak derhal çal›flma yerlerinden ayr›l›p güvenli bir yere
gidebilmeleri için önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çal›flanlara gere-
ken talimatlar› verir.

• Tehlikeli durumun devam› halinde zorunluluk olmad›kça gerekli donan›ma
sahip ve özel olarak bu gibi durumlar için e¤itimli ve görevli olanlar d›fl›n-
daki çal›flanlar›n ifllerine devam etmeleri istenemez.

• Ciddi ve yak›n tehlike hallerinde iflverene veya en yak›n amirlerine hemen
ulaflma ve haber verme imkân› olmayan hallerde istenmeyen sonuçlar›n ön-
lenebilmesi için çal›flanlar, bilgileri ve mevcut teknik donan›mlar› ile duru-
ma müdahale edebilirler ve ihmalleri veya dikkatsizlikleri olmad›kça bu mü-
dahalelerinden dolay› iflveren kendilerini sorumlu tutamaz (m.12).

‹fl Kazalar› ve Meslek Hastal›klar›n›n Kay›t ve Bildirimlerinin 
Sa¤lanmas›
‹flverenlerin ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n tespitini yapmas›, kay›tlar›n› tut-
mas›, raporlar›n› haz›rlamas› ve gerekli mercilere bildirmesi hem kendisi aç›s›ndan
hem de genel olarak bilgi edinilmesi, ileriye yönelik olarak ders ç›kar›lmas› ve ye-
ni tedbirler al›nmas› için ve sa¤l›kl› istatistik bilgiler toplanmas› için çok önemlidir.
‹flverenin bu konudaki görevleri flunlard›r:

• Bütün ifl kazalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n kay›tlar›n› tutmak, gerekli in-
celemeleri yapmak ve bunlarla ilgili raporlar› düzenlemek,

• ‹flyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme yol açmamakla be-
raber iflyeri ya da ekipman›n›n zarara u¤ramas›na yol açan veya çal›flan, ifl-
yeri ya da ifl ekipman›n› zarara u¤ratma potansiyeli olan olaylar› incelemek
ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek.

‹flverenlerin ayr›ca SGK’ya bildirimde bulunmas› gereken haller vard›r.
• ‹fl kazalar›, kazay› izleyen 3 iflgünü içinde SGK’ya bildirilecektir.
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‹flverenler, ifl kazalar›n›
kazay› izleyen 3 iflgünü
içinde SGK’ya bildirecektir.

‹flverenler, sa¤l›k hizmeti
sunucular›n›n veya iflyeri
hekiminin kendisine
bildirdi¤i meslek
hastal›klar›n› ö¤rendi¤i
tarihten itibaren 3 iflgünü
içinde SGK’ya bildirecektir.



• ‹flveren, sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n veya iflyeri hekiminin kendisine bildir-
di¤i meslek hastal›klar›n› ö¤rendi¤i tarihten itibaren 3 iflgünü içinde SGK’ya
bildirecektir.

‹flverenler d›fl›nda iflyeri hekimlerinin ve sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n da SGK’ya
bildirim yapma yükümlülükleri vard›r. Bu flekilde bilgiler daha sa¤l›kl› kontrol
edilmifl olacakt›r.

• ‹flyeri hekimleri veya sa¤l›k hizmeti sunucular›, meslek hastal›¤› ön tan›s›
koyduklar› vakalar› SGK taraf›ndan yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucula-
r›na sevk edeceklerdir.

• Sa¤l›k hizmeti sunucular› kendilerine intikal eden ifl kazalar›n›, yetkilendiri-
len sa¤l›k hizmeti sunucular› ise meslek hastal›¤› tan›s› koyduklar› vakalar›
en geç 10 gün içinde SGK’ya bildireceklerdir (m.14).

Çal›flanlar›n Sa¤l›k Gözetiminin Sa¤lanmas›
• Çal›flanlar ifle girifllerinde, ifl de¤iflikliklerinde, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›

veya meslek hastal›¤› d›fl›ndaki sa¤l›k nedenleriyle tekrarlanan iflten uzak-
laflmalar›ndan sonra ifle dönüfllerinde talepte bulunmalar› halinde sa¤l›k gö-
zetimine tabi tutulurlar.

• ‹flin devam› süresince çal›flan›n ve iflin niteli¤i ile iflyerinin tehlike s›n›f›na
göre ÇSGB taraf›ndan belirlenen düzenli aral›klarla sa¤l›k kontrolü yap›l›r.

• Tehlikeli ve çok tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerlerinde çal›flacaklar, yap›lacak
ifle uygun olduklar›n› belirten sa¤l›k raporu olmadan ifle bafllat›lamazlar.

• ‹SGK’da öngörülen sa¤l›k raporlar›n›n, iflyeri sa¤l›k ve güvenlik biriminde
veya hizmet al›nan ortak sa¤l›k ve güvenlik biriminde görevli olan iflyeri he-
kiminden al›nmas› gerekir. 

• Sa¤l›k gözetimi ve kontrolleri ile ilgili maliyet iflveren taraf›ndan karfl›lan›r.
Çal›flanlara yans›t›lamaz.

• Çal›flan›n özel hayat› ve itibar›n›n korunmas› aç›s›ndan sa¤l›k muayenesi ya-
p›lan çal›flan›n sa¤l›k bilgileri gizli tutulur (m.15).

Çal›flanlar›n Bilgilendirilmesi ve E¤itimi
Esasen bilgilendirme ve e¤itim birbirinden ayr› düflünülemeyecek kavramlard›r. An-
cak, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda yeterli düzeyde ve sa¤l›kl› bir e¤itim için ön-
ce iflverenin genel olarak çal›flanlar› nas›l bilgilendirece¤i konusu düzenlenmifltir.

‹flveren, çal›flanlar› ve çal›flan temsilcilerini iflyerinin özelliklerini de dikkate ala-
rak öncelikle flu konularda bilgilendirecektir. 

• ‹flyerinde karfl›lafl›labilecek sa¤l›k ve güvenlik riskleri, bu risklerle ilgili ko-
ruyucu ve önleyici tedbirler,

• Çal›flanlar›n kendileri ile ilgili hak ve sorumluluklar›,
• ‹lk yard›m, ola¤an d›fl› durumlar, afetler ve yang›nla mücadele ve tahliye ifl-

lerinde görevlendirilenlerin kimler oldu¤u.
‹flveren, bu genel bilgilendirmelerin d›fl›nda ayr›ca,
• ‹SGK m.12’de aç›klanan ciddi, yak›n ve önlenemez nitelikteki tehlikelere

maruz kalan veya kalma riski bulunan bütün çal›flanlar›, tehlikeler ile bun-
lardan do¤an risklere karfl› al›nm›fl ve al›nacak tedbirler hakk›nda derhal
bilgilendirir.
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• Baflka iflyerlerinden çal›flmak üzere kendi iflyerine gelen çal›flanlar›n genel
nitelikteki bilgileri almalar›n› sa¤lamak üzere bu çal›flanlar›n iflverenlerine
gerekli bilgileri verir.

• Çal›flan temsilcilerinin ve destek elemanlar›n›n risk de¤erlendirmesi, ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, tek-
nik kontrol, kay›tlar, raporlar ve teftiflten elde edilen bilgilere ulaflmalar›n›
sa¤lar (m.16).

‹flverenler, çal›flanlar›n bilgilendirilmesi d›fl›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimle-
rini almalar›n› da sa¤lamak zorundad›r. Bu e¤itimin bir bölümü bütün iflçilere ve-
rilir. Çal›flanlar›n sorumlulu¤u ve yap›lan ifllerin tehlike s›n›f›na göre özel gruplara
ayr›ca kendilerine özgü ilave olarak gerekli e¤itim verilir. Bu e¤itim kademeleri flu
flekilde aç›klanabilir.

• Bütün iflçileri kapsayan temel nitelikteki ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi, özel-
likle ifle bafllamadan önce çal›flma yeri veya ifl de¤iflikli¤inde, ifl ekipman›
de¤iflti¤inde, yeni teknoloji uygulanmas› halinde verilir. De¤iflen ve yeni or-
taya ç›kan risklere göre bu temel e¤itim yenilenir. Gerekti¤inde düzenli ara-
l›klarla tekrarlan›r.

• Çal›flan temsilcilerine daha ayr›nt›l› ve kapsaml› olacak flekilde özel e¤itim
verilir. 

• Mesleki e¤itim alm›fl olman›n zorunlu bulundu¤u tehlikeli ve çok tehlike-
li s›n›fta yer alan ifllerde, gerekli mesleki e¤itimi ald›¤›n› belgelemeyenler
çal›flt›r›lamazlar.

• ‹fl kazas› geçiren veya meslek hastal›¤›na yakalanan çal›flana, yeniden ifle
bafllamadan önce söz konusu kazan›n veya meslek hastal›¤›n›n nedenleri,
korunma yollar› ve güvenli çal›flma yöntemleri ile ilgili ayr›ca ilave e¤itim
verilir. Herhangi bir nedenle 6 aydan daha fazla süreyle iflten uzak kalanla-
ra, tekrar ifle bafllat›lmadan önce bilgi yenileme e¤itimi verilir.

• Tehlikeli ve çok tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerlerinde yap›lacak ifllerde kar-
fl›lafl›lacak sa¤l›k ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar› içe-
ren e¤itimin al›nd›¤›na dair belge al›nmaks›z›n baflka iflyerlerinden çal›flmak
üzere gelen çal›flanlar ifle bafllat›lamaz.

• Geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i risklerine karfl› çal›-
flanlara gerekli e¤itimin verilmesini sa¤lar.

• ‹SGK m.17 kapsam›ndaki e¤itimin maliyetini iflveren karfl›lar. E¤itim mali-
yetleri çal›flanlara yans›t›lamaz. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinde geçen
süreler ifl süresinden say›l›r (m.17/7).

Çal›flanlar›n Görüfllerinin Al›nmas› ve Kat›l›mlar›n›n Sa¤lanmas›
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda istenilen baflar›lar›n sa¤lanmas› sadece iflveren-
lerin çabas› ile sa¤lanamaz. Çal›flanlar›n da konunun önemini kavramalar›, bu ko-
nuda kendi sorumluluklar›n›n bilincinde olmalar› gerekir. Bu nedenle çal›flanlar›n,
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusuna destek vermeleri çok önemlidir. Bu destek, bir ta-
raftan mevzuat hükümlerine ve iflyeri kurallar›na uymak fleklinde ortaya ç›karken
bir taraftan da konuyla ilgili görüfl ve önerilerini iflverene bildirmek fleklinde orta-
ya ç›kar. Bu nedenle, ‹SGK m.18 bu konuyu düzenlemektedir. 

‹lgili madde uyar›nca,
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• ‹flveren çal›flanlara, çal›flan temsilcilerine ve sendika temsilcilerine ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konusunda görüfl bildirme, teklif getirme, bu konulardaki top-
lant›lara kat›lma imkânlar› sa¤lar.

• Yeni teknolojilerin uygulanmas›, seçilecek ifl ekipman›, çal›flma ortam› ve
çal›flma flartlar›n›n çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ine etkisi konusunda görüfl-
lerini al›r.

‹flveren, destek elemanlar› ile çal›flan temsilcilerinin belli konularda önceden
görüfllerinin al›nmas›n› sa¤lar. Bu konular flunlard›r:

• ‹flyerinden görevlendirilecek veya iflyeri d›fl›ndan hizmet al›nacak iflyeri he-
kimi, ifl güvenli¤i uzman› ve di¤er personel ile ilk yard›m, yang›nla mücade-
le ve tahliye iflleri için kiflilerin görevlendirilmesi,

• Risk de¤erlendirmesi yap›larak al›nmas› gereken koruyucu ve önleyici
tedbirlerin ve kullan›lmas› gereken koruyucu donan›m ve ekipman›n be-
lirlenmesi,

• Sa¤l›k ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürü-
tülmesi,

• Çal›flanlar›n bilgilendirilmesi,
• Çal›flanlara verilecek e¤itimin planlanmas›.
Bütün bunlar›n d›fl›nda çal›flanlar veya çal›flan temsilcileri, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i önlemlerinin yetersiz oldu¤u durumlarda veya teftifl s›ras›nda yetkili ma-
kama baflvuruda bulunurlarsa bu nedenle haklar› k›s›tlanamaz (m.18/3).

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Konusunda Gereken Say›da ve Nitelikte 
Personelin Görevlendirilmesi
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin sunulmas› için iflveren, çal›flanlar› aras›ndan ifl
güvenli¤i uzman›, iflyeri hekimi ve di¤er sa¤l›k personelini görevlendirir. ‹flyeri ça-
l›flanlar› aras›ndan bunlar sa¤lanam›yorsa bu hizmetlerin tamam› veya bir k›sm› or-
tak sa¤l›k ve güvenlik biriminden hizmet sat›n almak suretiyle yerine getirilebilir
(m.6/1, a).

‹fl güvenli¤i uzmanlar›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda görev yapmak üzere
ÇSGB taraf›ndan yetkilendirilmifl, ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesine sahip, ÇSGB ve
ilgili kurulufllar›nda çal›flma hayat›n› denetleyen müfettifller ile mühendislik veya
mimarl›k e¤itimi veren fakültelerin mezunlar› ile teknik elemand›r (m.3/1, f). Tek-
nik eleman, teknik ö¤retmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvan›na sahip olan-
lar ile üniversitelerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i program› mezunlar›d›r (m.3/1, s). ‹flye-
ri hekimi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda görev yapmak üzere ÇSGB taraf›ndan
yetkilendirilmifl iflyeri hekimli¤i belgesine sahip hekimdir (m.3/1, ›). Di¤er sa¤l›k
personeli, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinde görevlendirilmek üzere ÇSGB ta-
raf›ndan belgelendirilmifl hemflire, sa¤l›k memuru, acil t›p teknisyeni ve çevre sa¤-
l›¤› teknisyeni diplomas›na sahip olan kifliler ile ÇSGB taraf›ndan verilen iflyeri
hemflireli¤i belgesine sahip kiflilerdir. Tam süreli iflyeri hekimi görevlendirilen ifl-
yerlerinde, di¤er sa¤l›k personeli görevlendirilmesi zorunlu de¤ildir (m.6/3).

Bunlar›n d›fl›nda zaman zaman ihtiyaç duyuldukça devreye girecek görevli-
ler vard›r. Bunlar “çal›flan temsilcisi” ve “destek eleman›” olarak tan›mlanm›fllar-
d›r. Çal›flan temsilcisi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili çal›flmalara kat›lma, ça-
l›flmalar› izleme, tedbir al›nmas›n› isteme, tekliflerde bulunma vb konularda ça-
l›flanlar› temsile yetkili olan bir iflyeri çal›flan›d›r (m.3/1, c). ‹flyerindeki çal›flan
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‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›: ‹fl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alan›nda görev yapmak
üzere ÇSGB taraf›ndan
yetkilendirilmifl, ifl güvenli¤i
uzmanl›¤› belgesine sahip,
ÇSGB ve ilgili kurulufllar›nda
çal›flma hayat›n› denetleyen
müfettifller ile mühendislik
veya mimarl›k e¤itimi veren
fakültelerin mezunlar› ile
teknik elemand›r.

Teknik Eleman: Teknik
ö¤retmen, fizikçi, kimyager
ve biyolog unvan›na sahip
olanlar ile üniversitelerin ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
program› mezunlar›d›r.

‹flyeri Hekimi: ‹fl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i alan›nda görev
yapmak üzere ÇSGB
taraf›ndan yetkilendirilmifl
iflyeri hekimli¤i belgesine
sahip hekimdir.

Di¤er Sa¤l›k Personeli: ‹fl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
hizmetlerinde
görevlendirilmek üzere ÇSGB
taraf›ndan belgelendirilmifl
hemflire, sa¤l›k memuru,
acil t›p teknisyeni ve çevre
sa¤l›¤› teknisyeni
diplomas›na sahip olan
kifliler ile ÇSGB taraf›ndan
verilen iflyeri hemflireli¤i
belgesine sahip kiflilerdir.

Çal›flan Temsilcisi: ‹fl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili
çal›flmalara kat›lma,
çal›flmalar› izleme, tedbir
al›nmas›n› isteme,
tekliflerde bulunma vb
konularda çal›flanlar›
temsile yetkili olan bir iflyeri
çal›flan›d›r.



say›s›na göre çal›flan temsilcisi artabilir. Çal›flan temsilcileri, çal›flanlar aras›nda-
ki seçimle bu mümkün de¤ilse atama ile görevlendirilir. Birden fazla çal›flan
temsilcisi varsa aralar›ndan bir bafl temsilci seçilir. ‹flyerinde yetkili sendika var-
sa iflyeri sendika temsilcileri çal›flan temsilcisi olarak da görev yaparlar (m.20).
Destek eleman› ise asli görevinin yan›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili önle-
me, koruma, tahliye, yang›nla mücadele, ilk yard›m vb konularda özel olarak
görevlendirilmifl, uygun donan›ma ve yeterli e¤itime sahip kiflilerdir (m.3/1, ç).

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetlerinde Koordinasyonun Sa¤lanmas›
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin sa¤l›kl› ve etkin flekilde sa¤lanabilmesi ve is-
tenen sonucun al›nabilmesi için koordinasyonun sa¤lanmas› çok önemlidir. ‹flve-
renin öncelikli görevlerinden belki de en önemlisi, iflyerinde sa¤l›k ve güvenlik
hizmetlerini yürütenler aras›nda iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lamakt›r (m.6/1, c).
Bu amaçla iflverenler, görevlendirdikleri kifliler veya hizmet ald›klar› kurum ve ku-
rulufllar taraf›ndan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili mevzuata uygun olan ve yaz›l›
olarak bildirilen tedbirleri yerine getirirler (m.6/1, ç), onlar›n araç, gereç, mekân ve
zaman gibi ihtiyaçlar›n› karfl›larlar (m.6/1, b).

‹flverenin koordinasyonu sa¤lama görevleri aras›nda baz› birimleri ve kurumla-
r› oluflturma ve çal›flt›rma görevleri de vard›r. Bunlar, “iflyeri sa¤l›k ve güvenlik bi-
rimi” ile “ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu”dur.

Belirlenen çal›flma süresi nedeniyle iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman›n›n tam
süreli olarak görevlendirilmesi gereken durumlarda iflverenler, “iflyeri sa¤l›k ve gü-
venlik birimi” kurarlar (m.8/6).

‹flverenler, elli veya daha fazla çal›flan›n bulundu¤u ve alt› aydan fazla süren sü-
rekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili çal›flmalarda bu-
lunmak üzere kurul olufltururlar (m.22/1). 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin koordinasyonunda de¤inilen birim ve ku-
rullar›n sa¤l›kl› yap›land›r›lmas› ve çal›flt›r›lmalar› çok önemlidir.

‹flverenlerin koordinasyon sa¤lama görevleri ile ilgili olarak yukar›da de¤inilenler d›-
fl›nda ayn› çal›flma alan›n› birden fazla iflverenin paylaflmas› durumunun oldu¤u ve bir-
den fazla iflyerinin bulundu¤u ifl merkezleri, ifl hanlar›, sanayi bölgeleri veya sitelerinin
söz konusu oldu¤u durumlarda ne yap›lmas› gerekti¤i ‹SGK m.23’de düzenlenmifltir.

Ayn› çal›flma alan›n› birden fazla iflverenin paylaflmas› durumunda iflverenler, ifl
hijyeni ile ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin uygulanmas›nda iflbirli¤i yapar, ya-
p›lan iflin yap›s› gözönüne al›narak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden
korunulmas› çal›flmalar›n› koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çal›flan temsil-
cilerini bu riskler konusunda bilgilendirirler (m.23/1).

Birden fazla iflverenin bulundu¤u ifl merkezleri, ifl hanlar›, sanayi bölgeleri ve-
ya siteleri gibi yerlerde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki koordinasyon yönetim
taraf›ndan sa¤lan›r. Yönetim, iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden di¤er ifl-
yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almalar› için iflverenle-
ri uyar›r. Bu uyar›lara uymayan iflverenleri ÇSGB’ye bildirir (m.23/2).

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetlerine Çal›flma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl›¤› Deste¤i
Ülkemizde iflyerlerinin ço¤unun küçük ölçekli olmas›, ço¤unlukla çal›flan say›s›n›n
ondan az olmas› bafll›ca sorunlardan birisidir. Ekonomik ve mali s›k›nt›lar, küçük
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iflverenleri zorlamaktad›r. Bu nedenle ‹SGK m.7’de, kamu kurum ve kurulufllar› d›-
fl›nda ondan az çal›flan› bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerleri
çal›flanlar›n›n, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinden yararlanabilmesi için ÇSGB ta-
raf›ndan destek sa¤lanabilmesi öngörülmektedir. Gereken harcamalar, SGK tara-
f›ndan ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› primlerinden kaynak aktarmak sure-
tiyle sa¤lanacakt›r.

‹flin Durdurulmas›
‹SGK’da çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i risklerine karfl› korunmalar›n› düzenle-
yen en önemli hükümlerden birisi gerekli baz› hallerde iflin durdurulmas›d›r. ‹SGK
m.25 konuyu düzenlemektedir. Buna göre, iflyerindeki bina ve eklentilerinde, ça-
l›flma yöntem ve flekillerinde veya ifl ekipmanlar›nda çal›flanlar için hayati tehlike
oluflturan bir husus tespit edilirse tehlike giderilene kadar hayati tehlikenin niteli-
¤i ve bu tehlikelerden do¤abilecek riskin etkileyebilece¤i alan ile çal›flanlar dikka-
te al›narak iflyerinin bir bölümünde veya tamam›nda ifl durdurulur. Ayr›ca, çok teh-
likeli s›n›fta yer alan maden, metal ve yap› iflleri ile tehlikeli kimyasallarla çal›fl›lan
ifllerin yap›ld›¤› veya büyük endüstriyel kazalar›n olabilece¤i iflyerlerinde risk de-
¤erlendirmesi yap›lmam›flsa ifl durdurulur.

‹flin durdurulmas› konusunda kamu hukuku yapt›r›m› olarak bu kitab›n 6. ünitesine baka-
bilirsiniz.

4857 Say›l› ‹fl Kanunu’ndaki Düzenlemeler
Daha önce de de¤inildi¤i gibi 6331 say›l› ‹SGK yay›nland›ktan sonra 4857 say›l›
‹K’da ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunu do¤rudan do¤ruya düzenleyen hükümler
yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Ancak ifl sürelerinin düzenlenmesi, gece çal›flmalar›, faz-
la çal›flmalar, denklefltirme süresi, telafi çal›flmalar› ile ilgili hükümler dolayl› da ol-
sa ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu ile ilgilidir. Çünkü uzun çal›flma sürelerinin yor-
gunlu¤a ve kazalara neden oldu¤u çok aç›kt›r. Gece çal›flmalar›n›n sürekli olarak
s›n›rs›z uygulanmas› sak›ncal›d›r. Ayr›ca çocuk ve genç iflçileri, hamile ve emzikli
kad›n iflçileri ve özürlü iflçileri korumak amac›yla 4857 say›l› ‹K hükümleri dolayl›
da olsa ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda önemlerini koruyan düzenlemelerdir. 

5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu’ndaki Düzenlemeler
5510 say›l› SSGSSK, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile do¤rudan veya dolayl› olarak ilgili
olan baz› hususlarda iflçi yarar›na iflverenleri sorumlu k›lm›flt›r.

• ‹flverenler, yeni bir iflyeri kurup sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›klar›nda SGK’ya
iflyeri bildirgesi vermek zorundad›rlar (SSGSSK m.11/III). Bu durum, iflyeri-
ni devralan veya iflyeri kendisine intikal eden iflverenler için de geçerlidir.
‹flyeri, adres de¤ifltirdi¤i zaman 10 gün içinde yeniden yeni adrese göre ifl-
yeri bildirgesi verilmelidir (SSGSSK m.11/V).

• SSGSSK, as›l iflverenlere ait iflyerlerinde faaliyette bulunan alt iflverenlerin de
sorumlulu¤unu düzenlemifltir. Alt iflverenler, ifl ald›klar› iflyerinin bildirimini
as›l iflverene ait dosya üzerinden SGK taraf›ndan kendilerine verilecek alt ifl-
veren numaras› ile yapacaklard›r.
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• ‹flyerlerinin bildirimi kadar önemli bir di¤er sorumluluk da iflverenler aç›s›ndan
çal›flt›rmaya bafllad›klar› kimselerin sigortal›l›klar›n›n bafllang›c›n› SGK’ya bil-
dirmektir. Sigortal›lar›n tescilinde, T.C. kimlik numaras› sosyal güvenlik sicil
numaras› olarak esas al›nacakt›r. Esasen, çal›flan›n ifle bafllamas› ile zorunlu si-
gortal›l›k da zorunlu olarak otomatikman bafllayacakt›r. Ancak bu durum, iflve-
renlerin çal›flmaya bafllad›klar› sigortal›lar›, SGK’ya bildirmeleri sorumlulu¤unu
ortadan kald›rmaz. Bunun yan›nda, SSGSSK m.8/II uyar›nca m.4/I, a kapsa-
m›nda sigortal› olanlar›n çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren 1 ay içinde si-
gortal› olarak çal›flmaya bafllad›klar›n› SGK’ya bildirmeleri gerekir. Bu hükmün
ve uygulaman›n amac›, sigortal›l›¤›n çapraz kontrolünün yap›lmas›d›r.

‹flverenler, çal›flt›rmaya bafllad›klar› kimselerin sigortal›l›k bafllang›çlar›n› ne kadar za-
man içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler?

• SSGSSK’da iflverenlere yüklenen en önemli sorumluluklardan birisi de, “ayl›k
prim ve hizmet belgesi verme ve prim ödeme yükümlülü¤ü” olmaktad›r. Sigor-
tal›lar›n, sosyal sigorta kollar›ndan ba¤lanan yard›mlardan yararlanabilmeleri
için sigortal›l›klar›n›n bildirilmifl olmas› d›fl›nda de¤iflik sigorta kollar› için de-
¤iflik sürelerde prim bildirilmifl (SSGSSK m.4/I, b kapsam›nda sigortal› olanlar
primlerinin tamam›n› kendileri ödeyece¤inden primlerin bildirilmesi yan›nda
ödenmifl olmas› da flartt›r) olmas› gerekir. ‹flverenler, bu konudaki sorumlu-
luklar›n› aksat›rlarsa sigortal› olman›n fazla bir anlam› kalmayacakt›r.

• ‹flveren, ifl kazas›na u¤rayan veya meslek hastal›¤›na tutulan genel sa¤l›k si-
gortal›s›na gereken sa¤l›k hizmetlerini derhal sa¤lamakla yükümlüdür. Bu
amaçla, iflveren taraf›ndan yap›lan ve belgelere dayanan sa¤l›k hizmeti gi-
derleri ve varsa yol, gündelikçi ve refakatçi giderleri Sa¤l›k Hizmetleri Fiyat-
land›rma Komisyonu taraf›ndan belirlenen tutar› geçmemek üzere SGK tara-
f›ndan karfl›lan›r (SSGSSK m.76/1). ‹flverenin, bu yükümlülüklerini yerine
getirmesindeki ihmal ve gecikmesinden dolay› genel sa¤l›k sigortal›s›n›n te-
davisi uzar, maluliyeti ortaya ç›kar veya maluliyet derecesi artarsa, SGK’n›n
bu nedenle yapt›¤› her türlü sa¤l›k giderini iflveren ödemekle yükümlü olur
(SSGSSK m.76/II). Burada “kusur sorumlulu¤u” söz konusudur. Ancak, ifl-
verenin sorumlulu¤u kusurun derecesi ile s›n›rl›d›r.

• ‹lgili kanunlar gere¤i sa¤l›k raporu al›nmas› gerekti¤i halde bu raporu alma-
dan veya al›nan rapora ra¤men söz konusu iflte çal›flmas› t›bbi yönden uy-
gun olmayan ifllerde sigortal›y› çal›flt›ran iflveren, bu nedenle ortaya ç›kan
sa¤l›k sorunlar›n›n neden oldu¤u SGK sa¤l›k giderlerini ödemek zorunda
kal›r (SSGSSK m.76/III). Burada her iki halde de kendine özgü kusur esas›-
na dayanan bir sorumluluk söz konusudur.
Sa¤l›k kurulu raporu ile belli bir iflte çal›flamayaca¤› belgelenen iflçileri çal›fl-
t›rmak yasakt›r. ‹flverenler, yasa¤a ra¤men bu iflçileri çal›flt›rd›klar› takdirde
genel sa¤l›k sigortal›s› iflçiler ayn› hastal›¤a tutulursa SGK taraf›ndan yap›la-
cak sa¤l›k harcamalar›n› ödemek zorunda kal›rlar.

• ‹fl kazas› veya meslek hastal›¤›n›n ortaya ç›kmas›, iflverenin ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i mevzuat›na ayk›r› davran›fllar› nedeniyle yani ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
tedbirlerini gerekti¤i gibi almamas›ndan ya da kas›tl› olarak olumsuz dav-
ranmas›ndan kaynaklanm›fl olabilir. ‹flte böyle bir durum varsa SGK taraf›n-
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dan yap›lan sa¤l›k harcamalar›n›n tamam› iflverene tazmin ettirilir. SGK’n›n
yapt›¤› harcamalar hesaplan›rken yol giderleri, gündelikler ve refakatçi gi-
derleri de dikkate al›n›r (SSGSSK m.76/IV). Burada iflverenin ifl sözleflmesin-
den do¤an bir kusur sorumlulu¤u bulundu¤u tart›flmas›zd›r.

• ‹flverenler, ifl kazalar›n› bulunulan yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya
da en geç kazadan sonra 3 iflgünü içinde bildirmek zorundad›rlar (SSGSSK
m.13). Benzer flekilde sigortal›n›n meslek hastal›¤›na tutuldu¤unu ö¤renen ifl-
verenler de bu durumu 3 iflgünü içinde SGK’ya bildirmek zorundad›rlar.

• ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›, iflverenin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerini al-
mamas› nedeniyle ortaya ç›km›fl ve SGK taraf›ndan sigortal›ya geçici iflgöre-
mezlik ödene¤i verilmiflse iflveren, SGK taraf›ndan ödenen geçici ifl göremez-
lik tutar›n› SGK’ya ödemek zorundad›r (SSGSSK m.21/III). Yukar›da de¤inil-
di¤i gibi SSGSSK m.76/III ve m.76/IV, genel sa¤l›k sigortas›ndan yap›lan gi-
derlerin iflverenden geri istenebilmesi hususunu ayr›ca düzenlemektedir.
SGK’n›n hastal›k sigortas› ve genel sa¤l›k sigortas›ndan yapt›¤› giderleri ifl-
verenden geri isteyerek ödettirme hakk›, ifl kazas› meslek hastal›¤›nda oldu-
¤u gibi halefiyet (ardal›k) esas›na dayanmaktad›r.
‹flverenin, SGK’ya karfl› geri ödeme yapmakla zorunlu tutulabilmesi için
mevzuat›n öngördü¤ü yükümlülüklerini yerine getirmemifl olmas› yeterli
nedendir. Ayr›ca, kusurlu bulunmas› flart› aranmayacakt›r. 
SSGSSK m.21’de düzenlenen husus, iflverenlerin kas›t, kusur ve ihmalleri
sonucunda SGK’n›n zarara u¤ramas›, fazladan harcama yapmak zorunda
kalmas› halinde SGK’n›n bu harcamalar› ilgili iflverenlerden isteyebilmesi
ve geri alabilmesi hakk›na iliflkindir. Bu düzenleme, nas›l olsa SGK gereke-
ni yapar düflüncesiyle iflverenlerin SGK’ya güvenerek gereken tedbirleri al-
mama ve gerekenleri yapmakta ihmalkâr davranmalar›n› önlemek amac›na
yöneliktir.

Umumi H›fz›ss›hha Kanunu’ndaki Düzenlemeler
Umumi H›fz›ss›hha Kanunu’nun “‹flçiler H›fz›ss›hhas›” bafll›kl› bölümünde, iflçile-
rin çal›flma flartlar›yla ilgili hükümlere yer verilmifltir. Kanunda, m.173-180 bu bö-
lümde yer almaktad›r. Buna göre, 12 yafl›ndan küçük olanlar hiçbir sanayiye ait ifl-
letmede çal›flt›r›lamayacaklar, yafllar› 12-16 aras›nda olanlar günde 8 saatten fazla
çal›flt›r›lmayacaklar, gece çal›flmalar› belli bir düzene ba¤lanacak, çal›flan kad›nlar
do¤umdan sonra emzirme izni kullanacaklar, iflyerlerinde hekim bulundurulacak-
t›r. Kanun m.179/II’de ise iflverenlerin sorumlulu¤una de¤inilmifltir. ‹flyerlerinde
kullan›lan araç-gereç, makinalar ve ilkel maddeler yüzünden ortaya ç›kabilecek
kazalara, bulafl›c› hastal›klara ve meslek hastal›klar›na karfl› uygun tedbirler al›na-
cak ve bu hususlar bir tüzükle düzenlenecektir.

Belediye Kanunu’ndaki Düzenlemeler
5393 say›l› Belediye Kanunu m.15/I’de, gayr›s›hhi müesseseler ile umuma aç›k is-
tirahat ve e¤lence yerlerini ruhsatland›rmak ve denetlemek belediyenin görevleri
aras›nda say›lm›flt›r.

‹fl güvenli¤ine iliflkin yürürlükte bulunan koruyucu mevzuat büyük ölçüde hangi kanun
çevresindedir?
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Kamu Hukuku Düzenlemeleriyle Özel Hukuk
Düzenlemelerinin ‹liflkisi
‹flverenlerin, iflyerlerindeki iflletme tehlikelerine karfl› iflçileri koruyucu tedbirler al-
ma yükümlülü¤ü, özel hukuk aç›s›ndan esas itibariyle TBK m.417 ile kamu huku-
ku aç›s›ndan da ‹K’n›n ilgili maddelerinde düzenlenmifltir. Genel hukuk kurallar›
gere¤ince özel hukuk kurallar›n›n müeyyideleriyle kamu hukuku kurallar›n›n mü-
eyyideleri farkl›d›r. K›saca hat›rlarsak, özel hukuk yapt›r›mlar› tazminat ödenmesi-
ni öngörür iken kamu hukuku yapt›r›mlar› idari ve cezai yapt›r›mlar olarak karfl›-
m›za ç›kar.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almayan iflverenlere uygulanacak kamu hukuku yapt›-
r›mlar› hakk›nda daha fazla bilgi için bu kitab›n 6. ünitesine bakabilirsiniz.

Kamu hukuku aç›s›ndan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki düzenlemelerin
daha kapsaml› ve ayr›nt›l› oldu¤unu, iflçiyi daha çok korudu¤unu biliyoruz (Gerek,
2008, s.91-92). Gerçekten de kamu hukukunda yer alan ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i-
ni ilgilendiren kanunlar ve çok say›da yönetmelik dikkate al›nd›¤›nda çok genifl
kapsaml›, koruyucu bir mevzuat oluflmufltur.

TBK m.417’deki düzenleme, iflverenin sorumlulu¤unu eski Borçlar Kanunu
m.332’deki düzenlemeden çok farkl› olarak s›n›rs›z bir sorumluluk haline getir-
mifltir. Ayr›ca, TBK m.71’de tehlike sorumlulu¤u kusursuz sorumluluk hali olarak
düzenlenmifl ve iflverenlerin kusursuz sorumluluk halleri de geniflletilmifltir. 

Özel hukuk alan›nda da iflçileri koruyucu yönde, iflverenlerin sorumluluklar›n›
artt›ran düzenlemelerin yap›lmas› elbette memnuniyet vericidir. Dolay›s›yla, ister
özel hukuk kural› isterse kamu hukuku kural› söz konusu olsun yorumlan›r ve uy-
gulan›rken iflçiyi koruyucu anlay›fl ön planda tutulmal›, özel hukuk-kamu hukuku
kural› ayr›m› yap›lmadan bu kurallar›n ortak amac› dikkate al›nmal›d›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda arzulanan baflar›y› elde etmek için sadece hu-
kuk kurallar›n›n yeterli olmayaca¤›n›, iflçilerin ve iflverenlerin bu kurallar› benim-
seyerek içtenlikle uygulamalar›n›n çok önemli oldu¤unu unutmamal›y›z.
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Özel hukuk yapt›r›mlar›,
tazminat ödenmesini
öngörür iken kamu hukuku
yapt›r›mlar›, idari ve cezai
yapt›r›mlar olarak karfl›m›za
ç›kar.
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Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inden sorumlu

kurum ve kurulufllar› tan›mak.

Ülkemizde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusuyla
do¤rudan ya da dolayl› olarak ilgilenen çok sa-
y›da kurum ve kurulufl vard›r. Bunlar›n bafl›nda
Aile, Çal›flma ve Sosyal Hizmetler Bakanl›¤› gel-
mektedir. Bakanl›¤›n örgüt yap›s› içinde dört ay-
r› birim konuyla ilgilidir. Bunlar ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i Genel Müdürlü¤ü, ‹fl Teftifl Kurulu Bafl-
kanl›¤›, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Merkezi Müdür-
lü¤ü (‹SGÜM) ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
E¤itim ve Araflt›rma Merkezi’dir (ÇASGEM). Sa¤-
l›k Bakanl›¤› ve Milli Savunma Bakanl›¤› da ül-
kemizde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgilidir. Milli
Savunma Bakanl›¤›’n›n konuyla ilgisi, askeri ifl-
yerlerinin teftifliyle ilgilidir. Bakanl›klardan son-
ra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler,
Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Standartlar› Ens-
titüsü ve üniversiteler kendi görev alanlar› itiba-
riyle de¤iflik aç›lardan ve de¤iflik amaçlarla ko-
nuyla ilgilidirler. Ayr›ca, konuyla ilgilenen bir
di¤er birim, iflyerlerindeki 4857 say›l› ‹fl Kanunu
(‹K) m.80 gere¤ince faaliyette bulunan ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i kurullar›d›r.

Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili uygula-

malarda karfl›lafl›lan sorunlar› aç›klamak.

Ülkemizde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili uygu-
lamalarda karfl›lafl›lan sorunlar› iflyerlerinin yap›-
s›ndan kaynaklanan sorunlar, kanuni düzenle-
melerden kaynaklanan sorunlar, istatistiksel veri-
lerden ve araflt›rma sonuçlar›ndan kaynaklanan
sorunlar, örgütlenme ve koordinasyon yetersiz-
liklerinden kaynaklanan sorunlar, e¤itimle ilgili
sorunlar ve kazalardan sonra ortaya ç›kan sorun-
lar bafll›klar› alt›nda toplayabiliriz.

‹fl güvenli¤ine iliflkin mevzuat›n genel yap›s›n›

anlatmak.

1982 tarihli Anayasa’n›n çeflitli maddelerinde ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›yla ilgili hükümler bu-
lunmakta ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunun
anayasal dayana¤›n› oluflturmaktad›r. ‹fl güven-
li¤ine iliflkin olarak koruyucu mevzuat büyük
ölçüde 6331 say›l› ‹SGK’ya dayanmaktad›r. 5510
say›l› SSGSSK’da ise ifl kazalar› ve meslek has-
tal›klar› sigortas› taraf›ndan iflçilere ya da hak
sahiplerine sa¤lanacak yard›m ve ödemeler dü-
zenlenmifltir. 

‹flverenin iflçiyi gözetme borcunun hukuki daya-

na¤›n› aç›klamak.

Özel hukuk aç›s›ndan iflverenin iflçiyi gözetme
borcunu yani ifl güvenli¤i tedbirleri alma borcu-
nu düzenleyen temel hüküm, TBK m.417’dir. Bu
madde iflverenin, ifl güvenli¤i tedbirleri alma bor-
cunun kapsam›n› eski Borçlar Kanunu’da ayn›
konuyu düzenleyen m.332’ye göre oldukça ge-
niflletmifltir. TBK m.417, ‹K’daki düzenlemelerle
paralellik kurmufl ve iflverenin, iflçinin kiflilik hak-
lar›n› koruma ve gözetme borcunu önemle vur-
gulam›flt›r. ‹flverenin, TBK kapsam›nda iflçiyi gö-
zetme borcuna ayk›r› davranmas›n›n hukuki so-
nuçlar› ifl sözleflmesinin geçersizli¤i, iflverenin
alacakl› temerrüdüne düflmesi ve iflçinin ifl söz-
leflmesini derhal fesih hakk›d›r.
Kamu hukuku aç›s›ndan iflverenin iflçiyi gözetme
borcuna iliflkin düzenlemeler 6331 say›l›
‹SGK’da, 4857 say›l› ‹K’da, 5510 say›l› SSGSSK’da,
Umumi H›fz›s›hha Kanunu’nda ve Belediye Ka-
nunu’nda yer almaktad›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤inden sorumlu kurulufllardan biri de¤ildir?

a. Belediyeler
b. Sa¤l›k Bakanl›¤›
c. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›
d. Milli Savunma Bakanl›¤›
e. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›

2. Ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili uygulama-
larda karfl›lafl›lan sorunlara iliflkin afla¤›daki ifadelerden
hangisi do¤ru de¤ildir? 

a. Ülkemizde rakamsal verilere ulaflma konusunda
zorluk bulunmaktad›r.

b. Ülkemizde yayg›n olan üretim sistemi, büyük
ölçekli iflletmelere dayanmaktad›r.

c. Ülkemizde rehabilitasyon merkezleri ve çal›flan
uzman say›s›n›n artt›r›lmas› gereklidir.

d. Ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili kurum
ve kurulufllar çok say›da ve da¤›n›kt›r.

e. Ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili birçok
hukuki düzenleme bulunmaktad›r.

3. Ülkemizde ilk defa hangi Anayasa’da ifl güvenli¤ine
iliflkin hükümlere yer verilmifltir?

a. 1924
b. 1930
c. 1945
d. 1961
e. 1982

4. Ülkemizde yürürlükte olan koruyucu ifl güvenli¤i mev-
zuat› afla¤›daki kanunlardan hangisine dayanmaktad›r?

a. 5272 say›l› Belediye Kanunu
b. 6098 say›l› Türk Borçlar Kanunu
c. 1593 say›l› Umumi H›fz›s›hha Kanunu
d. 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu
e. 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-

gortas› Kanunu

5. Afla¤›daki kurumlardan hangisi Uluslararas› Çal›flma
Örgütü’nün teknik yard›m› ile kurulmufltur?

a. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü
b. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Araflt›rma ve Gelifltirme

Enstitüsü Baflkanl›¤›
c. ‹fl sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itim ve Denetim Merkezi
d. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik E¤itim ve Araflt›rma

Merkezi
e. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Teftifl

Kurulu Baflkanl›¤› 

6. 1961 Anayasas›’nda ifl güvenli¤i mevzuat›n›n anaya-
sal dayana¤› hangi bölümünde yer almaktad›r?

a. Temel Haklar
b. Ticari Haklar
c. Kiflilik Haklar›
d. Siyasi Haklar
e. Sosyal ve ‹ktisadi Haklar

7. Özel hukuk aç›s›ndan iflverenin iflçiyi gözetme bor-
cunu düzenleyen temel hüküm afla¤›dakilerden hangi-
sinde düzenlenmifltir?

a. ‹fl Kanunu
b. Belediye Kanunu
c. Türk Borçlar Kanunu
d. Umumi H›fz›s›hha Kanunu 
e. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu

8. ‹flverenler, iflyerinde meydana gelen ifl kazas›n› ne
kadar süre içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler?

a. Derhal
b. 1 gün
c. 1 iflgünü
d. 3 gün
e. 3 iflgünü

9. Afla¤›daki kanunlardan hangisinde iflverenin iflçiyi
gözetme borcuna iliflkin kamu hukuku düzenlemeleri
yer almamaktad›r? 

a. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
b. Umumi H›fz›s›hha Kanunu
c. Türk Borçlar Kanunu
d. Belediye Kanunu
e. ‹fl Kanunu

10. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
m.4/I, a kapsam›nda çal›flmaya bafllayan sigortal›lar›n
çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren ne kadar zaman
içinde SGK’ya sigortal› olarak çal›flmaya bafllad›klar›n›
bildirmeleri gereklidir?

a. 10 gün
b. 15 gün
c. 20 gün
d. 1 ay
e. 2 ay

Kendimizi S›nayal›m
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ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ ‹NfiAATINDA YANGIN
‹stanbul Esenyurt’ta bir al›flverifl merkezinin inflaat›nda
çal›flan ve kald›klar› çad›rda ç›kan yang›nda feci flekilde
hayatlar›n› kaybeden 11 iflçi aras›nda yer alan 2 iflçinin
sigorta bafllang›ç tarihleri, öldükleri gün oldu¤u ortaya
ç›kt›. Ölen 2 iflçi ad›na düzenlenen belgelerde “Sigorta-
l›n›n ifle bafllad›¤› tarih” bölümünde 11 Mart 2012 tarihi
yer al›yor. Olay yerinde bir aç›klama yapan bir doktor,
yang›n haberini al›r almaz yard›m edebilece¤i düflünce-
siyle hemen olay yerine geldi¤ini anlatarak, “Burada ifl-
verenlerin ‘Bu iflçilerden hangisinin sigortas› yoktu?” di-
ye konuflmalar›na flahit oldum. Bunun üzerine, hayat›-
n› kaybeden iflçilerin yak›nlar›yla temasa geçerek iflçile-
rin T.C. kimlik numaralar›n› ald›m. SGK’dan sigortal›
olup olmad›klar›n› sorgulad›m ve iki iflçinin ifle baflla-
ma tarihinin yang›n günü oldu¤unu gördüm” dedi.
Doktor, 2 iflçinin öldükleri gün sigortalar›n›n yap›ld›¤›na
dikkat çekerek “Orada bir can pazar› yaflan›rken bir
yandan da iflveren temsilcisi alelacele sigorta yapt›rm›fl.
SGK’n›n yasa mevzuat› gere¤i ifle bafllamadan bir gün
önce sigorta yap›lmas› gerekir. Üç aydan beri ‹stanbul’da
çal›flan iki yurttafl›m›z›n sigortas› pazar günü internet
üzerinden, olay sonras›nda yap›lm›fl. Yaflamayan biri
için sigorta yapt›rmak mümkün de¤il. Ama henüz Adli
T›p Kurumu’nda kimlik tespitleri yap›lmad›¤› için bu
yap›lm›fl olabilir” diye konufltu. 
SGK Baflkan›, skandal iddialar›n› do¤rulad› ve flunlar›
söyledi: “Hayat›n› kaybeden 11 iflçinin tamam› sigortal›.
‹ki iflçinin sigortas› yang›ndan sonra gerçeklefltiriliyor. ‹fl-
çilerden birinin 22.43, di¤erinin ise 22.51. Yang›n 21.00
s›ralar›nda oluyor. Bizim mevzuat›m›za göre, iflçiler ifle
girmeden önce ifle girifl bildirgesi verilmesi gerekiyor. An-
cak inflaat ifllerinde ayn› gün ifle girifl bildirgesi verilebili-
yor. Yasal olarak bir engel söz konusu de¤il. 23.59’a ka-
dar ifle girifl bildirgesi verilebiliyor. Fakat biz bunu yeterli
görmüyoruz. Müfettifl arkadafllar›m›z konuyu inceliyor.
Yang›n sonras› ifle girifl bildirgeleri verilen iflçiler, bu ta-
rihten daha önce ifle bafllam›flsa bununla ilgili tespitleri
yapaca¤›z ve iflveren nezdinde gerekli ifllemleri yapaca-
¤›z. Yasal aç›dan bak›l›nca bir kifli inflaat iflinde ifle girdi-
¤i günün sonuna 23.59’a kadar sigorta yapt›rma hakk›
var. Bununla ilgili geriye dönük incelemeler yap›lacak.
Kimse endifle duymas›n; ne gerekiyorsa yap›lacak. Yan-
g›ndan sonra sigortal›l›k ifllemi gerçekleflmiflse bu bizi de-
rinden yaral›yor. Ne gerekiyorsa yapaca¤›z”.

Kaynak: http://www.internethaber.com/yangin-esenyurt-
faciasi-11-isci-sgk-sigorta—407343h.htm#ixzz1q3FS9ThK
adresinde yer alan haber k›salt›lm›fl ve düzenlenmifltir.

“... TBK 417. maddesinde, kaynak kanunun 328/I hük-
münde bulunmas›na ra¤men ‘ahlaki de¤erlerin korun-

mas›’ ibaresi metne al›nmam›fl, onun yerine ‘iflyerinde

dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sa¤lamakla, özel-

likle psikolojik ve cinsel tacize u¤ramamalar› konusun-

da tedbir almakla’ yükümlü oldu¤u öngörülmüfltür.
Maddenin gerekçesinde de ifade edildi¤i üzere, iflveren
ahlaka uygun bir düzeni sa¤lamakla yükümlü k›l›nm›fl-
t›r. O halde iflveren; iflyerindeki iflçileri, amirlerinin, ar-
kadafllar›n›n ve üçüncü kiflilerin ahlaki de¤erlere ayk›r›
davran›fllar›na karfl› korumak ve rahats›z edilmelerini
önleyici tedbirler almakla yükümlüdür. Bu yükümlülü-
¤ün kapsam›na, örne¤in, iflverenin iflyerinde kad›n ve
erkek iflçiler için ayr› giyinme bölümleri yapma, iflyerin-
deki iflçileri fleflerinin ve di¤er çal›flanlar›n veya üçüncü
kiflilerin ahlak d›fl› davran›fllar›na karfl› koruma ve ra-
hats›z edilmelerini engelleyici tedbirler alma yükümlü-
lükleri girer.
TBK’n›n 328. maddesinin 1. f›kras›n›n 2. cümlesi niteli-
¤indeki yan cümlesinde iflverenin; ‘özellikle iflçilerin

psikolojik ve cinsel tacize u¤ram›fl olanlar›n daha fazla

zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla’ yü-
kümlü oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. Bu hükme göre; ifl-
veren, iflçilerin cinsel tacize maruz kalmamalar› ve u¤-
ramamalar›, bu tacize u¤ram›fl olanlar varsa, bundan
daha fazla zarar görmemeleri için, gerekli önlemleri al-
makla yükümlüdür.
Bu yükümlülük kapsam›nda iflveren, karfl›l›kl› sayg›
esas›na dayanan ifl ortam› ve iklimi yaratmak ve ha-
tal› davranan iflçilere karfl› uygun tedbirleri almakla
sorumludur...”.

Kaynak: Emine Tuncay Kaplan, “Yeni Türk Borçlar

Kanunu Hükümlerine Göre ‹fl ‹liflkisinde ‹flçinin

Kiflilik Haklar›n›n Korunmas›”, Sicil Dergisi, Y.6,
S.24 (Aral›k 2011), s.45’den al›nm›flt›r.

Yaflam›n ‹çinden

“

“
Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ülkemizde ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤inden Sorumlu Kurum ve Kurulufllar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ülkemizde ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i ile ‹lgili Uygulamalarda Karfl›lafl›lan So-
runlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Güvenli¤ine ‹liflkin Mev-
zuat›n Genel Yap›s›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Güvenli¤ine ‹liflkin Mev-
zuat›n Genel Yap›s›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ülkemizde ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤inden Sorumlu Kurum ve Kurulufllar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Güvenli¤ine ‹liflkin Mev-
zuat›n Genel Yap›s›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özel Hukuk Aç›s›ndan ‹fl-
verenin ‹flçiyi Gözetme Borcu” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Kazalar› ve Meslek Has-
tal›klar›n›n Kay›t ve Bildirimlerinin Sa¤lanmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamu Hukuku Aç›s›ndan
‹flverenin ‹flçiyi Gözetme Borcu” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “5510 Say›l› Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’ndaki Düzen-
lemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

2012 y›l› SGK istatistiklerine göre, ülkemizde toplam
74.871 sigortal› ifl kazas› u¤ram›fl ve toplam 395 sigorta-
l› meslek hastal›¤›na yakalanm›flt›r. 

S›ra Sizde 2 

‹flverenin iflçiyi gözetme borcu, iflçinin iyili¤i ve ç›karla-
r› do¤rultusunda davranmak, onu korumak ve yard›m-
c› olabilmek için çal›flmak, iflçiye zarar verebilecek dav-
ran›fllardan kaç›nmak, tehlikeleri önlemeyi içermekte-
dir. Bu kapsamda iflçinin hayat›n› ve sa¤l›¤›n› korumak,
iflçiyi bilgilendirmek, yol göstermek, gerekli bilgileri
yetkili makam ve mercilere zaman›nda bildirmek, iflçi-
ye çal›flma belgesi ve yeni ifl arama izni verilmek, iflve-

renin iflçinin kiflilik haklar›na sayg› göstermesi ve kiflilik
haklar›n› korumas›, iflverenin iflçinin namusunu-flerefi-
ni-haysiyetini korumas› ve iflçiyi cinsel tacize ve psiko-
lojik tacizlere karfl› da korumas› da bulunmaktad›r.

S›ra Sizde 3 

SSGSSK’ya göre iflverenler, Kanunun m.4/I, a kapsa-
m›nda sigortal› say›lan kiflileri, sigortal›l›k bafllang›ç ta-
rihinden önce sigortal› ifle girifl bildirgesi ile SGK’ya bil-
dirmekle yükümlüdürler. Ancak, iflveren taraf›ndan si-
gortal› ifle girifl bildirgesi inflaat, bal›kç›l›k ve tar›m ifl-
yerlerinde ifle bafllat›lacak sigortal›lar için en geç çal›fl-
maya bafllat›ld›¤› gün, yabanc› ülkelere sefer yapan ulafl-
t›rma araçlar›na sefer esnas›nda al›narak çal›flt›r›lanlar
ile SGK’ya ilk defa iflyeri bildirgesi verilecek iflyerlerin-
de, ilk defa sigortal› çal›flt›rmaya bafllan›lan tarihten iti-
baren 1 ay içinde çal›flmaya bafllayan sigortal›lar için
çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren en geç söz ko-
nusu 1 ayl›k sürenin doldu¤u tarihe kadar, kamu idare-
leri taraf›ndan istihdam edilen 4447 say›l› ‹flsizlik Sigor-
tas› Kanununa göre iflsizlik sigortas›na tabi olmayan
sözleflmeli personel ile kamu idareleri taraf›ndan yurt
d›fl› görevde çal›flmak üzere ifle al›nanlar›n, çal›flmaya
bafllad›klar› tarihten itibaren 1 ay içinde SGK’ya veril-
mesi halinde de sigortal›l›k bafllang›c›ndan önce bildi-
rilmifl say›l›r (SSGSSK m.8/I).

S›ra Sizde 4

‹fl güvenli¤ine iliflkin olarak bugün yürürlükte bulunan
koruyucu mevzuat, büyük ölçüde 6331 say›l› ‹SGK çev-
resindedir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›nda iflverenin sorumlulu¤unun hukuki dayana-
¤›n› aç›klayabilecek,
Sorumlulu¤un türlerini tan›mlayabilecek,
‹flverenin sorumlulu¤unun hukuki niteli¤ine iliflkin görüflleri aç›klayabilecek,
Türk Borçlar Kanunu kapsam›nda iflverenin hukuki sorumlulu¤unu 
özetleyebilecek,
Sorumluluk hallerinin karfl›laflt›rmas›n› yapabilecek,
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu kapsam›nda iflverenin hukuki sorumlulu¤u-
nu aç›klayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Sorumluluk
• Kusur Sorumlulu¤u

• Kusursuz Sorumluluk
• ‹flverenin Yükümlülü¤ü
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Hukuki Sorumlulu¤u ve
Sorumlulu¤un Hukuki
Dayana¤›

         



SORUMLULU⁄UN HUKUK‹ DAYANA⁄I
(KAYNAKLARI)
‹flveren, iflçiyi koruma ve gözetme borcu gere¤i iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
önlemlerini almakla yükümlüdür. ‹flverenin iflçiyi koruma ve gözetme borcunun
hukuki dayana¤›, ifl sözleflmesinin kiflisel iliflki kuran niteli¤i gere¤i iflçinin sadakat
borcunun karfl›s›nda iflverenin de koruma yükümlülü¤üdür. ‹fl sözleflmelerinden
do¤an koruma ve gözetme borcu iflvereni, iflçinin hayat ve sa¤l›¤› ile vücut bütün-
lü¤ünün korunmas› için gerekli önlemleri almakla yükümlü k›lar.

‹fl hukuku, iflçileri korumak amac›yla geliflmifl bir bilim dal›d›r. Bunun nedeni
ise iflçinin, iflverene kiflisel ve ekonomik aç›dan ba¤›ml›l›¤›d›r. Bu ba¤›ml›l›k, iflçi-
nin kiflisel ve ekonomik aç›dan gelebilecek tehlikelere karfl› korunmas›n› gerekli
k›lm›flt›r. Korunma zorunlulu¤u sadece ifl sözleflmesi gere¤i olmay›p, iflçinin ko-
runmas› aç›s›ndan devletin çal›flma hayat›na müdahalesinin de bir sonucudur.

Koruma ve gözetme borcuna iliflkin olarak getirilen kanuni düzenlemelerin bir
k›sm› özel hukuk, bir k›sm› da kamu hukuku niteliklidir.

‹flverenin koruma ve gözetme borcuna iliflkin özel hukuk niteli¤i tafl›yan huku-
ki düzenlemelerin dayana¤›, 6098 say›l› Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.417’dir. Bu
maddede getirilen düzenlemede iflveren, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤-
lanmas› için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksans›z bulundur-
makla yükümlü tutulmufl, iflverenin koruma ve gözetme borcu ve bundan do¤an
hukuki sorumlulu¤u öngörülmüfltür.

6098 say›l› Türk Borçlar Kanunu metni için http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2011/02/20110204-1.htm adresine bakabilirsiniz.

Ülkemizde özellikle metal, maden, petrokimya vb sektörlerde yap›lan toplu ifl
sözleflmelerinde, iflyerlerinde ve iflletmelerde iflçilerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine ilifl-
kin al›nmas› gerekli önlemlere iliflkin düzenlemelere yer verilmektedir. ‹flverenin
sorumlulu¤u durumunda toplu ifl sözleflmelerinde yer alan bu hükümler öncelikle
dikkate al›nacak, TBK m.417 ve di¤er genel hükümler uygulanacakt›r (Ulusan,
1990 s.43; Kaplan, 1992, s.49).

Kamu hukuku niteli¤i tafl›yan iflverenin koruma ve gözetme borcuna iliflkin dü-
zenlemelerde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli koruyucu önlemler
yer alm›fl ve iflveren bu önlemleri almakla yükümlü tutulmufltur.

‹fl Kazalar› ve Meslek
Hastal›klar›nda ‹flverenin

Hukuki Sorumlulu¤u ve
Sorumlulu¤un Hukuki

Dayana¤›

‹flverenin, iflçiyi koruma ve
gözetme borcuna iliflkin
kanuni düzenlemelerin bir
k›sm› özel hukuk, bir k›sm›
da kamu hukuku niteli¤i
tafl›maktad›r.
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Kamu hukuku niteli¤i tafl›yan hükümler Anayasa’da, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda
(‹K), 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu’nda (‹SGK) (RG, T.30.06.2012,
S.28339), 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda
(SSGSSK), 1593 say›l› Umumi H›fz›ss›hha Kanunu’nda ve 5393 say›l› Belediye Ka-
nunu’nda düzenlenmifltir.

Anayasa m.2’de yer alan sosyal devlet ilkesi gere¤i, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ön-
lemlerini almak devletin görevidir. Ayr›ca Anayasa m.17’de, herkesin, yaflama,
maddi ve manevi varl›¤›n› koruma ve gelifltirme hakk›na sahip oldu¤u düzenlen-
mifltir. Anayasa m.50’de ise kimsenin, yafl›na, cinsiyetine ve gücüne uygun olma-
yan ifllerde çal›flt›r›lamayaca¤›, küçükler ve kad›nlar ile bedeni ve ruhi yetersizli¤i
olanlar›n çal›flma flartlar› bak›m›ndan özel olarak korunaca¤› ifade edilmifltir. Ana-
yasa m.60 hükmünde herkesin sosyal güvenlik hakk›na sahip oldu¤u düzenlenmifl
olup ayr›ca bu madde devlete ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini sa¤lama görevini yüklemifl-
tir. Devlet, bu görevini ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin mevzuat› düzenlemek ve
mevzuat›n uygulanmas›n› sa¤lamak aç›s›ndan gerekli önlemleri almak ve hukuki,
idari ve cezai yapt›r›mlar› uygulamak suretiyle yerine getirir.

6331 say›l› ‹SGK’da iflverenin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini sa¤lamak için her türlü
önlemleri almak, araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmak, bu önlemlere uyulup
uyulmad›¤›n› denetlemek, gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerini vermekle yü-
kümlü oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. Bu konuda, ‹SGK m.30 gere¤ince çeflitli yönet-
melikler ç›kar›lm›flt›r.  

4857 say›l› ‹fl Kanunu metni, 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu metni ve ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kanununa dayan›larak ç›kar›lan yönetmeliklerin listesi ile metinleri için
http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

5510 say›l› SSGSSK’da, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› nedeniyle sigortal›y› çal›flt›-
ran iflveren ve üçüncü kiflilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karfl›s›ndaki so-
rumlulu¤u düzenlenmifltir (m.21). Ayr›ca SSGSSK’da, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›-
n›n üçüncü bir kiflinin kusuru nedeniyle meydana gelmesi halinde üçüncü kiflile-
rin sorumlulu¤u (m.21/IV) ve SGK’n›n sigortal›ya veya hak sahiplerine yapt›¤› yar-
d›mlar nedeniyle iflverene baflvurmas› (rücu hakk›) düzenlenmifltir (m.21/I).

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu metni için
http://www.sgk.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 say›l› Belediye Kanunu’nda, belediyelere denet-
leme yükümlülü¤ü getirilmifltir. 

6 May›s 1930 tarih ve 1593 say›l› Umumi H›fz›ss›hha Kanunu’nda da, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤ine iliflkin hükümler mevcuttur (m.173-180).

‹flverenin sorumlulu¤una iliflkin kamu hukuku niteli¤i tafl›yan hükümler hangi kanunlar-
da düzenlenmifltir?
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SORUMLULUK KAVRAMI VE TÜRLER‹

Sorumluluk Kavram›
Hukuki sorumluluk, “bir kimsenin sözleflmeye ayk›r› davran›fl veya hukukun ya-
z›l› veya yaz›s›z kurallar›na ayk›r› hareketi nedeniyle baflkas›na vermifl oldu¤u
zarar› tazmin etme borcudur” (Kaplan, 2009, s.124).

Genifl anlamda sorumluluk, akdi (sözleflmeden do¤an) sorumluluk ve akit d›fl›
sorumluluk olmak üzere ikiye ayr›l›r. Borçlu alacakl›ya karfl› borçlanm›fl oldu¤u
edimi ifa etmekle yükümlüdür. Bu durumda, akdi sorumluluk söz konusu olur.
Bir kimsenin hukuka ayk›r› fiili sonucu ortaya ç›kan sorumluluk ise akit d›fl› so-
rumluluktur. Hukuka ayk›r› fiiller, hukuk düzeninin tasvip etmedi¤i fiillerdir. Ak-
di sorumluluk ve akit d›fl› sorumluluk durumunda ortaya ç›kan zarar›, buna neden
olan kimsenin tazmin yükümlülü¤ü do¤ar. Akit d›fl› sorumlulu¤a TBK m.49’a göre
failin haks›z fiilden do¤an zarar›, TBK m.66’ya göre adam çal›flt›ran›n sorumlulu¤u,
TBK m.67’ye göre hayvan bulunduran›n sorumlulu¤u ve TBK m.69’da yap› maliki-
nin sorumlulu¤u kapsam›nda kiflinin baflkalar›na verdi¤i zarar› tazmin yükümlülü-
¤ü örnek verilebilir. Akdi sorumlulu¤a ise TBK m.112’de hükme ba¤lanan borçlu-
nun sözleflmeden do¤an borcunu gere¤i gibi ifa etmemesi neticesinde alacakl›n›n
u¤rad›¤› zarar› tazmin yükümlülü¤ü örnek olarak gösterilebilir.

Dar anlamda sorumluluk ise sadece akit d›fl› iliflkilerden do¤an zarar›n tazmin
yükümlülü¤üdür.

Görüldü¤ü üzere sorumluluk, borcun yapt›r›m›d›r. Borcun ifa edilmemesin-
den borçlu sorumludur. Borçlu, borcunu ifa etmezse alacakl› onun malvarl›¤›na
baflvurabilir.

Sorumluluk Türleri
Sorumluluk kavram›n› aç›klarken üzerinde durdu¤umuz gibi genifl anlamda so-
rumluluk, akdi sorumluluk ve akit d›fl› olmak üzere ikiye ayr›l›r. Dar anlamda so-
rumluluk kavram›na ise sadece akit d›fl› sorumluluk halleri girer. Bunlar, kusur so-
rumlulu¤u ve sebep sorumlulu¤u olmak üzere iki grupta toplanabilir. Sebep so-
rumlulu¤u ise ola¤an ve tehlike sorumlulu¤u fleklinde iki grupta incelenebilir.

‹flverenin hukuki sorumlulu¤unun niteli¤ini aç›klayabilmek için akdi sorumluluk,
akit d›fl› sorumlulu¤un kapsam›na giren kusur sorumlulu¤u ve sebep sorumlulu¤u
ve hukuka uygun müdahaleden do¤an sorumluluk türleri üzerinde durmak gerekir.

Akdi (Sözleflmeden Do¤an) Sorumluluk
Akdi (sözleflmeden do¤an) sorumlulu¤un birinci koflulu, taraflar aras›nda bir borç
iliflkisinin yani sözleflmenin olmas›d›r. Akdi borcun mevcudiyetinin ispat›, alacak-
l›ya aittir. Nitekim TBK m.112’de, borçlunun sözleflme ile üstlendi¤i borcu hiç ve-
ya gere¤i gibi ifa etmemesi halinde alacakl›n›n bundan do¤an zarar›n› tazmin et-
mekle yükümlü oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.

Akdi sorumlulu¤un ikinci koflulu, borcun ifa edilmemifl olmas›d›r. Yani sözlefl-
menin yükledi¤i borcun yerine getirilmemifl olmas›d›r. Borcun ifa edilmemifl oldu-
¤unu alacakl› ispat edecektir.

Sorumlulu¤un üçüncü koflulu, borçlunun sözleflme ile üstlendi¤i borcunu gere¤i
gibi ifa etmemifl olmas›d›r. Bu durumda borçlu, kusurlu kabul edilir. Borçlu, kural
olarak her türlü kusurdan sorumludur. Akdi yükümlülü¤ünü gere¤i gibi ifa edebil-
mek için gerekli her türlü tedbiri almak zorundad›r. Borçlu, ancak zarar›n meydana

934. Ünite  -  ‹fl  Kazalar ›  ve  Meslek  Hastal ›k lar ›nda ‹flverenin Hukuki  Sorumlulu¤u ve Sorumlulu¤un Hukuki  Dayana¤›

Hukuki Sorumluluk: Bir
kimsenin sözleflmeye ayk›r›
davran›fl veya hukukun yaz›l›
veya yaz›s›z kurallar›na ayk›r›
hareketi nedeniyle baflkas›na
vermifl oldu¤u zarar› tazmin
etme borcudur.

Borçlunun alacakl›ya karfl›
borçlanm›fl oldu¤u edimi
ifayla yükümlü olmas› akdi
sorumluluktur. Bir kimsenin
hukuka ayk›r› fiili sonucu
ortaya ç›kan sorumluluk ise
akit d›fl› sorumluluktur.

Sorumluluk türleri;
• Akdi sorumluluk,
• Akit d›fl› sorumluluk,

-  Kusur sorumlulu¤u,
-  Sebep sorumlulu¤u,

• Hukuka uygun 
müdahaleden do¤an 
sorumluluk.
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gelmemesi için gerekli bütün tedbirleri ald›¤›n› yani kendisine hiçbir kusurun yükle-
nemeyece¤ini ispat ederse sorumluluktan yani tazminat ödemekten kurtulabilir. So-
rumlulu¤un kapsam›n›n belirlenmesinde, iflin özellikle borçluya fayda sa¤lay›p sa¤-
lamad›¤› dikkate al›n›r. Tazminat›n belirlenmesinde de, TBK m.50-52 hükümleri dik-
kate al›narak borçlunun müteraf›k kusuru ve kusurunun a¤›rl›¤› dikkate al›n›r.

Akdi sorumlulu¤un yani sözleflmeden do¤an borcun hiç veya gere¤i gibi ifa
edilmemesi neticesinde borçlunun sorumlu tutulabilmesi için dördüncü koflul, ala-
cakl›n›n bu nedenle zarara u¤ram›fl olmas›d›r.

Borçlunun borcunu yerine getirmemesi nedeniyle alacakl› zarara u¤rad›¤›n›,
borcun ifa edilmemesi ile u¤ran›lan zarar aras›nda illiyet ba¤›n›n mevcut oldu¤u-
nu ispat etmelidir. Zira borçlunun akdi sorumlulu¤u, kural olarak kusur sorumlu-
lu¤u oldu¤u için borçlunun sorumluluktan kurtulabilmesi için borcun hiç veya ge-
re¤i gibi ifa edilmemesinde hiçbir kusurunun olmad›¤›n› ispat etmesi gerekir.

Sorumluluk hukukunda akdi sorumlulu¤un koflullar›n› aç›klay›n›z.

Akit D›fl› Sorumluluk

Kusur Sorumlulu¤u
Sorumluluk hukukunda kusur, sorumluluk türlerinin içinde en çok üzerinde duru-
lan türdür. Kusur sorumlulu¤unda kusur, en önemli unsurdur. Sorumlulu¤un mey-
dana gelebilmesi için failin zarar› meydana getiren fiilde kusurunun bulunmas› ge-
rekir. Kusur sorumlulu¤u esas›na göre, “kusur olmadan sorumluluk da” olmaz.
Buna göre zarar veren kimsenin, sorumlulu¤unun do¤mas› için kusurlu olmas› ko-
fluldur.

Kusur sorumlulu¤u, Türk sorumluluk hukukunda oldu¤u gibi örne¤in ‹sviçre,
Alman, Avusturya ve Frans›z sorumluluk hukukunda genel kural› oluflturmaktad›r.
Türk ve ‹sviçre hukuk düzeninde kusur sorumlulu¤u kural, di¤er sorumluluk tür-
leri ise (örne¤in sebep sorumlulu¤u) kural›n istisnas›n› meydana getirmektedir.
Ancak teknik ve sosyal geliflmeler neticesinde, sebep sorumlulu¤una uygulamada
yayg›n bir flekilde baflvuruldu¤u görülmektedir. Uygulamaya ra¤men kusur sorum-
lulu¤u önemini muhafaza etmektedir.

Haks›z fiil sorumlulu¤unu düzenleyen TBK m.49’a göre, zarar veren kimsenin
sorumlu olabilmesi için kusurun varl›¤› aran›r. Nitekim TBK m.49’da, kusurlu ve
hukuka ayk›r› bir fiille baflkas›na zarar veren kimsenin zarar› tazmin etmeye mec-
bur oldu¤u öngörülmüfltür. TBK m.49/II’de de, ahlâka ayk›r› bir fiil ile kasten bafl-
ka bir kimsenin zarara u¤ramas›na neden olan kimsenin o zarar› tazmine yüküm-
lü oldu¤u ifade edilmifltir.

Kusurun tan›m› TBK’da yap›lmam›flt›r. Sorumluluk hukukunda kusur, “hukuka
ayk›r› sonucu istemek (kast) veya hukuka ayk›r› sonucu istememekle beraber onu
önlemek için ayn› flartlar alt›ndaki normal ve tedbirli bir kimseden beklenen dav-
ran›fl› göstermemektir (ihmal)”. (O¤uzman -Öz, 2009, s.492; Reiso¤lu, 1968, s.138
vd; Tando¤an, 1964, s.46 vd; Eren, 2009, s.446; Kaplan, 1992, s.54 vd) Kusur, hu-
kuk düzeninin k›nad›¤› bir davran›fl olmas› nedeniyle, zarar veren kimsenin bu za-
rar› tazmin yükümlülü¤ünün temel unsurudur.

Sebep Sorumlulu¤u (Kusursuz Sorumluluk)
Sebep sorumlulu¤unda, kusur flart› aranmaz. Sebep sorumlulu¤u, zarar›n meyda-
na gelmesine sebebiyet verme düflüncesine dayan›r. Bu sorumlulukta kusur, kuru-
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Kusur: Hukuka uygun
olmayan, hukuk düzeninin
k›nad›¤› bir irade veya irade
noksan›d›r.

Kast: ‹radenin bilerek ve
isteyerek hukuka ayk›r›
sonuca yönelmesidir. 

‹hmal: Hukuka ayk›r› sonucu
istememekle birlikte bu
sonucun önlenmesi için
gerekli dikkat ve özenin
gösterilmemesidir.



cu bir unsur olarak kabul edilemez. Yani zarar›n tazmini için kiflinin kusurlu olma-
s› aranmaz. Kanunun öngördü¤ü belirli olay ve olgularla meydana gelen zarar ara-
s›nda uygun illiyet ba¤›n›n olmas› yeterlidir. Sebep sorumlulu¤unu kuran olay ve
olgulara örnek olarak tehlikeli faaliyet veya iflletmeye sahip olma, objektif özen
borcunun yerine getirilmemesi gösterilebilir (Eren, 2009, s.449).

Sebep sorumlulu¤u uygun illiyet ba¤›n› kesen mücbir sebep, zarar görenin ku-
suru ve üçüncü flahs›n kusuru halinde ortadan kalkar.

Kusur sorumlulu¤u sadece TBK m.49’da genel ilke olarak düzenlenmifl olmas›-
na karfl›n sebep sorumlulu¤u TBK ve di¤er de¤iflik kanunlarda düzenlenmifltir ve
kusur sorumlulu¤u ilkesinin istisnas›d›r.

Sebep sorumlulu¤u, ola¤an sebep sorumlulu¤u ve tehlike sorumlulu¤u olmak
üzere ikiye ayr›l›r.

Ola¤an Sebep Sorumlulu¤u (Özen Sorumlulu¤u): Ola¤an sebep sorumlulu-
¤u, kanunda öngörülen özen yükümlülü¤ünün yerine getirilmemesine dayanan
bir kusursuz sorumluluk hali olup, sebep sorumlulu¤unun en hafif fleklidir (Tan-
do¤an, 1964, s.22; Eren, 2009, s.452; Kaplan, 1992, s.59).

Ola¤an sebep sorumlulu¤u, TBK ve Medeni Kanun’da (MK) düzenlenmifltir.
TBK m.66’da adam çal›flt›ran›n, m.67’de hayvan bulunduran›n, m.69’da yap› ma-
likinin, MK m.369’da ev baflkan›n›n ve MK m.730’da tafl›nmaz malikinin sorumlu-
lu¤u ola¤an sebep sorumlulu¤una iliflkin düzenlemelerdir. Yine TBK m.65’de ön-
görülen ay›rt etme gücü bulunmayanlar›n hakkaniyet sorumlulu¤u da sebep so-
rumlulu¤udur.

Tehlike Sorumlulu¤u: Sebep sorumlulu¤unun bir türü olan tehlike sorumlu-
lu¤unda, sorumluluk için bir kimsenin kusurlu olmas› veya objektif özen borcuna
ayk›r› davranmas› koflulu aranmaz. Sorumluluk, a¤›r tehlike tafl›yan iflletme veya
faaliyetin yürütülmesine dayand›r›lm›flt›r. Çevre ve toplum için a¤›r tehlike yaratan
bir iflletme, tesisin iflletilmesi veya yürütülmesi niteli¤i itibariyle tehlike yaratt›¤›
için bunlar›n üçüncü kiflilere zarar verme ihtimali de yüksektir. Örnek olarak mo-
torlu tafl›t araçlar›n›n neden olduklar› trafik kazalar› gösterilebilir. Ayr›ca uçak, tren
veya gemilerin kullan›lmas›, atom reaktörleri tehlike yaratan faaliyetlerdir. Bu çe-
flit tesis veya iflletmeyi iflletenler, uygun illiyet ba¤›n›n olmas› halinde meydana ge-
len zarardan sorumlu tutulmaktad›r (Tando¤an, 1964, s.26; Eren, 2009, s.455; Kap-
lan, 1992, s.60; O¤uzman-Öz, 2009, s.485). Zarar, tehlike d›fl›nda baflka bir neden-
le örne¤in mücbir sebep veya zarar gören kimsenin kusuru sonucu oluflmuflsa ifl-
letme sahibi kural olarak sorumlu olmayacakt›r (Eren, 2009, s.455).

Türk sorumluluk hukukunda, tehlike sorumlulu¤u özel kanunlarda düzenlen-
mifltir. 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu’nda motorlu araç iflletenin sorumlulu-
¤u (m.85/I), 2920 say›l› Türk Sivil Havac›l›k Kanunu’nda, sivil hava arac›n›n verdi¤i
zarardan dolay› iflletenin sorumlulu¤u ve 3634 say›l› Milli Müdafaa Mükellefiyeti Ka-
nunu’na göre devletin askeri manevralar ve at›fllardan do¤an sorumlulu¤u (m.62,
63) tehlike sorumlulu¤u olarak düzenlenmifltir. Petrol Kanunu m.86’da da, benzer
bir sorumluluk düzenlenmifltir. 2872 say›l› Çevre Kanunu m.28’de de, çevreyi kirle-
tenin sorumlulu¤u da tehlike esas›na dayal› bir sorumluluk kabul edilebilir.

Nükleer Enerji Alan›nda Hukuki Sorumluluk Kanunu Tasar› Tasla¤›nda tehlike
esas›na dayal› sorumluluk öngörülmüfltür (O¤uzman-Öz, 2009, s.666-667). Ulusal
Biyo Güvenlik Kanunu’nda (RG, T.26.03.2010, S.27533), Karayollar› Trafik Kanu-
nu’nda öngörülen motorlu araç iflletenin iflletme halindeki arac›n verdi¤i sorumlu-
lu¤a benzer düzenleme getirilmektedir.
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Sebep sorumlulu¤u ikiye
ayr›l›r:
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Ola¤an sebep sorumlulu¤u:
Kanunda öngörülen özen
yükümlülü¤ünün yerine
getirilmemesine dayanan bir
kusursuz sorumluluk halidir.

Tehlike sorumlulu¤u:
Sorumlulu¤un, a¤›r tehlike
tafl›yan iflletme veya
faaliyetin yürütülmesi
esas›na dayanan bir
kusursuz sorumluluk halidir.
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Hukuka Uygun Müdahaleden Do¤an Sorumluluk (Fedakârl›¤›n
Denklefltirilmesi ‹lkesi)
Sorumluluk hukukunda yukar›da aç›klanan sorumluluk nedenleri yan›nda yer alan
hukuka uygun müdahaleden do¤an sorumluluk ilkesine göre, hukuk düzeni hu-
kuka uygun müdahaleyi kabul etmektedir. Müdahale, bir kimsenin hukuk düzeni
taraf›ndan korunan flah›s veya mal varl›¤›n›n bir baflka kimse taraf›ndan ihlâl edil-
mesidir. Hukuka uygun müdahale neticesinde bozulan menfaat dengesinin koru-
nabilmesi için fedakârl›kta bulunan ve dolay›s›yla zarara u¤rayan kimseye tazmi-
nat hakk› verilmektedir. Bu flekilde, hukuka uygun müdahaleye u¤rayan kimsenin
bu fedakârl›¤› hukuk düzenince müdahalesine izin verilen üstün ç›kar sahibi tara-
f›ndan denklefltirilmekte yani tazmin edilmektedir (Ulusan, 1990, s.55; Eren, 2009,
s.459; Tando¤an, 1981, s.49; Kaplan, 1992, s.61). Görüldü¤ü üzere burada sorum-
lulu¤un nedeni, kusur veya tehlikeli bir faaliyet de¤ildir. Hukuken korunan bir de-
¤er feda edildi¤i için sorumluluk kabul edilmektedir (Eren, 2009, s.460).

Tehlike sorumlulu¤u ile benzerlik tafl›mas›na ra¤men hukuka uygun müdahaleden
do¤an sorumluluk, hukuka ayk›r›l›k unsurunun bulunmas› yönünden tamamen ayr›
bir kusursuz sorumluluk türüdür. Bu sorumluluk türünde hukuka uygun müdahaleye
maruz kalan›n fedakârl›¤›, faaliyetine hukukça izin verilen üstün ç›kar sahibi taraf›ndan
denklefltirilmekte yani tazmin edilmektedir (Ulusan, 1990, s.55; Kaplan, 1992, s.61).

Medeni hukukta fedakârl›¤›n denklefltirilme ilkesi ve buna dayanan sorumlulu-
¤un oldukça önemli uygulama alan› mevcuttur. Türk Medeni Kanunu (TMK)
m.730/II’ye göre, “Hakim, yerel adete uygun ve kaç›n›lmaz taflk›nl›klardan do¤an
zararlar›n uygun bir bedelle denklefltirilmesine karar verebilir”. Ayr›ca hukuka uy-
gun müdahaleden do¤an sorumlulu¤u, komfluluk iliflkisinden do¤an müdahaleler ve
zaruret halleri örnek olarak verilebilir (zorunlu geçit hakk›na iliflkin TMK m.671 ve
m.672, zorunlu su hakk›na iliflkin TMK m.683, katlanma yükümlülü¤üne iliflkin TMK
m.744 ve m.749, zorunluluk haline iliflkin TMK m.753). Ayr›ca hakl› savunmada da
sorumluluk haline iliflkin TBK m.64/II hükmü de önemli bir örnek tekflkil eder. 

‹fiVEREN‹N SORUMLULU⁄UNUN N‹TEL‹⁄‹NE ‹L‹fiK‹N
GÖRÜfiLER
‹flverenin, ifl kazalar›ndan ve meslek hastal›klar›ndan do¤an sorumlulu¤unun hukuki
niteli¤i tart›flmal›d›r. Türk ifl hukuku ö¤retisinde, sorumlulu¤un hukuki niteli¤i yani so-
rumlulu¤un hangi esasa dayand›¤› konusunda iki görüfl savunulmufltur. Bir k›s›m ya-
zarlar kusur sorumlulu¤u esas›n› kabul ederken, bir k›s›m yazarlar da kusursuz sorum-
luluk esas›n› kabul etmifltir. Yarg›tay ise olay›n özelli¤ini dikkate alarak sorumlulu¤u ba-
z› kararlar›nda kusur, baz› kararlar›nda ise kusursuz sorumluluk esas›na dayand›rm›flt›r.

Kusura Dayanan Sorumluluk Görüflleri
‹flverenin ifl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an sorumlulu¤unu kusur sorumlu-
lu¤u esas›na dayand›ran görüfle göre iflveren, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ön-
lemlerini eksiksiz al›r, bu konuda gerekli dikkat ve önemi gösterirse kusurlu say›l-
maz ve zarardan sorumlu tutulmaz. ‹flverenin, iflyerinde bütün tedbirleri almas›na
ra¤men iflçinin kendi kusuru veya dikkatsizli¤i ile bir kazaya sebebiyet vermesi du-
rumunda iflveren sorumlu olmaz (Reiso¤lu, 1968, s.207).

Kusur sorumlulu¤unu savunanlar çeflitli görüfllerden hareket etmektedir. Örne-
¤in bir görüfle göre, kusur sorumlulu¤u esas›n›n kabulü, ifl kazalar›n›n önlemesi
aç›s›ndan “kusursuz sorumluluk” ilkesinin kabulünden daha etkilidir. Zira kusur-
suz sorumluluk ilkesi kabul edilirse iflveren, bütün tedbirleri almas›na ra¤men
meydana gelecek zararlardan sorumlu tutulaca¤› düflüncesinden hareketle tedbir-

‹flverenin sorumlulu¤unun
hukuki niteli¤i konusunda
iki görüfl savunulmaktad›r.
Baz› yazarlar kusur
sorumlulu¤u esas›n› kabul
ederken, baz› yazarlar
kusursuz sorumluluk esas›n›
kabul etmektedirler.
Yarg›tay ise olay›n özelli¤ini
dikkate alarak sorumlulu¤u
baz› kararlar›nda kusur, baz›
kararlar›nda ise kusursuz
sorumluluk esas›na
dayand›rmaktad›r.



siz davranabilecektir. ‹flverenin sorumlulu¤u, kusur ilkesine dayand›r›l›rsa iflveren,
ekonomik ve psikolojik unsurun etkisiyle dikkatli olmaya özen göstererek, ifl ka-
zalar›n› önlemek için tedbirler alacakt›r (Süzek, 1985, s.227-231).

Bir di¤er görüfle göre ise borçlar hukukunun temelini kusur sorumlulu¤u teflkil
eder. Bu ilke, ancak kanunda öngörülen istisnai hallerde bertaraf edilebilir. ‹flvere-
nin hukuki sorumlulu¤una iliflkin düzenlemede kusur sorumlulu¤unu bertaraf
eden, onun yerine risk esas›na dayal› genel bir kusursuz sorumluluk hali getiren
herhangi bir durum yoktur (Tekinay, 1968, s.91; O¤uzman, 1969, s.337).

Baflka bir görüfle göre, istisnai sorumluluk türü olan kusursuz sorumluluk için
kanuni bir düzenlemenin olmas› gerekir. Borçlar Kanunu’nda kusur sorumlulu¤u-
nun benimsenmesi nedeniyle iflverenin hukuki sorumlulu¤unun kusur sorumlulu-
¤u oldu¤unu kabul etmek gerekir (Mollamahmuto¤lu, 2008, s.993).

Kusursuz Sorumlulu¤a Dayanan Görüfller
Kusursuz sorumlulu¤u kabul eden görüfle göre iflverenler, ifl kazas› nedeniyle olu-
flan zarardan kusuru aranmaks›z›n sorumludur. Sorumlulu¤un ortaya ç›kmas› için
uygun illiyet (nedensellik) ba¤› yeterlidir. ‹lliyet ba¤› kesilirse, iflveren sorumluluk-
tan kurtulabilir (bkz. Eren, 1974, s.87 vd; Tando¤an, 1981, s.12; Ulusan, 1990,
s.121; Esener, 1978, s.74; Tunçoma¤, 2003, s.126; Kaplan, 1992, s.71-74)

‹flverenin sorumlulu¤unun kusursuz sorumluluk oldu¤unu savunanlar çeflitli
görüfllerden hareket etmektedir. Bir görüfle göre iflverenin, ifl kazas› ve meslek has-
tal›¤›ndan do¤an sorumlulu¤unu kusur sorumlulu¤u olarak kabul etmek ifl huku-
kunun ve ifl sözleflmesinin iflçiyi koruyucu özelli¤i ile ba¤daflmaz. “‹flyerinin arzet-
ti¤i tehlike, ister az, ister çok olsun kusursuz sorumluluk söz konusudur. Aksi tak-
tirde iflçiler aras›nda objektif olarak bulunmas› gereken eflitlik ilkesi çi¤nenmifl
olur” (Eren, 1974, s.87-89).

Bir di¤er görüfl ise ‹K’da getirilen düzenlemenin iflverene, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli tedbirleri alma yükümlülü¤ünü getirdi¤ini ifade
ederek kusursuz sorumlulu¤un varl›¤›n› kabul etmektedir (Tando¤an, 1981, s.12).

Di¤er bir görüfle göre ise ifl sözleflmesinin taraflar aras›nda ba¤›ml›l›k iliflkisi
oluflturmas›, ifl sözleflmesinin kiflisel niteli¤i iflçinin kiflili¤inin de korunmas›n› ge-
rekli k›ld›¤›ndan, iflverenin sorumlulu¤unun “kusursuz sorumluluk olarak kabul
edilmesi gerekir” (Esener, 1978, s.74).

Yarg›tay’›n Görüflü
‹fl kazas›na u¤rayan veya meslek hastal›¤›na tutulan sigortal›n›n ve hak sahiplerinin
bu nedenle iflveren aleyhine dava açmalar›, u¤rad›klar› zarar›n SGK taraf›ndan tam
olarak karfl›lanmamas› halinde söz konusu olur. Yani iflverenin sorumlulu¤u, ifl kaza-
s› veya meslek hastal›¤› neticesinde u¤ran›lan ve 5510 say›l› SSGSK hükümlerince
sa¤lanan haklar ve menfaatler d›fl›nda kalan zararlar›n ödetilmesi ilkesine dayan›r.

Yarg›tay’›n eski tarihli kararlar›nda kusur sorumlulu¤unu, daha yeni kararlar›n-
da ise kusursuz sorumlulu¤u kabul etti¤i görülmektedir. Nitekim Yarg›tay 9. Hu-
kuk Dairesi’nin (HD) 3.11.1967 tarih ve 8057/10174 say›l› ve 27.3.1957 gün ve 1/3
say›l› içtihad› birlefltirme karar›nda yer alan risk nazariyesinden hareketle ifl huku-
ku alan›ndaki bilimsel içtihatlar ve özellikle risk nazariyesinin, sanayinin geliflme-
siyle ifl kazalar›na karfl› iflçileri koruma zorunlulu¤unun bir ifadesi oldu¤u belirtil-
mifltir (O¤uzman, 1969, s.323). Yarg›tay 9. HD bu karar›nda, “kusursuz sorumlulu-
¤u” kabul ederken, görüflünü ekonomik ve sosyal olaylara ve iflçi ve iflveren ara-
s›ndaki ekonomik aç›dan farkl›l›¤a dayand›rm›fl ve bu görüflünü birçok kararda da
sürdürmüfltür.

974. Ünite  -  ‹fl  Kazalar ›  ve  Meslek  Hastal ›k lar ›nda ‹flverenin Hukuki  Sorumlulu¤u ve Sorumlulu¤un Hukuki  Dayana¤›



98 ‹fl Sa¤l ›¤ ›  ve  Güvenl i¤ i

Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu (HGK) 25.11.1970 tarih ve 864/650 say›l› karar›n-
da, iflverenin kusurlu olup olmad›¤›n› ve davac›n›n birlikte kusurluluk halinin bu-
lunup bulunmad›¤›n›n tespit edilerek, kusurluluk halinde kusur dereceleri dikkate
al›narak tazminatla yükümlü tutulmas›, kusursuzluk halinin tespitinde ise zarar›n
tamam›nda sorumlu tutulmay›p hak ve nesafet kurallar›na göre tazminat›n takdir
edilmesi gerekti¤ine karar vermifltir.

Yarg›tay 10. HD 13.6.1975 tarih ve 1949/3782 say›l› karar›nda, tehlikelilik duru-
munun sorumlulu¤u tesis edici özelli¤ini kabul etmifltir (Çemberci, 1986, s.1364).
Yarg›tay HGK ise 10.5.1978 tarih ve 807/374 say›l› karar›nda tehlike riskini, iflvere-
nin sorumlulu¤unda bir sorumluluk esas› olarak kabul etmifltir. Daha sonraki y›l-
larda ise tehlike ilkesinden kaynaklanan kusursuz sorumluluk görüflünü kabul et-
mifltir (Yarg 9. HD, T.29.12.1981 ve 1981/11-15904; Yarg HGK, T.28.10.1983 ve
1981/9-929-1983/1044 say›l› kararlar için bkz. Kaplan, s.77).

Yarg›tay HGK 18.3.1987 tarih ve 1986-722 ve 1987/203 say›l› karar›nda, Yarg›-
tay’›n son uygulamalar›nda tehlike sorumlulu¤u görüflünü kabul etti¤ini ifade ede-
rek, bu sorumluluk türünde iflverenin her türlü özen borcunu yerine getirmifl ol-
mas›na ra¤men meydana gelen kazadan kurtulma imkân›n›n olmad›¤›, ancak za-
rar›n iflletmeye özgü bir tehlikeden do¤mam›fl olmas› halinde iflverenin bu zarar-
dan sorumlu tutulmas› gereklili¤i üzerinde durularak, tehlike sorumlulu¤unda illi-
yet ba¤›n›n mücbir sebep, zarar görenin kusuru ve üçüncü kiflinin kusuru ile kesi-
lebilece¤i kabul edilmifltir (YKD, C.14, S.5. s.598). Yarg›tay 21. HD’nin karar› do¤-
rultusunda, illiyet ba¤›n›n üç halde kesilebilece¤i belirtilerek kusurlu olmad›¤› hal-
de iflvereni meydana gelen zarardan sorumlu tutman›n adalet ve hakkaniyet duy-
gular›na ayk›r› düflece¤i ifade edilmifltir. Ayr›ca ayn› kararda, iflverenin sorumlulu-
¤unun hukuki niteli¤i üzerinde de durularak “iflyerinde meydana gelen ifl kazala-
r› nedeniyle iflverenin hukuki sorumlulu¤unun niteli¤i Yarg›tay’›n önceki kararla-
r›nda da benimsedi¤i görüfle göre, kusura dayanmaktad›r. ‹sviçre ve Türk hukuk
sisteminde özel bir düzenleme söz konusu olmad›kça as›l olan kusur sorumlulu¤u-
dur. ‹flverenin kusurlu eylemi ile zarar aras›nda uygun illiyet ba¤› yoksa, iflverenin
sorumlulu¤undan söz edilemez” ifadesi yer almaktad›r. Yarg›tay HGK bir karar›n-
da da iflverenin hukuki sorumlulu¤unu, kusur sorumlulu¤u esas›na dayand›rm›flt›r
(Yarg HGK, T.03.02.2010, E.21-36, K.67)

‹flverenin, iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin al›nmas›na iliflkin dü-
zenleme ‹SGK ve TBK m.417’de öngörülmüfltür. TBK m.417/I’de, iflverenin ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini alma yükümlülü¤ü, m.417/II’de ise iflverenin sözlefl-
meye ayk›r› davran›fl› nedeniyle u¤ran›lan zararlar›n tazmininin sözleflmeye ayk›r›-
l›ktan do¤an sorumluluk hükümlerine tabi oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. Emredici
nitelikteki m.417’ye göre iflveren, iflyerinde gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemle-
rini almamas› nedeniyle iflçinin u¤rayaca¤› zararlar› tazmin edecektir. TBK m.112’de
de, borcun hiç veya gere¤i gibi ifa edilmemesi halinde borçlu kendisine hiçbir ku-
surun yüklenemeyece¤ini ispat etmedikçe alacakl›n›n bundan do¤an zarar›n› gi-
dermekle yükümlü oldu¤u hükmü yer alm›flt›r.

Görüflümüze göre iflverenin sorumlulu¤u, TBK m.112 ve m.417’de getirilen dü-
zenlemelere göre sözleflmeden do¤an (iflverenin kusurunun karine olarak kabul
edildi¤i) kusurlu sorumluluktur. Zira tehlike esas›na dayanan kusursuz sorumluluk
hali a¤›r bir sorumluluk halidir ve iflletmenin tehlikeli durumunun dikkate al›narak
kanuni düzenleme yap›lmas›n› gerektirir.

‹flverenin sorumlulu¤unun hukuki niteli¤ine iliflkin Yarg›tay’›n görüflünü aç›klay›n›z.
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TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA ‹fiVEREN‹N
SORUMLULU⁄UNA ‹L‹fiK‹N DÜZENLEMELER

Türk Borçlar Kanunu’nda ‹flverenin Hukuki Sorumlulu¤u 
TBK’n›n “iflçinin kiflili¤inin korunmas›” bafll›¤› alt›nda m.417’de, koruma ve gözet-
me borcu düzenlenmifltir. Getirilen hükme göre, “iflveren hizmet iliflkisinde iflçinin
kiflili¤ini korumak ve sayg› göstermek ve iflyerinde, özellikle iflçilerin psikolojik ve
cinsel tacize u¤ramamalar› ve bu tür tacizlere u¤ram›fl olanlar›n daha fazla za-
rar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür”.

TBK m.417/II’de ise iflverenin, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas›
için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksans›z bulundurmak yü-
kümlülü¤ü düzenlenmifltir. ‹flçiler de, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uymakla
yükümlüdürler. O halde iflveren, iflçinin hayat› ve sa¤l›¤› yani fiziki ve ruhi bütün-
lü¤ü için gerekli her türlü önlemleri almakla yükümlüdür. ‹flveren taraf›ndan al›n-
mas› gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin kapsam› ve muhtevas›, iflyeri ve
iflletmenin ekonomik, teknik ve mali özellikleri ile yak›ndan ilgilidir.

Kanun koyucu, gerekli her türlü önlemi almak tabirini kullanarak iflverenin ifl-
yerinde alaca¤› koruyucu tedbirlerin s›n›r›n› da belirlemifltir. Al›nmas› gerekli ted-
birler, ifl sözleflmesinin ve iflin niteli¤ine, iflletmenin durumuna uygun olmal›d›r.
Maddenin gerekçesinde de belirtildi¤i üzere “iflveren, hizmet iliflkisinin ve yap›lan
iflin niteli¤i gözönünde tutuldu¤unda, hakkaniyet gere¤i kendisinden beklenen;
deneyimlerin zorunlu k›ld›¤›, teknik aç›dan uygulanabilir ve iflyerinin özellikleri-
ne uygun önlemleri almakla yükümlüdür”.

Türk Borçlar Kanunu’nda ‹flverenin Sorumlulu¤unun
Hukuki Niteli¤i
TBK m.417/III’de, iflverenin yukar›da aç›klanan hükümlere, kanun veya sözleflme-
ye ayk›r› davran›fl› nedeniyle iflçinin ölümü, vücut bütünlü¤ünün zedelenmesi ve-
ya kiflilik haklar›n›n ihlâline ba¤l› zararlar›n tazmininin, sözleflmeye ayk›r›l›ktan do-
¤an sorumluluk hükümlerine tabi oldu¤u ifade edilerek, sözleflmeye ayk›r›l›ktan
do¤an sorumluluk esaslar›na göre sorumlu oldu¤u öngörülmüfltür. Bu düzenleme-
nin hukuki temelini, TBK m.112 vd maddelerinde yer alan genel hükümler teflkil
eder. Söz konusu maddeye göre, borç hiç veya gere¤i gibi ifa edilmezse, borçlu
kendisine hiçbir kusurun yüklenmeyece¤ini ispat etmedikçe, alacakl›n›n bundan
do¤an zarar›n› tazmin etmekle yükümlüdür. O halde iflveren, ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤ini sa¤lamak için gerekli tedbirleri almaz, araç ve gereci bulundurmazsa, bu ne-
denle iflçinin u¤rayaca¤› zarar› tazmin etmekle yükümlüdür. TBK m.112’deki genel
hükme göre, iflverenin kusurlu bulundu¤u yönünde bir karine mevcuttur. ‹flve-
ren, sorumluluktan ancak kusurlu bulunmad›¤›n› ispatlayarak kurtulabilir.

Türk Borçlar Kanunu’nda ‹flverenin Hukuki
Sorumlulu¤unun Koflullar›
‹flverenin TBK m.417’de getirilen ifl sözleflmesi ve iflin niteli¤i itibariyle gerekli ko-
ruyucu tedbirleri almamas›, iflçiyi koruma ve gözetme borcunun ihlâli ve ifl sözlefl-
mesine ayk›r› bir davran›flt›r. ‹flverenin, sözleflmeye ayk›r› bu davran›fl› nedeniyle
iflçi u¤rad›¤› zarar›n tazminini, TBK m.112 hükmüne göre iflverenden talep edebi-
lir. ‹flçinin, TBK m.112 gere¤ince iflverenin sözleflmeye ayk›r› davran›fl› nedeniyle
maddi ve manevi zarara u¤rad›¤›n›, bu davran›fl› ile meydana gelen zarar aras›nda
“uygun illiyet ba¤›n›n” oldu¤unu ispat etmesi gerekir. Borçlunun kusurlu davran›-
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Karine: Bilinen mevcut
olaylara dayanarak
bilinmeyen bir olay›n
varl›¤›n›n kanun taraf›ndan
farz edilmesidir.

‹flverenin sorumlulu¤unun
koflullar› flunlard›r:
• ‹flverenin, ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i önlemlerini
almamas›,

• ‹flçinin, al›nmayan
önlemler nedeniyle zarara
u¤ramas›,

• Uygun illiyet ba¤›n›n
olmas›.
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fl› yönünde “karine” mevcut oldu¤undan, iflverenin sorumluluktan kurtulmak için
kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyece¤ini ispat etmesi gerekir. Bu düzenleme-
ye göre iflverenin sorumlulu¤unun flartlar›, iflverenin koruma ve gözetme borcu ge-
re¤i almas› gerekli önlemleri almamas›, bu nedenle iflçinin ifl kazas›na u¤ramas› ve-
ya meslek hastal›¤›na tutulmas› sonucu cismani zarara u¤ramas› veya ölmesi halin-
de deste¤inden yoksun kalanlar›n mal varl›¤›nda azalma meydana gelmesi ve bor-
ca ayk›r› davran›fl› ile zarar aras›nda uygun illiyet ba¤›n›n olmas› gerekir.

‹flverenin sorumlulu¤unun birinci koflulu, iflverenin sözleflme gere¤i almas› ge-
rekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almamas›d›r. Sözleflmeye ayk›r› bu davra-
n›fl›n iflçi taraf›ndan ispat edilmesi gerekir.

Sorumlulu¤un ikinci koflulu ise iflveren taraf›ndan iflyerinde gerekli önlemlerin
al›nmamas› nedeniyle zarara iflçinin u¤ramas›d›r. Yani ifl kazas› ve meslek hastal›-
¤›na tutulmas› neticesinde bedeni ve ruhi bütünlü¤ünün ihlali sonucu u¤ran›lan
cismani bir zarar veya iflçinin ölmesi halinde sa¤l›¤›nda onun deste¤inden yararla-
nanlar›n destekten yoksun kalmalar› nedeniyle u¤rad›klar› zarard›r. Bu zarar teda-
vi giderleri, çal›flma gücünün kayb›, ekonomik gelece¤inin sars›lmas› veya kiflilik
haklar›n›n ihlâli neticesinde u¤ran›lan manevi zarard›r.

‹SGK m.3’de getirilen tan›ma göre ifl kazas›, iflyerinde veya iflin yürütümü ne-
deniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlü¤ünü ruhen ya
da bedenen engelli hale getiren olay› ifade eder. Meslek hastal›¤› ise mesleki risk-
lere maruziyet sonucu ortaya ç›kan hastal›k olarak tan›mlanm›flt›r (m.3/1).

‹fl kazas› 5510 say›l› SSGSSK m. 13’e göre, “sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›-
rada, iflveren taraf›ndan yürütülmekte olan ifl nedeniyle, sigortal› kendi ad›na ve
hesab›na ba¤›ms›z çal›fl›yorsa yürütmekte oldu¤u ifl nedeniyle, bir iflverene ba¤l›
olarak çal›flan sigortal›n›n görevli olarak iflyeri d›fl›nda baflka bir yere gönderilmesi
nedeniyle as›l iflini yapmaks›z›n geçen zamanlarda, bu Kanunun 4’üncü madde-
sinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›ndaki emziren kad›n sigortal›n›n, ifl mev-
zuat› gere¤ince çocu¤una süt vermek için ayr›lan zamanlarda ve sigortal›n›n iflve-
rence sa¤lanan bir tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere gidifl gelifli s›ras›nda meydana gelen ve
sigortal›y› hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olayd›r”.

Meslek hastal›¤› ise 5510 say›l› SSGSSK m.14’e göre; “sigortal›n›n çal›flt›¤› veya yap-
t›¤› iflin niteli¤inden dolay› tekrarlanan bir sebeple veya iflin yürütüm flartlar› yüzün-
den u¤rad›¤› geçici veya sürekli hastal›k, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir”. ‹fl-
veren, sadece ifl kazas› ve meslek hastal¤› nedeniyle u¤ran›lan zarardan baflka iflyerin-
de meydana gelen di¤er kaza ve hastal›klar sonucu oluflan zarardan da sorumludur.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› hakk›nda daha fazla bilgi için bu kitab›n 1. ünitesine
bakabilirsiniz.

Sorumlulu¤un üçüncü flart› ise iflçinin u¤rad›¤› zarar ile olay (fiil) aras›nda uy-
gun illiyet ba¤›n›n olmas›d›r. Olay, genel hayat tecrübelerine ve olaylar›n normal
cereyan›na göre meydana gelen zarara neden oluyorsa, uygun bir illiyet ba¤›ndan
söz edilebilir (Tando¤an, 1964, s.76; Eren, 2009, 492; Kaplan, 1992, s.91). Yarg›-
tay’›n yerleflmifl içtihatlar›nda getirilen tan›ma göre, “bir olay hayattaki genel dene-
melere ve olaylar›n tabii ak›fl›na göre, di¤er bir olay› meydana getirmeye elveriflli
bulunur, di¤er bir deyimle olay›n ortaya ç›kmas› görünüflte söz konusu bir olay›n
meydana gelmifl olmas›yla kolaylaflm›fl bulunuyorsa, ilk olay, uygun sebep ve so-
nuç ölçüsüne göre, ikincisinin nedeni say›l›r” (Yarg HGK, 26.6.1964, s.508; Kara-
hasan, s.281).

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

‹lliyet Ba¤›: Haks›z fiil
sebebiyle ortaya ç›kan
zarar›n tazmini borcunun
do¤abilmesi için haks›z fiil
ile zarar aras›nda
bulunmas› gerekli neden-
sonuç iliflkisidir.



‹flveren, gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almazsa ve bu nedenle iflçi, ka-
zaya u¤rarsa zarar ile olay aras›nda uygun bir illiyet ba¤›n›n bulunmas› gerekir. Di¤er
taraftan iflverenin, meslek hastal›¤› nedeniyle sorumlu tutulabilmesi için zarara u¤ra-
n›lan meslek hastal›¤› ile iflçinin iflyerinde yapt›¤› ifl aras›nda ba¤lant› olmas› gerekir.

Baz› durumlar illiyet ba¤›n› ortadan kald›r›r. Bunlar, mücbir sebep, zarar göre-
nin kusuru ve üçüncü kiflinin a¤›r kusurudur. Bu sebepler, gerek kusur sorumlu-
lu¤u ve gerekse kusursuz sorumluluk hallerinde sorumluluktan kurtulma sebebi
olarak kabul edilmektedir.

Mücbir sebep, sorumlunun faaliyet ve iflletmesi d›fl›nda oluflan sözleflmeden
do¤an borcun ihlâline kesin olarak ve kaç›n›lmaz bir flekilde yol açan, öngörülme-
si ve karfl› konulmas› mümkün olmayan ola¤anüstü bir olay olarak tan›mlanabilir
(Eren, 2009, s.518; Kaplan, 1992, 93; Kaplan, 2009, s.134). ‹flveren, mücbir sebebin
varl›¤›n› ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

‹lliyet ba¤›n› kesen ikinci neden, zarar gören kimsenin kusurudur. ‹flçinin kusuru,
illiyet ba¤›n› keserse zarar veren iflveren sorumluluktan kurtulur. Ancak zarar verenin
kusuru, illiyet ba¤›n› tam kesmemifl, ifl kazas› olmas›na veya meslek hastal›¤›n›n do-
¤umuna di¤er nedenlerle birlikte katk›da bulunmuflsa, böyle bir durumda ortak illi-
yet söz konusu olur. Art›k iflverenin sorumluluktan kurtulmas› de¤il, tazminatta indi-
rim yap›lmas› gerekir (Eren, 2009, s.523; Kaplan, 1992, s.93; Kaplan, 2009, s.133).

‹lliyet ba¤›n› kesen üçüncü neden ise üçüncü kiflinin kusurudur. Üçüncü kifli-
nin kusurlu davran›fl›, illiyet ba¤›n› kesecek yo¤unlukta ise iflveren sorumluluktan
kurtulur. Yarg›tay 9. HD, iflverene ait minibüsle giderken baflka bir arac›n çarpma-
s› neticesinde ölen iflçinin, meydana gelen ifl kazas› nedeniyle öldü¤üne, ancak
kusurun tamam›n›n çarpan arac›n sürücüsünde oldu¤una, bu nedenle iflverenin
davran›fl› ile zarar veren olay aras›ndaki illiyet ba¤›n›n kesildi¤ine ve sonuç olarak
iflverenin sorumlu tutulamayaca¤›na karar vermifltir [Yarg 9. HD, T.09.11.1989,
E.6419, K.9660 (Kamu-‹fl, Ocak 1990, S.3, s.10)].

‹lliyet ba¤›n› kesen sebepler nelerdir?

‹fiVEREN‹N SORUMLULU⁄UNUN D‹⁄ER
SORUMLULUK HALLER‹YLE KARfiILAfiTIRILMASI
‹flverenin ifl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan sorumlulu¤unda, sözleflmeden do¤an
sorumlulu¤un yan›nda TBK m.49, m.66, m.67, m.69 ve m.116’da düzenlenen so-
rumluluk flartlar› da gerçekleflmifl olabilir. Bu durumda iflçi, iflvereni hangi madde-
ye göre sorumlu tutaca¤› konusunda seçimlik hakka sahiptir. Söz konusu sorum-
luluk halleri, ispat ve zamanafl›m› süreleri bak›m›ndan farkl›d›r.

‹flverenin Haks›z Fiil Sorumlulu¤u
‹flverenin, TBK m.417 ve ‹SGK m.4’e göre almakla yükümlü oldu¤u gerekli ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almamas›, iflverenin koruma ve gözetme borcuna di-
¤er bir deyiflle hukuk düzeninin koydu¤u kurallara ayk›r› oldu¤u için haks›z fiildir.
Bu durumda iflçi, iflvereni sözleflmeden do¤an sorumluluk yan›nda haks›z fiil so-
rumlulu¤una iliflkin TBK m.49’a göre de sorumlu tutabilir. Zira m.49’da getirilen
düzenlemeye göre, kusurlu ve hukuka ayk›r› bir fiille baflkas›na zarar veren bu za-
rar› gidermekle yükümlüdür. ‹flçi, haks›z fiil sorumlulu¤una dayanarak zarar›n›n
tazminini talep ederse iflverenin kusurlu oldu¤unu ispat etmekle yükümlüdür. Hâl-
buki sözleflmeden do¤an sorumlulukta, iflverenin kusurlu oldu¤u karinedir. ‹flve-
ren, sorumluluktan kurtulmak için kusursuz oldu¤unu ispat etmek zorundad›r. Ay-
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‹lliyet ba¤›n› ortadan
kald›ran sebepler;
• Mücbir sebep,
• Zarar görenin kusuru,
• Üçüncü kiflinin a¤›r

kusurudur.

Mücbir Sebep: Sorumlunun
faaliyet ve iflletmesi d›fl›nda
oluflan sözleflmeden do¤an
borcun ihlâline kesin olarak
ve kaç›n›lmaz bir flekilde yol
açan, öngörülmesi ve karfl›
konulmas› mümkün olmayan
ola¤anüstü bir olayd›r.
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Zamanafl›m›: Bir alacak
hakk›n›n belli bir süre içinde
kullan›lmamas› yüzünden
dava edilebilme niteli¤inin
yitirilmesi ya da kanunda
öngörülen sürenin geçmesi
ile bir hakk›n dava yoluyla
elde edilebilme olana¤›n›n
zay›flamas›d›r.

Haks›z fiil sorumlulu¤unda
iflçi, iflverenin kusurlu
oldu¤unu ispatlamak
zorundad›r. Sözleflmeden
do¤an sorumlulukta,
iflverenin kusurlu oldu¤u
karine olarak kabul edilir.
‹flveren, sorumluluktan
kurtulmak için kusursuz
oldu¤unu ispatlamak
zorundad›r.
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r›ca, sözleflmeden do¤an sorumlulukta zamanafl›m› süresi 10 y›l (TBK m.146), hak-
s›z fiilden do¤an sorumlulukta ise zarar görenin ö¤rendi¤i tarihten itibaren 2 y›l,
herhalde fiilin ifllendi¤i tarihten bafllayarak 10 y›ld›r (TBK m.72). Gerek ispat yü-
kümlülü¤ü gerekse zamanafl›m› süresi aç›s›ndan iflçinin, TBK m.72 ile TBK m.417
hükümlerine göre iflvereni sorumlu tutmas› lehinedir.

Adam Çal›flt›ran›n Sorumlulu¤u
TBK m.66/I’e göre, “adam çal›flt›ran, çal›flan›n, kendisine verilen iflin yap›lmas›
s›ras›nda baflkalar›na verdi¤i zarar› gidermekle yükümlüdür”. Getirilen düzenle-
meye göre, iflverenin yan›nda çal›flt›rd›¤› kimselerin kendilerine verilen ifli yapar-
ken baflkalar›na verdikleri zarar› tazmin etmesi gerekir. Ancak maddenin üçüncü
f›kras›nda getirilen düzenlemeye göre adam çal›flt›ran, ödedi¤i tazminat için zarar
veren çal›flana onun bizzat sorumlu oldu¤u ölçüde rücu hakk›na sahiptir.

TBK m.66/II’de ise adam çal›flt›rana, çal›flan›n› seçerken, iflin yap›lmas›na iliflkin
talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken zarar›n meydana gelmesini en-
gellemek için gerekli özeni göstermesi gereklili¤i öngörülmüfltür. Özen gösterme yü-
kümlülü¤ünün nedeni, yan›nda adam çal›flt›rarak onlardan yararlanan adam çal›flt›-
ran›n çal›flt›rd›¤› kimselerin üçüncü kiflilere zarar vermeleri halinde verdikleri zarara
katlanmalar›n›n hakkaniyet gere¤i olmas›d›r (O¤uzman-Öz, 2009, s.590 vd). Adam
çal›flt›ran, gerekli talimat› verirken ve gözetim ve denetimde özeni gösterdi¤ini ispat
ederse sorumlu olmayacakt›r. Ayr›ca adam çal›flt›ran, iflletmenin çal›flma düzeninin
zarar›n do¤mas›n› engellemeye elveriflli oldu¤unu ispat ederse o iflletmenin faaliyet-
leri dolay›s›yla meydana gelen zarar› ödemekle yükümlü olmaz (TBK m.66/III).

Görüldü¤ü üzere adam çal›flt›ran, kendisine yüklenilen özen borcunu yerine ge-
tirmezse meydana gelen zarardan sorumlu tutulmufltur. Yani adam çal›flt›ran›n so-
rumlulu¤u, karine olarak kabul edilmifltir. Gerekli özeni göstermemede kusurunun
bulunmamas›, adam çal›flt›ran› sorumluluktan kurtarmaz. Zira TBK m.66’da düzen-
lenen “adam çal›flt›rman›n sorumlulu¤u özen yükümlülü¤ünün yerine getirilme-
mesi esas›na dayal› bir kusursuz sorumluluk halidir” (O¤uzman-Öz, 2009, s.589).

TBK m.417’de düzenlenen iflverenin, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤-
lanmas› için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri eksiksiz bulundur-
mak yükümlülü¤ünü yerine getirmemesi halinde sorumlulu¤unda iflçinin, iflvere-
nin kusurlu oldu¤unu ispat etmesi gerekmez. Zira iflverenin sözleflmeden do¤an
sorumlulu¤unda, kusurlu oldu¤u kabul edilir.

Zarar gören iflçi, zarar›n tazminini ister sözleflmeden do¤an sorumlulu¤a iliflkin TBK
m.417 hükmüne isterse adam çal›flt›ran›n sorumlulu¤una iliflkin TBK m.66 hükmüne
dayand›rabilir. Ancak, zamanafl›m› süresi m.417 hükmüne dayand›rmas› durumunda 10
y›l, m.66 hükmüne dayand›rmas› durumunda ise TBK m.72 gere¤ince zarar görenin ö¤-
rendi¤i tarihten itibaren 2 y›l, herhalde fiilin ifllendi¤i tarihten bafllayarak 10 y›ld›r.

Hayvan Bulunduran›n Sorumlulu¤u
TBK m.67/I’de, bir hayvan›n bak›m›n› ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üst-
lenen kiflinin hayvan›n verdi¤i zarardan yükümlü oldu¤u, m.67/II’de ise hayvan
bulunduran kimsenin bu zarar›n do¤mas›n› engellemek için gerekli özeni göster-
di¤ini ispat etmesi halinde sorumlu olmayaca¤› öngörülmüfltür.

Bu düzenlemede de, TBK m.66’da yer alan adam çal›flt›ran›n sorumlulu¤unda
oldu¤u gibi objektif özen yükümlülü¤ünü gerekli flekilde yerine getirmemekten
do¤an bir kusursuz sorumluluk kabul edilmifltir. Gerek m.66’da gerekse m.67’de
zarar›n meydana gelmesinde gerekli özenin gösterilmemifl oldu¤u ve zarar›n bu
nedenle olufltu¤u karine olarak kabul edilmifltir (O¤uzman-Öz, 2009, s.589; Kap-

Adam çal›flt›ran›n
sorumlulu¤unda adam
çal›flt›ran, iflçiye gerekli
talimat verirken ve gözetim
ve denetimde özeni
gösterdi¤ini ispatlarsa
sorumluluktan kurtulabilir.

Hayvan bulunduran›n
sorumlulu¤unda hayvan
bulunduran kimse, bu
zarar›n do¤mas›n›
engellemek için gerekli özeni
gösterdi¤ini ispatlarsa
sorumluluktan kurtulabilir.

Sözleflmeden do¤an
sorumlulukta zamanafl›m›
süresi 10 y›ld›r. Haks›z
fiilden do¤an sorumlulukta
zamanafl›m› süresi 2 y›ld›r.



lan, 1992, s.101). Yani sorumluluk için hayvan bulunduran›n kusurunun olup ol-
mamas› önem arz etmez.

Hayvan bulunduran›n sorumlu tutulabilmesi için üçüncü kiflinin u¤rad›¤› bir
zarar olmas›, bu zarar›n hayvan taraf›ndan verilmifl olmas› ve zarar ile hayvan ara-
s›nda uygun illiyet ba¤›n›n bulunmas› gerekir.

Sorumlulu¤un do¤abilmesi için bir hayvan›n bak›m›n›n ve yönetiminin sürekli
veya geçici olarak üstlenilmesi gerekir. Hayvan›n terkedilmesi durumunda, hayva-
n›n baflkalar›na zarar vermemesi için al›nmas› gerekli tedbirler (örne¤in y›rt›c› bir
hayvan›n terk edilmesi durumunda) al›nmam›flsa, hayvan bulunduran TBK m.66’ya
göre sorumlu olacakt›r. Hayvan›n terkedilmesi durumunda, tedbir al›nmas› gere-
kip gerekmeyece¤i terk etme durumundaki flartlara göre belirlenecektir. Hayvan›n
kaçmas› halinde de kaçmamas› için gerekli tedbirin al›n›p al›nmad›¤› araflt›r›lacak-
t›r (O¤uzman-Öz, 2009, s.603-604).

Hayvan bulunduran, zarar›n do¤mas›n› engellemek için gerekli özeni gösterdi-
¤ini, gerekli özeni göstermifl olsa dahi zarar›n meydana gelmesine engel olamaya-
ca¤›n›, zira illiyet ba¤›n›n mücbir sebep veya zarar gören üçüncü kiflinin kusurlu
davran›fl› nedeniyle kesildi¤ini ispat ederse sorumluluktan kurtulur (O¤uzman-Öz,
2009, s.609; Kaplan, 1992, s.101 ve orada belirtilen yabanc› kaynaklar).

‹flçi, iflyerinde çal›fl›rken iflverenin hayvan›n›n neden oldu¤u bir zarara u¤rarsa
hayvan bulunduran iflverenden isterse TBK m.417 hükmüne isterse m.67 hükmü-
ne dayanarak zarar›n›n tazminini talep edebilir. TBK m.417 hükmüne göre iflçinin,
iflverenin koruma ve gözetme borcu gere¤i gerekli tedbirleri almad›¤›n› ve hayvan
hakk›nda bilgilendirilmedi¤ini ispat etmesi gerekir. TBK m.67’ye dayanarak iflvere-
ni sorumlu tutmak isterse, iflverenin bulundurdu¤u hayvan nedeniyle zarara u¤ra-
d›¤›n› ispatlamas› yeterlidir. Zamanafl›m› süreleri bak›m›ndan taleplerini TBK m.417
hükmüne dayand›r›rsa 10 y›ll›k (TBK m.146), TBK m.67 hükmüne dayand›r›rsa za-
rar görenin ö¤rendi¤i tarihten itibaren 2 y›l, herhalde fiilin ifllendi¤i tarihten baflla-
yarak 10 y›ll›k zamanafl›m› süresine tabi olacakt›r (TBK m.72).

Yap› Malikinin Sorumlulu¤u
TBK m.69’da yap› malikinin sorumlulu¤una iliflkin düzenleme, TBK m.66’daki
adam çal›flt›ran›n sorumlulu¤u ve TBK m.67’de hayvan bulunduran›n sorumlulu-
¤una iliflkin sorumluluktan farkl› bir düzenleme getirmifltir. Zira TBK m.69’da, so-
rumluluk karinesi kabul edilmifl de¤ildir. Hâkim görüfle göre iflverenin m.69 göre
sorumlulu¤u, tehlike ilkesine dayanan kusursuz sorumluluktur (Kaplan, 1992,
s.189 ve orada belirtilen kaynaklar).

TBK m.69/I’de, “bir binan›n veya di¤er yap› eserlerinin maliki, bunlar›n yap›-
m›ndaki bozukluklardan veya bak›m›ndaki eksikliklerden do¤an zarar› gider-
mekle yükümlüdür” hükmü yer alm›flt›r. Bu düzenlemeye göre, yap› malikinin so-
rumlu tutulabilmesi için zarara u¤rayan üçüncü kiflinin bir bina veya di¤er yap›
eserlerinin oldu¤unu, bunlar›n yap›m›nda bozukluk veya bak›m›ndaki eksiklikle-
rin bulundu¤unu ve bozukluk veya eksiklik ile u¤ran›lan zarar aras›nda uygun il-
liyet ba¤›n›n bulundu¤unu ispatlamas› gerekir.

TBK m.69/II’de intifa ve oturma hakk› sahiplerinin de, binan›n bak›m›ndaki
eksikliklerden do¤an zararlardan malikle birlikte müteselsilen sorumlu oldu¤u
öngörülmüfltür.

‹flçi, iflverenin maliki bulundu¤u bina veya di¤er yap› eserlerinin yap›m›ndaki
bozukluk veya bak›m›ndaki eksikliklerden do¤an zarar›n›n giderilmesini TBK
m.417 hükmüne göre iflverenin, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için
koruma ve gözetme borcu gere¤i almas› gerekli önlemleri alma yükümlülü¤üne
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Hayvan bulunduran›n
sorumlulu¤unun flartlar›
flunlard›r:
• Üçüncü kiflinin u¤rad›¤›

bir zarar olmas›,
• Bu zarar›n hayvan

taraf›ndan verilmifl
olmas›,

• Zarar ile hayvan
aras›nda uygun illiyet
ba¤›n›n olmas›.

Yap› malikinin
sorumlulu¤unun flartlar›
flunlard›r:
• Bina veya di¤er yap›

eserlerinin olmas›,
• Bina veya di¤er yap›

eserlerinin yap›m›nda
bozukluk veya bak›m›nda
eksiklerin olmas›,

• Bina veya di¤er yap›
eserinin yap›m›nda
bozukluk veya bak›m›nda
eksiklik ile u¤ran›lan
zarar aras›nda uygun
illiyet ba¤›n›n olmas›.

Müteselsilen Sorumluluk:
Kusurlar›n›n hafif veya a¤›r
olmas› hesaba kat›lmadan
sorumlulardan her birinin
zarar›n tamam›ndan mesul
tutulmas›d›r.



104 ‹fl Sa¤l ›¤ ›  ve  Güvenl i¤ i

ayk›r› davranmas› nedeniyle talep edebilir. Bu durumda iflçinin, iflverenin sözlefl-
meden do¤an borcuna ayk›r› davrand›¤›n› ispatlamas› gerekir.

Ancak iflçi, TBK m.69 hükmüne göre zarar›n›n tazminini talep ederse m.69’da
sorumluluk ilkesinin öngörülmemesi nedeniyle iflveren kusursuz bile olsa sorum-
lu tutulacakt›r. Bu nedenle, TBK m.69 iflçi için daha avantajl›d›r. Ancak, burada 2
y›ll›k zamanafl›m› süresinin geçirilmemesi gerekir.

Yard›mc› Kiflilerin Fiillerinden Sorumluluk
‹flveren, sözleflmeden do¤an koruma ve gözetme borcu gere¤i ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤ine iliflkin tedbirlerin al›nmas› yükümlülü¤ünü yan›nda çal›flanlar gibi yard›mc›
kiflilere örne¤in iflletme flefine, ustabafl›ya b›rakm›fl olabilir. ‹flveren, yard›mc› kifli-
lerin ifli yürüttükleri s›rada di¤er tarafa (iflçiye) verdikleri zarardan TBK m.116’ya
göre sorumludur. TBK m.116’da getirilen düzenlemeye göre, “borçlu, borcun ifa-
s›n› veya bir borç iliflkisinden do¤an hakk›n kullan›lmas›n›, birlikte yaflad›¤› kifli-
ler ya da yan›nda çal›flanlar gibi yard›mc›lar›na kanuna uygun bir flekilde b›rak-
m›fl olsa bile, onlar›n ifli yürüttükleri s›rada di¤er tarafa verdikleri zarar› gider-
mekle yükümlüdür”. Getirilen düzenlemeye göre, TBK.m.66’da oldu¤u gibi yar-
d›mc› kifliyi seçmede, ona ifliyle ilgili talimat verirken ve gözetim ve denetimde bu-
lunurken zarar›n do¤mas›n› engellemek için gerekli özeni gösterdi¤ini ispat ede-
rek sorumluluktan kurtulamaz. Bu nedenle iflçinin, davas›n› TBK m.66 hükmüne
de¤il, TBK m.116 hükmüne dayand›rmas› lehine olacakt›r (Staehelin, 1984, Art.
328. N.42; Kaplan, 1992, s.100).

‹flveren, yan›nda çal›flt›rd›¤› kimselerin kendilerine verilen ifli yaparken, baflkalar›na ver-
di¤i zarardan sorumlu tutulabilir mi?

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ KANUNU’NDA ‹fiVEREN‹N
SORUMLULU⁄UNA ‹L‹fiK‹N DÜZENLEMELER
6331 say›l› ‹SGK m.37 ile 4857 say›l› ‹K’n›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin m.77,
78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95 ve 105 ile m.2/IV yürürlükten kald›r›l-
m›flt›r. ‹SGK m.30 gere¤ince ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili çeflitli yönetmelikler ç›-
kar›lm›flt›r. 

‹SGK m.4’de iflverenin genel yükümlülü¤ü bafll›¤› alt›nda iflverenin, çal›flanlar›n
iflle ilgili sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lamakla yükümlü oldu¤u ve bu çerçevede risk
de¤erlendirmesi yapma veya yapt›rma yükümlülü¤ü oldu¤u ifade edilmifltir. Ayr›-
ca iflverenin, çal›flana görev verirken onun sa¤l›k ve güvenlik yönünden ifle uygun-
lu¤unu gözönünde tutaca¤›, yeterli bilgi ve talimat verilenler d›fl›nda kalan çal›flan-
lar›n hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alaca-
¤› öngörülmüfltür. Di¤er taraftan iflyeri d›fl›ndaki uzman kifli ve kurulufllardan hiz-
met al›nmas›, iflverenin sorumlulu¤unu ortadan kald›rmayaca¤› gibi çal›flanlar›n ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki yükümlülükleri de iflverenin sorumluluklar›n› orta-
dan kald›rmaz. Ayr›ca iflveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerinin maliyetini çal›-
flanlara yans›tamaz (m.4).

Görüldü¤ü üzere ‹SGK’da getirilen düzenlemelerde iflverenin, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i konusunda her türlü önlemi alma, denetleme, iflçileri bilgilendirme yü-
kümlülü¤ü yan›nda iflçilerin de bu önlemlere uyma yükümlülü¤ü düzenlenmifl-
tir. ‹SGK m. 4’de iflverenin iflçiyi koruma ve gözetme borcunun düzenlendi¤i
TBK m.417 gibi nisbi emredici nitelikte olup, iflçi lehine olmad›kça aksine anlafl-
ma yap›lmas› yani de¤ifltirilmesi mümkün de¤ildir.

‹flverenin, iflçiyi gözetme
borcuna iliflkin ‹SGK’da yer
alan düzenleme, kamu
hukuki niteli¤i tafl›yan bir
düzenlemedir.
‹SGK’ya göre iflverenin, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda her türlü önlemi
alma, araç ve gereçleri
bulundurma, e¤itim verme,
denetleme ve iflçileri
bilgilendirme yükümlülü¤ü
vard›r.
‹SGK’ya göre iflçilerin de, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda al›nan önlemlere
uyma yükümlülü¤ü vard›r.
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‹flverenin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almas› yükümlülü¤ü ‹SGK m.30
gere¤ince Avrupa Birli¤i (AB) direktifleri dikkate al›narak ç›kar›lan yönetmelikler-
de de düzenlenmifltir. Ayr›ca, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ve Çal›flma Ortam›na ‹liflkin
155 say›l› Uluslararas› Çal›flma Örgütü (International Labour Organization-ILO)
Sözleflmesi ve ‹fl Sa¤l›¤› ve Hizmetlerine ‹liflkin 161 say›l› ILO Sözleflmesi de Tür-
kiye taraf›ndan onaylanm›flt›r.

ILO ve AB’nin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki belgeleri hakk›nda daha fazla bilgi için bu
kitab›n 8. ünitesine bakabilirsiniz.

‹flverenin Yükümlülükleri
‹flveren, iflyerinde iflçinin karfl›laflabilece¤i iflletme tehlikelerine karfl› gerekli her
türlü önlemi almak ve araç ve gereçleri noksans›z bulundurmakla yükümlüdür.

Yarg›tay 9. HD bir karar›nda, “insan yaflam›n›n kutsall›¤› çerçevesinde iflvere-
nin iflçilerin sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini sa¤lamak için gerekli olan› yapmak ve bu hu-
sustaki flartlar› sa¤lamak ve araçlar› noksans›z bulundurmakla yükümlü oldu¤u
‹fl Kanunu’nun 77. maddesinin aç›k buyru¤u” oldu¤unu ifade etmifltir (Yarg 9.
HD, T.26.02.2007, E. 2006/13566, K.2007/2765).

‹K m.2/I’e göre, “iflyeri iflveren taraf›ndan mal ve hizmet üretmek amac›yla
maddi olan olmayan unsurlar ile iflçinin birlikte örgütlendi¤i birimdir”. ‹K
m.2/II’de de, “iflverenin iflyerinde üretti¤i mal veya hizmet ile nitelik yönünden
ba¤l›l›¤› bulunan ve ayn› yönetim alt›nda örgütlenen yerler (iflyerine ba¤l› yerler)
ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek uyku, y›kanma, muayene ve bak›m, beden ve
mesleki e¤itim ve avlu gibi sair di¤er eklentiler ve araçlar›nda iflyerinden” say›laca-
¤› öngörülmüfltür. ‹K’da iflyerine iliflkin düzenleme, ‹SGK m.1/h bendinde de ay-
nen getirilmifltir. O halde iflyeri, iflyerine ba¤l› yerler, eklentiler ve araçlar ile olufl-
turulan ifl organizasyonu kapsam›nda bir bütünlük gösterir. ‹flverenin gerekli ön-
lemleri alma yükümlülü¤ü, sadece iflçinin fiilen çal›flt›¤› yer de¤il, çal›fl›rken dolafl-
t›¤› merdiven, acil ç›k›fl k›s›mlar›, asansör, dinlenme, y›kanma, tuvalet, elbise de-
¤ifltirme ve mutfak gibi bölümler için de geçerlidir. Ayr›ca havaland›rma, ›fl›klan-
d›rma, merdivenlerde parmakl›k gibi iflçinin ifl sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini sa¤lamak
için tedbirler almal›d›r (Staehelin, 1984,Art. 328, N.16. 17; Kaplan, 1992, s.191 vd)

‹SGK m.4’de “çal›flanlar›n iflle ilgili sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lama” yükümlülü¤ü
getirildi¤ine göre iflveren, iflçinin sa¤l›¤›n› ve hayat›n› tehlikeye sokacak bütün teh-
likeleri ortadan kald›ran, iflçinin iflletme tehlikelerine karfl› korundu¤u bir iflyeri ha-
z›rlayacakt›r. ‹flçilerin kulland›¤› ifl makineleri ve araç ve gereçlerin periyodik ba-
k›mlar›n› zaman›nda yapt›rarak afl›nma, sürtünme nedeniyle oluflabilecek ifl kaza-
lar›na karfl› tedbir almak zorundad›r. Tehlikenin önlenmesi için aletlere koruma
kolu tak›lmas›, binalara koruyucu iskele ve parmakl›k konulmas›, iflçiye koruyucu
gözlük, kask ve ayakkab› verilmesi iflverenin yükümlülükleri aras›ndad›r. Verilen
malzemelerin kullan›labilir, eksiksiz ve tekni¤e uygun olmas› gerekir. Zira iflvere-
nin, gerekli her türlü önlemi alma yükümlülü¤ü iflverenin teknolojik geliflmelere
uygun önlemleri almas›n› gerektirir (Süzek, 2008, s.797; Kaplan, 1992, s.41 vd) Ni-
tekim Yarg›tay 9. HD’nin kireç oca¤› iflyerinde tafl k›r›lmas› çal›flmas› yap›l›rken s›ç-
rayan tafl parçalar›n›n göze isabeti nedeniyle meydana gelen ifl kazas›na iliflkin ih-
tilâf hakk›nda verdi¤i karar›nda, iflveren taraf›ndan iflçiye uygun gözlük verilip ve-
rilmedi¤inin aç›kl›¤a kavuflturulmas›, gözlük verildi¤inin kesin olarak saptanmas›
durumunda iflverenin iflçisine gözlük verme yükümünün bu gözlüklerin istenilen
nitelikte olmas› ve iflçiler taraf›ndan kullan›lmalar›n› sa¤lama zorunlulu¤unu da
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‹flveren, iflyerinde iflçilerin
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her türlü önlemi almak ve
araç ve gereçleri eksiksiz
bulundurmakla yükümlüdür.
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kapsayaca¤›, baflka bir anlat›mla, iflverenin önlem alma yükümlülü¤ünün sadece
ifle uygun gözlük vermekle s›n›rland›r›lamayaca¤›, bu gözlü¤ün kullan›lmas›n› is-
temek, kullan›p kullan›lmad›¤›n› etkin biçimde denetlemek ve kontrol sistemini de
kurmak yükümlülü¤ünü de içerdi¤i ifade edilmifltir (Yarg 9. HD, T.30.09.1986,
E.1986/4453, K. 1986/4793).

Gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almak, yeterli araç ve gereci noksan-
s›z bulundurmak yeterli olmay›p bu önlemlere uyulup uyulmad›¤›n›n, araç ve ge-
recin kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n da denetlenmesi ‹SGK m.4/1, b hükmü gere¤i-
dir. O halde belirtilen önlemlerin al›nmas› yeterli olmay›p, bunlar›n kullan›labilir
nitelikte ve düzeyde olmas› ve kullan›lmas›n›n denetlenmesi iflverenin yükümlülü-
¤ündedir (Süzek, 2013, s.869; Aktay-Ar›c›-Kaplan Senyen, 2013, s.126).

Di¤er taraftan iflveren, iflyerinde iflçilerin özellikle makinelerin kullan›m› aç›s›n-
dan ne gibi tehlike ve kazalarla karfl›laflabilecekleri hususunda iflçileri uyarmak zo-
rundad›r.

Yarg›tay HGK’n›n bir karar›nda belirtti¤i üzere “ifl sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i ve yap›l-
makta olan ifl nedeniyle iflçinin e¤itimi bir k›s›m mevzuat hükümlerini içerir bel-
gelerin kendilerine verilmesi de¤il, eylemli olarak bu bilgilerin aktar›m› ve önemi-
nin kavrat›lmas› ile sa¤lanabilir. E¤itimlerden sonraki aflama ise, ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i önlemlerinin al›nd›¤›n›n ve uyguland›¤›n›n denetlenmesidir” [Yarg HGK
14.6.2004, E.2004/21-365, K.2004/369 (K›l›ço¤lu-fienocak, 2008, s.813)].

6331 say›l› ‹SGK m.16, m.17, m.30 gere¤ince ç›kar›lan Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik’te (RG, T.15.05.2013,
S.28648) getirilen düzenlemeye göre iflveren, her iflçinin çal›flt›¤› yere ve ifle göre
bilgi ve talimatlar› içeren sa¤l›k ve güvenlik e¤itimini almas› için gerekeni yapmak-
la yükümlüdür (m.12).

‹SGK m.17/3’e göre, “Mesleki e¤itim alma zorunlulu¤u bulunan tehlikeli ve çok
tehlikeli s›n›fta yer alan ifllerde, yapaca¤› iflle ilgili mesleki e¤itim ald›¤›n› belgele-
yemeyenler çal›flt›r›lamaz” (Tehlikeli ve Çok Tehlikeli S›n›fta Yer Alan ‹fllerde
Çal›flt›r›lacaklar›n Mesleki E¤itimine Dair Yönetmelik m.5).

‹flveren, çal›flan ve çal›flan temsilcilerini karfl› karfl›ya olduklar› mesleki riskler,
al›nmas› gerekli tedbirler konusunda bilgilendirmek ve gerekli ifl sa¤l›¤› güvenli¤i
e¤itimini vermekle yükümlüdür (‹SGK m.16). Bu düzenlemeye göre iflveren, iflçile-
rini önceden ve devaml› olarak mesleki risklere ve tehlikelere karfl› sözlü veya ya-
z›l› olarak ›fl›kl› levha ve ikaz iflaretleri ile uyarmal› ve gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤i e¤itimini vermelidir. Örne¤in girilmesi yasak ve tehlikeli k›s›mlar varsa bu konu-
da iflçiler bilgilendirilmelidir (Staehelin, 1984, Art. 328. N.18; Kaplan, 1992, s.46). ‹fl-
verenin bilgilendirme yükümlülü¤üne iliflkin olarak ‹SGK m.16’da, iflyerinde ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› ve sürdürülebilmesi amac›yla iflverenin, çal›flanlar›
ve çal›flan temsilcilerini, iflyerinin özelliklerini de dikkate alarak iflyerinde karfl›lafl›-
labilecek sa¤l›k ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile il-
gili kanuni hak ve sorumluluklar, ilk yard›m, ola¤an d›fl› durumlar, afetler ve yan-
g›nla mücadele ve tahliye iflleri konusunda görevlendirilen kifliler hakk›nda bilgi-
lendirece¤i düzenlenmifltir. Maddede getirilen düzenlemeye göre iflveren, ‹SGK
m.12’de belirtilen ciddi ve yak›n tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün
çal›flanlar›, tehlikeler ve bunlardan do¤an risklere karfl› al›nm›fl ve al›nacak tedbir-
ler hakk›nda da derhal bilgilendirecektir. Ayr›ca iflveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›-
s›ndan verilen araç ve koruyucu malzemelerin do¤ru kullan›m› hususunda iflçilere
seminerler düzenleyerek koruyucu malzemelerin do¤ru kullan›lmas›n›n ifl kazalar›-
n›n meydana gelmesindeki önleyici etkileri konusunda iflçiler ayd›nlat›lmal›d›r.

‹flveren, önlemlere uyulup
uyulmad›¤›n›, araç ve
gerecin kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n›
denetlemekle yükümlüdür.

‹flveren, iflçilere gerekli ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
e¤itimlerini vermekle
yükümlüdür.

‹flverenin gerekli her türlü
önlemi alma yükümlülü¤ü,
iflverenin teknolojik
geliflmelere uygun önlemleri
almas›n› gerektirir.



‹SG m.5’de, iflverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde gözönünde bu-
lundurulmas› gereken ilkeler düzenlenmifltir. Bu düzenlemeye göre ilkeler, “risk-
lerden kaç›nmak, kaç›n›lmas› mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle
kayna¤›nda mücadele etmek, iflin kiflilere uygun hale getirilmesi için iflyerlerinin
tasar›m› ile ifl ekipman›, çal›flma flekli ve üretim metotlar›n›n seçiminde özen gös-
termek, özellikle tekdüze çal›flma ve üretim temposunun sa¤l›k ve güvenli¤e olum-
suz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, teknik geliflmelere uyum
sa¤lamak, tehlikeli olan›, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla de¤ifltirmek, tek-
noloji, ifl organizasyonu, çal›flma flartlar›, sosyal iliflkiler ve çal›flma ortam› ile ilgi-
li faktörlerin etkilerini kapsayan tutarl› ve genel önleme politikas› gelifltirmek, top-
lu korunma tedbirlerine, kiflisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek ve çal›-
flanlara uygun talimatlar vermek”tir.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda di¤er önemli bir nokta da iflverenin, iflin ya-
p›lmas› konusunda gerekli emir talimatlar› vermesi (‹SGK m.5/1, ¤) ve bu talimat-
lara iflçilerin uymas›n›n sa¤lanmas›d›r. Yarg›tay’a göre, “ifl kazas›ndan do¤an taz-
minat davalar›n›n özelli¤i gere¤i, ‹fl Kanunu’nun 77. maddesinin öngördü¤ü ko-
flullar› gözönünde tutarak ve özellikle iflyerinin niteli¤ine göre iflyerinde uygulan-
mas› gereken” ifl güvenli¤i yönetmeli¤i hükümlerinin ilgili maddeleri incelenerek
“iflverenin iflyerinde almas› gerekli önlemlerin neler oldu¤u, hangi önlemleri ald›-
¤›, hangi önlemleri almad›¤›, al›nan önlemlere iflçinin uyup uymad›¤› gibi husus-
lar ayr›nt›l› bir biçimde incelenmek suretiyle kusurun aidiyeti ve oran› hiçbir kufl-
ku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmelidir”. (Yarg 9. HD,
T.26.02.2007 E.2006/13566, K. 2007/2765).

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin al›nmas› yeterli olmay›p, ifl kazas›n›n oluflu-
munu engellemek için özellikle kabiliyet ve e¤itim gerektiren tehlikeli ifller için bu
ifllere uygun iflçi al›nmas› da önemlidir (‹SGK m. 4/1, ç). Örne¤in, makinelerin kul-
lan›lmas›nda bilgili ve deneyimli iflçilerin çal›flt›r›lmas› tehlikeye maruz kalma ris-
kini azaltabilir.

Di¤er taraftan, iflveren al›nan önlemlere uyulup uyulmad›¤› hususunda dene-
timlerini ç›rak ve genç iflçiler aç›s›ndan daha ihtimaml› bir flekilde yapmal›d›r. Zira
tecrübelerinin az olmas›, makinelere duyduklar› ilgi tehlike riskini artt›r›r. Ancak
bu nedenler, iflverenin kural olarak ç›rak ve genç iflçiler için özel tedbirler al›nma-
s›n› gerektirmez. ‹SGK m.2/1’e göre, bu Kanun iflyerindeki ç›raklara ve stajyerlere
de uygulan›r.

‹flveren ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden risk de¤erlendirmesi yapmak veya
yapt›rmakla yükümlüdür. ‹SGK m.10’da risk de¤erlendirmesi yap›l›rken dikkate
al›nmas› gereken hususlar, “belirli risklerden etkilenecek çal›flanlar›n durumu,
kullan›lacak ifl ekipman› ile kimyasal madde ve müstahzarlar›n seçimi, iflyerinin
tertip ve düzeni, genç, yafll›, engelli, gebe veya emziren çal›flanlar gibi özel politika
gerektiren gruplar ile kad›n çal›flanlar›n durumu” olarak düzenlenmifltir.

‹SGK m.17/6’ya göre geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren, talimat verme hakk›na
sahip olup iflçiye sa¤l›k ve güvenlik risklerine karfl› gerekli e¤itimi vermekle yü-
kümlüdür. Zira geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren, iflçinin kendisinde çal›flt›¤› sürede
ücretinden, iflçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden iflveren ile
birlikte sorumludur. Getirilen düzenlemeye göre bir iflçiyi geçici olarak alan iflve-
ren, iflletme tehlikelerine karfl› gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almakla
yükümlüdür. Nitekim Geçici veya Belirli Süreli ‹fllerde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hak-
k›nda Yönetmelik (RG, T.23.08.2013, S.28744) gere¤ince iflveren, iflçi ister belirli
süreli ifl sözleflmesiyle isterse geçici ifl iliflkisi ile çal›fls›n özellikle kiflisel koruyucu
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Geçici ‹fl ‹liflkisi: ‹flverenin,
devir s›ras›nda yaz›l› r›zas›n›
almak suretiyle bir iflçiyi,
holding bünyesi içinde veya
ayn› flirketler toplulu¤una
ba¤l› baflka bir iflyerinde
veya yapmakta oldu¤u ifle
benzer ifllerde çal›flt›r›lmas›
kofluluyla baflka bir iflverene
ifl görme edimini yerine
getirmek üzere geçici olarak
devretmesidir (‹K m.7).
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donan›mlara eriflim dahil olmak üzere iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda
di¤er iflçilerle ayn› önlemleri almakla yükümlüdür (m.5). Geçici iflçi koruma ön-
lemlerinin al›nmamas› nedeniyle zarara u¤rarsa, kendi iflvereni ile geçici ifl iliflkisi
kurulan iflveren birlikte sorumludur. Yeni bir iflverenin iflyerinde çal›flan iflçi al›fl›l-
mam›fl, yeni bir iflyerinde çal›flmaya bafllad›¤› için tehlikelerle karfl›laflmas› di¤er ifl-
çilere nazaran daha fazlad›r. Bu nedenle geçici ifl iliflkisi kurulan iflverenin, ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uyulup uyulmad›¤›n›n denetimi konusunda daha
hassas olmas› gerekir (Kaplan, 1992, s.47).

‹SGK m.10’da genç, yafll›, engelli, gebe veya emziren çal›flanlar gibi özel politi-
ka gerektiren gruplar ile kad›n çal›flanlar›n durumunun iflveren taraf›ndan ifl sa¤l›-
¤› ve güvenli¤i yönünden risk de¤erlendirmesi yap›l›rken dikkate al›naca¤› öngö-
rülmüfltür (m.10/1, ç; Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik m.7).

‹SGK m.14’e göre iflveren, ifl kazalar›n› kazadan sonraki 3 iflgünü içinde sa¤l›k
hizmeti sunucular› veya iflyeri hekimi taraf›ndan kendisine bildirilen meslek hasta-
l›klar›n› ö¤rendi¤i tarihten itibaren 3 iflgünü içinde SGK’ya bildirimde bulunur.

Alt iflverene iliflkin olarak ‹K m.2/VI’da getirilen düzenlemeye göre, “as›l iflve-
ren, alt iflverenin iflçilerine karfl› o iflyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, ifl sözleflme-
sinden veya alt iflverenin taraf oldu¤u toplu ifl sözleflmesinden do¤an yükümlülük-
lerinden alt iflveren ile birlikte sorumludur”. Alt iflveren, koruma ve gözetme bor-
cu gere¤i kendi iflçilerinin ifl kazas›na u¤ramamas›, meslek hastal›¤›na tutulmama-
s› için gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almakla yükümlüdür. As›l iflveren
de, önlemleri yeterince veya hiç almamas› nedeniyle alt iflveren iflçilerinin u¤raya-
ca¤› zarardan as›l iflverenle birlikte sorumlu tutulmufltur. Ancak, alt iflveren aleyhi-
ne verilmifl idari para cezas›ndan as›l iflveren sorumlu tutulamaz.

‹SGK m.22’de, elli ve daha fazla çal›flan›n bulundu¤u ve alt› aydan fazla sü-
ren sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde iflverenin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili
çal›flmalarda bulunmak üzere ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu oluflturma yükümlü-
lü¤ü öngörülmüfltür. Di¤er taraftan m.6’da getirilen düzenlemeye göre, mesleki
risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmas›na yönelik çal›flmalar› da kap-
sayacak, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin sunulmas› için iflveren çal›flanlar›
aras›ndan ifl güvenli¤i uzman›, iflyeri hekimi ve di¤er sa¤l›k personelini görevlen-
direcektir. Çal›flanlar aras›nda belirlenen niteliklere sahip personel yoksa bu hiz-
metin tamam›n› veya bir k›sm›n› ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerinden hizmet
alarak yerine getirebilir. E¤er belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahipse
tehlike s›n›f› ve çal›flan say›s› dikkate al›narak bu hizmetin yerine getirilmesini
kendisi de üstlenebilir.

‹SGK m.15’de getirilen düzenlemeye göre iflveren, çal›flanlar›n iflyerinde maruz
kalacaklar› sa¤l›k ve güvenlik risklerini dikkate alarak sa¤l›k gözetimine tabi tutul-
malar›n› sa¤lamakla yükümlüdür (m.15/1, a). Özellikle iflveren, çal›flanlar›n ifle gi-
rifllerinde, ifl de¤iflikli¤inde, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› veya sa¤l›k nedeniyle tek-
rarlanan ifl uzaklaflmalar›ndan sonra ifle dönüfllerinde talep etmeleri halinde ve iflin
devam› süresince çal›flan›n ve iflin niteli¤i ile iflyerinin tehlike s›n›f›na göre ÇSGB
taraf›ndan belirlenen düzenli aral›klarla sa¤l›k muayenelerinin yap›lmas›n› sa¤la-
mak zorundad›r (m.15/1, b).

‹flyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i örgütlenmesi hakk›nda daha fazla bilgi için bu kitab›n 7.
ünitesine bakabilirsiniz.

Alt ‹flveren: Bir iflverenden,
iflyerinde yürüttü¤ü mal veya
hizmet üretimine iliflkin
yard›mc› ifllerde veya as›l
iflin bir bölümünde
iflletmenin ve iflin gere¤i ile
teknolojik nedenlerle
uzmanl›k gerektiren ifllerde
ifl alan ve bu ifl için
görevlendirdi¤i iflçilerini
sadece bu iflyerinde ald›¤›
iflte çal›flt›ran di¤er
iflverendir (‹K m.2/VI).
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‹flveren, TBK m.417’de getirilen koruma ve gözetme borcu gere¤i ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i önlemlerini almamas› ve neticede iflçinin bedensel bütünlü¤ünün ihlâlin-
den dolay› u¤rad›¤› cismani zararlar› ile ölümü halinde yak›nlar›n›n destekten yok-
sun kalmalar› nedeniyle u¤rad›klar› zararlardan sorumludur (TBK m.54, 56, 58).

‹fl kazas›na u¤rayan veya meslek hastal›¤›na yakalanan iflçi, maddi tazminat-
tan baflka TBK m.56 gere¤ince manevi tazminatta isteyebilir. TBK m.58’de ise ki-
flilik haklar›n›n zedelenmesinden zarar görenin manevi tazminat talep hakk› ön-
görülmüfltür. TBK m.53’de, iflçinin ölmesi halinde ölenin deste¤inden yoksun ka-
lan kiflilerin bu nedenle u¤rad›klar› kay›plar›n giderilmesinin gerekti¤i hükme
ba¤lanm›flt›r.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an tazminat davalar› hakk›nda daha fazla bilgi için
bu kitab›n 5. ünitesine bakabilirsiniz.

Di¤er taraftan ‹SGK’da koruma ve gözetme borcunu yerine getirmeyen, gerek-
li ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almayan iflveren için idari ve cezai yapt›r›mlar
getirilmifltir (‹K m.107; ‹SGK m.25, 26).

‹flverenler, iflyerinde al›nan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uyulup uyulmad›¤›n› denet-
lemekle yükümlü müdür?

‹flçinin Yükümlülükleri
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n nedenleri aras›nda iflçilerin önlemlere uymak-
tan kaç›nmalar› da yer al›r. ‹flçilerin önlemlere uymamalar›n›n alt›nda bu konuda
yeterince bilinçli olmamalar› ve e¤itimlerinin olmamas› olabilir. 

‹flçinin yükümlülükleri ve haklar› hakk›nda daha fazla bilgi için E. Tuncay Kaplan Senyen,
Bireysel ‹fl Hukuku (Ankara: Gazi Kitabevi, 2015) kitab›n›n 7. bölümüne bakabilirsiniz.

‹SGK m.19’da, “Çal›flanlar›n yükümlülükleri” bafll›¤› alt›nda getirilen düzenleme-
ye göre çal›flanlar, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili olarak ald›klar› e¤itim ve iflverenin
bu konudaki talimatlar› do¤rultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yapt›k-
lar› iflten etkilenen di¤er çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenliklerini tehlikeye düflürmemek-
le yükümlüdürler. Yine ayn› maddede çal›flanlar›n, iflyerindeki makine, araç ve ge-
reci, tehlikeli madde, tafl›ma ekipman› ve di¤er üretim araçlar›n› ve donan›mlar›n›
kurallara uygun olarak kullanmak, keyfi olarak ç›karmamak ve de¤ifltirmemek, ken-
dilerine sa¤lanan kiflisel koruyucular› do¤ru kullanmak ve korumak, iflyerinde maki-
ne ve di¤er araç, gereç ve binalarda sa¤l›k ve güvenlik yönünden ciddi ve yak›n teh-
like ile karfl›lafl›rlarsa ve koruma tedbirlerinde eksiklik görürlerse iflveren veya çal›-
flan temsilcisine derhal haber vermekle yükümlü olacaklar› düzenlenmifltir (m.19).

‹SGK m.28’de getirilen düzenlemeye göre, iflyerine sarhofl veya uyuflturucu
madde alm›fl olarak gelmek ve iflyerinde alkollü içki veya uyuflturucu madde kul-
lanmak yasakt›r. Çal›flan›n iflyerinde alkollü içki veya uyuflturucu madde kullanma-
s›, iflverene ifl sözleflmesini hakl› nedenle fesih hakk› vermektedir. Ancak, alkollü
içki yap›lan iflyerlerinde çal›flan ve iflin gere¤i olarak üretileni denetleme görevi
olanlar, içki sat›lan veya içilen iflyerlerinde iflin gere¤i müflterilerle birlikte içki iç-
mek zorunda olanlar bu yasak kapsam› d›fl›ndad›rlar (m.28/3, a-c).

Çal›flanlar uygulamaya konulan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerine kat›lmak ve
e¤itimlerde ald›klar› bilgileri yapt›klar› ifllerde uygulamak ve talimatlara uymak zo-
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rundad›rlar (Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hak-
k›nda Yönetmelik m.9). Çal›flanlar, ald›klar› e¤itim do¤rultusunda iflyerinde ve
kendi görev alan›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için iflveren ve çal›flan
temsilcisi ile iflbirli¤i yapmakla yükümlüdür.

‹flçi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uymamas› sonucunda meydana gelen
zarardan sorumludur. TBK m.400/1’e göre iflçi, iflverene kusuruyla verdi¤i her tür-
lü zarardan sorumludur. ‹flçi zarar›n meydana gelmesinde hiçbir kusurunun olma-
d›¤› ispat etmekle yükümlüdür. ‹flverenin ise iflçinin sözleflmeye ayk›r› davran›fl›
nedeniyle zarar›n meydana geldi¤ini yani “uygun illiyet” ba¤›n›n varl›¤›n› ispat et-
mesi gerekir.

‹flçinin sorumlulu¤unun belirlenmesinde iflin tehlikelilik durumu, uzmanl›k ve
e¤itimi gerektirip gerektirmemesi dikkate al›n›r. Yine sorumlulu¤un de¤erlendiril-
mesinde, iflçinin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uymamas›, TBK m.52 gere¤in-
ce müterafik kusur olarak dikkate al›n›r.

Ayr›ca iflveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uymayan iflçilere karfl› ifl söz-
leflmesinde veya iflyeri iç yönetmeli¤inde düzenlenmifl olan yapt›r›mlar varsa bun-
lar› uygulayabilir. Bunun d›fl›nda iflveren ‹K’ya göre, iflçinin kendi iste¤i veya sav-
samas› yüzünden iflin güvenli¤ini tehlikeye düflürmesi maddesine dayanarak iflçi-
nin ifl sözleflmesini derhal fesihle sona erdirebilir (m.25/II, ›).

Derhal fesih ve sonuçlar› hakk›nda daha fazla bilgi için A. Nizamettin Aktay-Kadir Ar›c›-E.
Tuncay Senyen/Kaplan, ‹fl Hukuku (Ankara: Gazi Kitabevi, 2013) kitab›n›n 5. bölümüne
bakabilirsiniz.
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Özet

1
N
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2
N
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‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›nda iflverenin sorum-

lulu¤unun hukuki dayana¤›n› aç›klamak

‹flverenin, koruma ve gözetme borcu nedeniyle
almakla yükümlü oldu¤u önlemlerin yer ald›¤›
düzenlemelerin bir k›sm› özel hukuk, bir k›sm›
da kamu hukuku niteliklidir. ‹flverenin koruma
ve gözetme borcuna iliflkin özel hukuk niteli¤i
tafl›yan hukuki düzenlemelerin dayana¤›, 6098
say›l› TBK’d›r. Kamu hukuku niteli¤i tafl›yan hü-
kümler Anayasa’da, 4857 say›l› ‹K’da, 5510 say›l›
SSGSSK’da, 6331 say›l› ‹SGK’da, 1593 say›l› Umu-
mi H›fz›ss›hha Kanunu’nda ve 5393 say›l› Beledi-
ye Kanunu’nda düzenlenmifltir.

Sorumlulu¤un türlerini tan›mlamak.

Genifl anlamda sorumluluk, akdi sorumluluk ve
akit d›fl› olmak üzere ikiye ayr›l›r. Dar anlamda
sorumluluk kavram›na ise sadece akit d›fl› so-
rumluluk halleri girer. Bunlar, kusur sorumlulu-
¤u ve sebep sorumlulu¤u olmak üzere iki grup-
ta toplanabilir. Sorumlulu¤un türleri akdi sorum-
luluk, akit d›fl› sorumlulu¤un kapsam›na giren
kusur sorumlulu¤u ve sebep sorumlulu¤u ve hu-
kuka uygun müdahaleden do¤an sorumluluktur
Genifl anlamda sorumluluk, akdi sorumluluk
(sözleflmeden do¤an sorumluluk) ve akit d›fl› so-
rumluluktur. Akit d›fl› sorumluluk kusur sorum-
lulu¤u ve sebep sorumlulu¤u ve hukuka uygun
müdahaleden do¤an sorumluluktur.

‹flverenin sorumlulu¤unun hukuki niteli¤ine ilifl-

kin görüflleri aç›klamak.

‹flverenin sorumlulu¤unun hukuki niteli¤ini aç›k-
layan görüfllerin bir k›sm› kusur sorumlulu¤u esa-
s›n›, di¤er bir k›sm› ise kusursuz sorumluluk esa-
s›n› benimsemifltir. Yarg›tay ise baz› kararlar›nda
kusur sorumlulu¤unu, baz› kararlar›nda ise ku-
sursuz sorumlulu¤u savunmufl, tehlikelilik duru-
munu sorumlulu¤un tesis edici özelli¤i olarak
kabul etmifltir.

Türk Borçlar Kanunu kapsam›nda iflverenin hu-

kuki sorumlulu¤unu özetlemek.

TBK m.417/II’de iflverenin, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli her türlü ön-
lemi almak, araç ve gereçleri noksans›z bulun-
durmakla yükümlü oldu¤u öngörülmüfltür. TBK
m.417/III’de ise iflverenin sözleflmeye ayk›r›l›k-
tan do¤an sorumluluk esaslar›na göre sorumlu
oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.

Sorumluluk hallerinin karfl›laflt›rmas›n› yapmak.

TBK m.417’ye göre sorumlulu¤a neden olan
olayda ço¤u zaman iflverenin TBK m.49’a göre
haks›z fiil sorumlulu¤u, m.66’ya göre adam ça-
l›flt›ran›n sorumlulu¤u, m.67’ye göre hayvan bu-
lunduran›n sorumlulu¤u, m.69’a göre yap› mali-
kinin sorumlulu¤u ve m.116’ya göre yard›mc›
kiflilerin fiillerinden sorumluluk hükümleri kap-
sam›nda sorumluluk flartlar› da gerçekleflmifl ola-
bilir. Bu durumda iflçi, hangi maddeye göre ifl-
vereni sorumlu tutaca¤› konusunda seçimlik
hakka sahiptir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenlik Kanunu kapsam›nda iflve-

renin hukuki sorumlulu¤unu aç›klamak.

‹SGK m.4’de iflverenin genel yükümlülü¤ü bafll›-
¤› alt›nda getirilen düzenlemeye göre iflverenin,
çal›flanlar›n iflle ilgili sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤la-
makla yükümlü oldu¤u ve bu çerçevede risk de-
¤erlendirmesi yapmak veya yapt›rma yükümlü-
lü¤ü oldu¤u ifade edilmifltir. ‹flveren, iflyerinde ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli
her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri nok-
sans›z bulundurmak, iflçilerin al›nan önlemlere
uyup uymad›klar›n› denetlemek, iflçileri karfl› kar-
fl›ya bulunduklar› mesleki riskler, al›nmas› ge-
rekli tedbirler, kanuni hak ve sorumluluklar ko-
nusunda bilgilendirmek ve gerekli ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i e¤itimini vermekle yükümlüdür.
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1. Afla¤›daki sorumluluk türlerinden hangisi özel ka-
nunlarda düzenlenmifltir?

a. Akdi sorumluluk
b. Kusur sorumlulu¤u
c. Kusursuz sorumluluk
d. Tehlike sorumlulu¤u
e. Sebep sorumlulu¤u

2. Afla¤›daki kanunlardan hangisinde iflverenin hukuki
sorumlulu¤una iliflkin kamu hukuku niteli¤i tafl›yan hü-
kümler yer almaz?

a. Anayasa
b. ‹fl Kanunu
c. Borçlar Kanunu
d. Belediyeler Kanunu
e. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu

3. Afla¤›dakilerden hangisi akit d›fl› sorumluluk halle-
rinden biri de¤ildir?

a. Haks›z fiil sorumlulu¤u
b. Yap› malikinin sorumlulu¤u
c. Adam çal›flt›ran›n sorumlulu¤u
d. Hayvan bulunduran›n sorumlulu¤u
e. Kaç›n›lmaz fiil failinin sorumlulu¤u

4. Afla¤›dakilerden hangisi illiyet ba¤›n› kesen sebep-
lerden biri de¤ildir?

a. Mücbir sebep
b. ‹flverenin kusuru
c. ‹flveren vekilinin kusuru
d. Zarar görenin a¤›r kusuru
e. Üçüncü kiflinin a¤›r kusuru

5. Afla¤›da say›lan durumlardan hangisinde adam ça-
l›flt›ran (iflveren) sorumlu de¤ildir?

a. Adam çal›flt›ran gerekli araç ve gereci bulundur-
mam›flsa

b. Adam çal›flt›ran çal›flt›rd›¤› adam› seçmede ge-
rekli özeni göstermemiflse

c. Çal›flt›rd›¤› kimse kendisine verilen iflin yap›lma-
s› s›ras›nda baflkas›na zarar verirse

d. Adam çal›flt›ran iflletmenin çal›flma düzeninin za-
rar›n do¤mas›n› önlemeye elveriflli oldu¤unu is-
pat edemezse

e. Adam çal›flt›ran çal›flt›rd›¤› adama ifliyle ilgili ta-
limat verirken zarar›n do¤mas›n› engellemek için
gerekli özeni gösterdi¤ini ispat ederse

6. ‹flverenin sorumlulu¤unun, haks›z fiil sorumlulu¤u-
na dayand›r›lmas› halinde TBK m.72’ye göre zamanafl›-
m› süresi ne kadard›r?

a. 1 y›l
b. 2 y›l
c. 5 y›l
d. 10 y›l
e. 15 y›l

7. Afla¤›dakilerden hangisinin ‹SGK’ya göre iflveren ta-
raf›ndan yap›lmas› gerekli de¤ildir?

a. Ç›rak ve stajyer ö¤renciler için özel önlemler
al›nmas›

b. Gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin
al›nmas›

c. Al›nan önlemler hususunda iflçilerin bilgilendirilmesi
d. Önlemlere uyulup uyulmad›¤›n›n denetlenmesi
e. Gerekli araç ve gerecin bulundurulmas›

8. Zorunlu su hakk› afla¤›daki sorumluluk türlerinden
hangisidir?

a. Akdi sorumluluk
b. Kusur sorumlulu¤u
c. Sebep sorumlulu¤u
d. Tehlike sorumlulu¤u
e. Hukuka uygun müdahaleden do¤an sorumluluk

9. Afla¤›da say›lan durumlardan hangisinde as›l iflve-
ren, alt iflveren ile birlikte sorumlu de¤ildir?

a. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin yeterince
al›nmamas› nedeniyle u¤ran›lan zararlardan

b. ‹flyeri ile ilgili olarak ifl sözleflmesinden do¤an
yükümlülüklerden

c. ‹flyeri ile ilgili toplu ifl sözleflmesinden do¤an
yükümlülüklerden

d. ‹flyeri ile ilgili olarak kanundan do¤an yükümlü-
lüklerden

e. Alt iflverenin aleyhine verilen idari para cezalar›ndan

10. ‹flverenin sorumlulu¤unun, sözleflmeden sorumlu-
lu¤una dayand›r›lmas› halinde TBK m.146’ya göre za-
manafl›m› süresi ne kadard›r?

a. 1 y›l
b. 2 y›l
c. 3 y›l
d. 5 y›l
e. 10 y›l

Kendimizi S›nayal›m



Yaflam›n ‹çinden

‹stanbul’da yaflanan sel felaketinde sekiz kad›n iflçinin
servis arac›nda sele maruz kalarak hayatlar›n› kaybetme-
lerine iliflkin olarak Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›’nca
haz›rlanan iddianamede, iflyerinde çal›flan sekiz kad›n ifl-
çinin, 9 Eylül 2009 tarihinde kapal› kasa kamyonetin ar-
kas›nda iflyerine gittikleri belirtiliyordu. Söz konusu iflçi-
lerin, servis arac›ndan inmek istedikleri s›rada iflyerinin
istinat duvarlar›n›n sel sular› nedeniyle y›k›lmas› ve sel
sular›n›n birikmesi neticesinde araç içinde kalarak öl-
dükleri kaydediliyordu. ‹ddianamede, ayn› araçta bulu-
nan bir kiflinin binaya girdi¤i, araçtan ç›kan floförün iki
kad›n iflçiyi araçtan kurtard›¤› anlat›larak, Trafik Kanu-
nu’na göre kullan›lmas› yasak olan kapal› kasa kamyo-
netle servis tafl›mac›l›¤› yap›ld›¤› ifade ediliyordu. 
Duruflmada savunma yapan iflverenin avukat›, ‹stan-
bul’da böyle bir olay›n 100 y›lda bir meydana geldi¤ini,
olay›n öngörülmesi ve önlenmesinin mümkün olmad›-
¤›n›, müvekkilinin ölenlerin yak›nlar›n›n ac›lar›n› azalta-
bilmek için tüm zararlar›n› karfl›lad›¤›n› belirtti. Avukat,
müvekkilinin fabrikan›n etraf›n› duvarlarla çevirdi¤ini,
kum torbalar›yla y›¤›naklar yapt›¤›n› ifade ederek “Ayr›-

ca olayda kullan›lan arac›n cinsi ne olursa olsun, bu

kadar büyük bir felakete karfl› etkili olmad›¤› da rapor-

larda belirtilmifltir. Müvekkilimin beraatini talep ediyo-

rum’’ diye konufltu. Di¤er san›¤›n avukat› da olay›n do-
¤al afet neticesinde meydana geldi¤ini, müvekkilinin ifl-
yerinde idare amiri olarak görev yapt›¤›n› söyleyerek
“Maalesef kader a¤lar›n› örünce insan neticeye mani

olam›yor. Müvekkilim minibüsün çat›s›na ç›karak önce

floförü kurtar›yor, daha sonra di¤er iflçileri kurtarmak

istiyor. Ancak bütün çabalar›na ra¤men neticeyi önle-

yemiyor. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum’’ dedi. 
Son sözü sorulan san›klardan biri olayda suyun yüksek-
li¤inin 2 metre 70 santimetreye ç›kt›¤›n› hat›rlatarak, çev-
redeki iflyerlerinin önlemler konusunda kendilerini ör-
nek ald›¤›n› söyledi. San›k, “‹flyerinde al›nacak tüm ted-

birleri ald›k. Atalar›m›z›n bir sözü var. Ateflin çaresi su,

suyun çaresi yok. Beraatimi talep ediyorum’’ dedi.
Davaya iliflkin olarak Bak›rköy 4. A¤›r Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruflmada karar›n› aç›klayan mahkeme heye-
ti, “taksirle birden fazla kiflinin ölümüne neden olmak’’

suçundan firma sahibine 5 y›l, idare müdürüne de 2 y›l
1 ay hapis cezas› verdi. Mahkeme heyeti, san›klardan
servis arac› floförünün ise beraatini kararlaflt›rd›.

Kaynak: http://www.ntvmsnbc.com/id/25286134/ 06/Ara-
l›k/2011 adresinden k›salt›larak al›nm›fl ve düzenlenmifltir.

“... Özel hukukta sözleflme iliflkilerinde veya haks›z fiil-
lerde borçlunun ya da failin sorumlulu¤unu belirlerken
fiille (ya da sebeple) sonuç aras›nda bulunmas› gereken
uygun illiyet ba¤› kurulamaz ya da kesilir ise borçlu ya
da fail sonuçtan sorumlu tutulamaz. Uygun illiyet ba¤›n›
kesen sebepler bafll›ca üç tanedir: Mücbir sebep, zarar
görenin kusuru ve üçüncü kiflinin kusuru. Kaç›n›lmazl›k,
uygun illiyet ba¤›n› kesen sebeplerden en önemli olan›
olup mücbir sebebin bir unsurudur. Doktrinde mücbir
sebep, genel bir davran›fl normunun veya borcun ihlali-
ne mutlak ve kaç›n›lmaz bir flekilde yol açan öngörüle-
mez, karfl› konulamaz ve d›flar›dan gelen ola¤anüstü bir
olay olarak tan›mlan›r. Mücbir sebep ço¤unlukla y›ld›r›m
düflmesi, deprem, sel gibi bir do¤a olay› olabilece¤i gibi
bazen savafl, genel grev, askeri darbe gibi befleri ya da
sosyal bir olay, hatta ithal yasa¤›, kamulaflt›rma gibi hu-
kuki bir olay da olabilir. Ço¤unlukla uygulamada mücbir
sebepler umulmayan hal (kaza, ola¤anüstü hal) birbirine
kar›flt›r›l›r, hatta bunlar efl anlaml› olarak da kullan›l›r.
Gerçekten görünüfl ve nitelik itibar›yla ikisi aras›nda fark
daha çok olay›n meydana gelifl fleklindeki yo¤unluk ve
fliddet derecesi ile ilgilidir. Mücbir sebep teflkil eden olay
umulmayan hale göre daha fliddetli ve mutlak kaç›n›l-
mazl›k arzederken, umulmayan hal daha s›n›rl› bir etki-
ye sahiptir. Mücbir sebep borçlu veya sorumlunun ifllet-
me veya faaliyetine yabanc›, d›flar›dan gelen bir olay
iken, umulmayan hal iflletme veya faaliyet içi bir olay da
olabilir. Ayr›ca, mücbir sebep daima illiyet ba¤›n› kesti¤i
halde, umulmayan hal bazen illiyet ba¤›n› tek bafl›na
kesmeyebilir. Örne¤in bir yang›n, yerine göre umulma-
yan hal, yerine göre mücbir sebep say›labilir. Bir baflka
ifade ile umulmayan halde öngörülemezlik, kaç›n›lmaz-
l›k, tamamen sübjektiftir, yani sorumlu veya borçlu bak›-
m›ndand›r. Oysa mücbir sebepte öngörülemezlik ve ka-
ç›n›lmazl›k objektif yani herkes için geçerli olup, mutlak
bir anlam tafl›r. Kaç›n›lmazl›¤›n mutlakl›¤›ndan amaç,
teknik ve bilimin o andaki verilerine göre mevcut her
türlü önlem al›nsa, her türlü özen gösterilse bile ihlalin,
dolay›s›yla zararl› sonucun hiç kimse taraf›ndan önlene-
memesidir. ‹sviçre Federal Mahkemesine göre de mücbir
sebep teflkil eden bir olay›n zarar verici sonucu, herkes
için kaç›n›lmaz ve mutlak anlamda önlenmesi imkâns›z
k›sacas› kaç›n›lmazl›k objektif olmal›d›r...”

Kaynak: A. Can Tuncay, “Kurumun ‹flverene Rücu-

u-Olayda Kaç›n›lmazl›k Durumu”, Sicil Dergisi, Y.1,
S.4 (Aral›k 2006), s.187’den al›nm›flt›r.”

“
Okuma Parças›
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Akit D›fl› Sorumluluk” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sorumlulu¤un Hukuki Da-
yana¤› (Kaynaklar›)” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sorumluluk Kavram›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Borçlar Kanunu’nda
‹flverenin Sorumlulu¤unun Koflullar›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Adam Çal›flt›ran›n Sorumlu-
lu¤u” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Haks›z Fiil Sorumlulu¤u”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanu-
nu’nda ‹flverenin Sorumlulu¤una ‹liflkin Düzenle-
meler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukuka Uygun Müdahale-
den Do¤an Sorumluluk” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanu-
nu’nda ‹flverenin Sorumlulu¤una ‹liflkin Düzenle-
meler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flverenin Sorumlulu¤unun
Di¤er Sorumluluk Halleriyle Karfl›laflt›r›lmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

‹flverenin sorumlulu¤una iliflkin kamu hukuku niteli¤i tafl›-
yan iflverenin koruma ve gözetme borcuna iliflkin düzen-
lemelerde iflverenin, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
sa¤lanmas› için gerekli önlemleri alma yükümlülü¤ü öngö-
rülmüfltür. Kamu hukuku niteli¤i tafl›yan hükümler Anaya-
sa’da, ‹K’da, ‹SGK’da, SSGSSK’da, Belediye Kanunu’nda ve
Umumi H›fz›ss›hha Kanunu’nda düzenlenmifltir.

S›ra Sizde 2 

Akdi (sözleflmeden do¤an) sorumluluk, borçlunun bor-
cunu gere¤i gibi ifa etmemesi nedeniyle alacakl›n›n u¤-
rad›¤› zarar›n tazmin yükümlülü¤üdür. Akdi sorumlulu-
¤un birinci koflulu, taraflar aras›nda bir borç iliflkisinin
yani sözleflmenin olmas›d›r. ‹kinci koflul, borcun ifa
edilmemifl olmas›d›r. Üçüncü koflul ise borçlunun bor-
cunu gere¤i gibi ifa etmemifl olmas›d›r. Dördüncü ko-
flul, alacakl›n›n bu nedenle zarara u¤ram›fl olmas›d›r.

S›ra Sizde 3 

‹flverenin sorumlulu¤unun hukuki niteli¤i konusunda
Yarg›tay eski kararlar›nda, kusur sorumlulu¤unu daha
sonra verdi¤i kararlarda ise kusursuz sorumlulu¤u ka-
bul etmifltir. Ancak Yarg›tay 21. HD 2009 tarihli bir ka-
rar›nda, iflyerinde meydana gelen ifl kazalar› nedeniyle
iflverenin hukuki sorumlulu¤unun niteli¤inin kusura
dayand›¤›n› kabul etmifltir.

S›ra Sizde 4

‹lliyet ba¤›, haks›z fiil nedeniyle zarar›n tazmini borcu-
nun do¤abilmesi için haks›z fiil ile zarar aras›nda bu-
lunmas› gerekli sebep-sonuç iliflkisidir. ‹lliyet ba¤›n› ke-
sen (ortadan kald›ran) sebepler mücbir sebep, üçüncü
flahs›n a¤›r kusuru ve zarar görenin kusurudur.

S›ra Sizde 5

TBK m.66/I’e göre adam çal›flt›ran (iflveren), çal›flan›n
kendisine verilen iflin yap›lmas› s›ras›nda baflkalar›na
verdi¤i zarar› tazmin etmekle yükümlüdür. Adam çal›fl-
t›ran, gerekli talimat› verirken ve gözetim ve denetimde
gereken özeni gösterdi¤ini ispat ederse sorumlu olmaz.

S›ra Sizde 6

‹flverenler, iflyerinde al›nan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ön-
lemlerine iflçilerin uyup uymad›¤›n› denetlemek ve al›-
nan önlemler hakk›nda onlar› bilgilendirmekle yüküm-
lüdür (‹SGK m. 4/1, b).

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an tazminatlar› özetleyebilecek,
Maddi tazminat› aç›klayabilecek,
Destekten yoksun kalma tazminat›n› anlatabilecek,
Manevi tazminat› aç›klayabilecek 
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Maddi Tazminat
• Maddi Zarar
• Destekten Yoksun Kalma 

Tazminat›

• Gerçek Destek
• Farazi Destek
• Manevi Tazminat
• Manevi Zarar

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
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‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

• ‹fi KAZASI VE MESLEK
HASTALI⁄INDAN DO⁄AN
TAZM‹NATLAR

• TAZM‹NAT TÜRLER‹

‹fl Kazas› ve Meslek
Hastal›¤›ndan Do¤an
Tazminat Davalar›
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‹fi KAZASI VE MESLEK HASTALI⁄INDAN DO⁄AN 
TAZM‹NATLAR
‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an tazminat, ifl hukuku uygulamas›nda yar-
g›y› en çok meflgul eden olaylardan biridir. Ülkemizde, çok say›da ifl kazas› ve
meslek hastal›¤›yla karfl›lafl›lmas› konuyu hem iflçi hem de iflverenler için hayati
noktaya getirmifltir.

‹fl kazas› ya da meslek hastal›¤›, buna maruz kalan iflçi üzerinde maddi ve ma-
nevi zararlar yaratmaktad›r. Hatta ölümle sonuçlanan çok say›da kaza ve hastal›k
da bulunmaktad›r. Bu gibi olaylarda, ortaya ç›kan zarar›n karfl›lanmas›n› sa¤layan
iki farkl› kaynak bulunmaktad›r. Bunlardan ilki, Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK)’dur. SGK, zarar gören iflçi ya da ailesine maddi yard›m sa¤lamaktad›r. Bu
yard›mlar, iflçiye yönelik sa¤l›k yard›mlar› yan›nda birtak›m parasal yard›mlardan
da oluflmaktad›r. Söz konusu parasal yard›mlar, geçici ifl göremezlik ödene¤i ile
sürekli iflgöremezlik geliridir ve kazaya u¤rayan ya da hastalanan iflçinin karfl›lafl-
t›¤› maddi zarar›n bir k›sm›n› ya da tamam›n› karfl›layabilmektedir.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› sigorta kolundan sa¤lanan yard›mlar hakk›nda daha fazla bil-
gi için Sosyal Güvenlik Hukuku (Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yay›n›, 2012) kitab›-
n›n 3. ünitesine bakabilirsiniz.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan kaynaklanan zararlar›n SGK yard›mlar›yla
karfl›lanamayan k›sm›n›n belirli koflullar›n varl›¤› halinde iflveren taraf›ndan karfl›-
lanmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla an›lan zararlar›n karfl›lanmas›nda ikinci kayna-
¤›n, iflverenler oldu¤unu söyleyebiliriz. ‹flverenlerin, iflçilerin karfl›lanmayan zarar›-
n› karfl›lamalar›n› sa¤lamak için açt›klar› davalara ifl kazas› ve meslek hastal›¤›n-
dan do¤an tazminat davalar› ad› verilmektedir. ‹flçiler, bu davalarla ifl kazas› ve
meslek hastal›¤› nedeniyle u¤rad›klar› zararlar›n SGK taraf›ndan karfl›lanamayan
k›sm›n›n iflveren taraf›ndan karfl›lanmas›n› talep edebilmektedirler. 

TAZM‹NAT TÜRLER‹

Maddi Tazminat
‹fl kazas› veya meslek hastal›¤›ndan zarar gören iflçi ya da ölümleri halinde deste-
¤inden yoksun kalanlar, iflçiyi gözetme borcuna ayk›r› davran›fllar› nedeniyle bu-

‹fl Kazas› ve Meslek
Hastal›¤›ndan Do¤an

Tazminat Davalar›

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›
sonucunda ortaya ç›kan
zarar›n karfl›lanmas›n›
sa¤layan 2 farkl› kaynak
vard›r:
• SGK,
• ‹flveren.
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‹fl Kazas› ve Meslek
Hastal›¤›ndan Do¤an
Tazminat Davalar›:
‹flverenlerin, iflçilerin
karfl›lanmayan zarar›n›
karfl›lamalar›n› sa¤lamak
için açt›klar› davalard›r.

Tazminat türleri,
• Maddi tazminat,
• Manevi tazminat,
• Destekten yoksun kalma
tazminat›d›r.



na neden olan iflverenlerden tazminat talep edebilirler. Ancak bu tazminat› talep
edilebilmenin ön flart›, iflverenin iflçiye karfl› sorumlu tutulabilece¤i (bireysel ifl hu-
kuku anlam›nda) bir ifl kazas›n›n varl›¤›d›r. 

Maddi Tazminat›n Hukuksal Dayana¤›
Bireysel ifl hukuku anlam›ndaki ifl kazas›n›n kanuni temeli 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kanunu ve 6098 say›l› Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.417’dir. An›lan dü-
zenlemelerle iflverene yüklenen ödevlerin gerekti¤i gibi yerine getirilmemesinden
do¤an kaza, bireysel ifl hukuku anlam›nda ifl kazas›n› oluflturur ve iflverenin iflçiye
karfl› sorumlulu¤unu do¤urur. Bu nitelikteki kazalar, sosyal güvenlik hukuku anla-
m›ndaki ifl kazalar›na oranla daha dar kapsaml›d›r.

Hakk›nda özel bir düzenleme bulunmamas› nedeniyle genel hüküm niteli¤in-
deki TBK m.54’e dayand›r›lan ifl kazas›ndan do¤an maddi tazminat iflçinin tedavi
giderleri, kazanç kayb›, çal›flma gücünün azalmas› ya da yitirilmesinden do¤an
kay›plar ve ekonomik gelece¤in sars›lmas›ndan do¤an kay›plar›n karfl›lanmas›na
yöneliktir.

Maddi Tazminatta Zarar›n Belirlenmesinde Baflvurulan Unsurlar
‹fl kazas› veya meslek hastal›¤›ndan zarar gören iflçiler ya da afla¤›da görülece¤i gi-
bi ölümleri halinde deste¤inden yoksun kalanlar, iflçiyi gözetme borcuna ayk›r›
davran›fllar› nedeniyle buna neden olan iflverenlerden tazminat talep edebilirler.
Maddi tazminat, iflçinin vücut bütünlü¤ünün ihlalinden kaynaklanan zarar› karfl›la-
maya yönelik oldu¤undan zarar›n unsurlar› da buna göre belirlenir. Afla¤›da yer
verilecek olan bu unsurlar, iflçinin söz konusu zarar›n›n maddi olarak belirlenme-
sini sa¤lamaktad›r.

Meslekte Kazanma Gücü Kayb›
Bu ba¤lamda belirlenecek ilk unsur, ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucunda ifl-
çinin u¤rayaca¤› meslekte kazanma gücü kayb›d›r. ‹fl kazas›ndan do¤an maddi taz-
minat davalar›nda, maddi zarar›n belirlenebilmesi için kazaya u¤rayan iflçinin mes-
lekte kazanma gücünü hangi oranda kaybetti¤i tespit edilmelidir. Bu flekilde iflçi-
nin, tam iflgörebilir durumda iken elde edebildi¤i kazanc›n sakatlanma nedeniyle
ne oranda azalm›fl oldu¤u belirlenebilir.

Meslekte kazanma gücünün yitirilmesi konusunda Türk mevzuat›nda bir tan›m
yap›lmam›flt›r. Ancak genel olarak uygulamada, ifl kazas› sonras›nda bedensel bü-
tünlü¤ü ihlal edilen iflçinin bu hali mesle¤ini tam ya da gere¤i gibi yürütmesine en-
gel oldu¤unda veya zorlaflt›rd›¤›nda meslekte kazanma gücünün kayb›ndan
söz edilmektedir. 

‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucunda ortaya ç›kan meslekte kazanma gü-
cü kayb› oran›, 2008 y›l›nda ç›kar›lan “Çal›flma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü
Kayb› Oran› Tespit ‹fllemleri Yönetmeli¤i” (RG, T.11.10.2008, S.27021) ile belirle-
nen bir usul içinde belirlenir. Yapaca¤› yard›mlar›n miktar›n› belirlemek için an›-
lan oran› bilmek zorunda olan SGK’n›n bu konudaki tespiti, uygulamada maddi
tazminat davalar›ndaki zarar hesaplamalar›nda da kullan›lmaktad›r. 

Çal›flma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb› Oran› Tespit ‹fllemleri Yönetmeli¤i metni
için http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/28015.html adresine bakabilirsiniz.
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Maddi tazminat afla¤›daki
kay›plar›n karfl›lanmas›na
yöneliktir:
• ‹flçinin tedavi giderleri,
• Kazanç kayb›,
• Çal›flma gücünün
azalmas› ya da
yitirilmesinden do¤an
kay›plar,
• Ekonomik gelece¤in
sars›lmas›ndan do¤an
kay›plar.

Maddi zarar›n
belirlenmesindeki unsurlar
flunlard›r:
• Meslekte kazanma gücü
kayb›,
• ‹flgörebilme ça¤› ve yaflam
süresi,
• Ücret,
• Taraflar›n kusuru.

Meslekte Kazanma Gücü
Kayb›: ‹fl kazas› sonras›nda
bedensel bütünlü¤ü ihlal
edilen iflçinin mesle¤ini tam
ya da gere¤i gibi
yürütmesine engel olan veya
zorlaflt›ran durumdur.
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‹fl kazas› veya meslek
hastal›¤› sonucu ortaya
ç›kan meslekte kazanma
gücü kayb› oran› Çal›flma
Gücü ve Meslekte Kazanma
Gücü Kayb› Oran› Tespit
‹fllemleri Yönetmeli¤i ile
belirlenen usule göre
belirlenir.



‹flgörebilme Ça¤› ve Yaflam Süresi
Maddi zarar›n belirlenmesinde kullan›lan ikinci unsur, kazaya u¤rayan iflçinin ifl-
görebilme ça¤› ve yaflam süresidir. ‹flçinin çal›flma gücündeki azalma nedeniyle ile-
ride u¤rayaca¤› zarar›n hesaplanmas› için fiili çal›flmas›n› ve hayat›n› sürdürebile-
ce¤i zaman sürecinin belirlenmesi gerekir. Zira kazaya u¤rayan iflçinin iflgörebilme
ça¤›n›n sonuna kadar çal›flabilece¤i ancak kazan›n sonucunda u¤rad›¤› iflgöremez-
li¤in belli oranda ya da tümüyle buna engel oldu¤u kabul edilir.

‹flgörebilme ça¤› ile yaflam süresi birbirinden farkl› kavramlard›r. ‹flgörebilme
ça¤›, yaflam süresi içinde yer alan bir zaman dilimini ifade ediyor olsa bile ondan
daha k›sa olmak zorundad›r. Zira iflçilerin hayatlar›n›n sonuna kadar çal›flabilecek-
leri kabul edilmemektedir. Belirli bir yaflta emekliye ayr›lacaklar› ve o yafltan sonra
ise geçimlerini çal›flmaks›z›n alacaklar› yafll›l›k ayl›¤›yla sa¤layacaklar› düflünülür.

Kazanç kay›plar›n›n belirlenmesinde, iflçinin aktif oldu¤u iflgörebilme dönemi
dikkate al›n›r. Bu dönemi takip eden pasif dönem içinde gerçekleflecek zararlar›n
ise mahrum kal›nan yafll›l›k ayl›klar›ndan olufltu¤u varsay›l›r. 

Mevzuat›m›zda, iflgörebilme ça¤›n› düzenleyen bir hüküm yoktur. O nedenle
bu konu, yarg›sal kararlarla aç›kl›¤a kavuflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Yarg›tay iflgöre-
bilme süresinin belirlenmesi aflamas›nda verdi¤i kararlar›nda, an›lan kavram›n ka-
nuni emeklilik yafl›n› hedeflemedi¤ini özenle vurgulam›flt›r. Gerçekten de iflgöre-
bilme yafl›n›n tespitinde, yürütülmekte olan iflin ve iflyerinin niteli¤i, iflçinin kaza
an›ndaki sa¤l›k durumu büyük önem tafl›r. Oysa emeklilik yafl›, emeklilik sistemi-
nin kendi içindeki düflünce yap›s›na uygun de¤erlendirmelerden sonra belirlenir.
Dolay›s›yla emeklilik, kiflinin iflgörebilme ça¤›n›n sonuna gelmesini ifade etmez.
Nitekim, 4447 say›l› Kanunla Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yap›lan son de¤iflikli¤e
kadar emeklilik yafl›n›n dünya standartlar›n›n alt›nda kald›¤› ve erken emeklilik
imkân›n›n yarat›ld›¤›, Türkiye’de emeklilik yafl›n›n iflgörebilme ça¤›n›n da sonunu
gösterdi¤ini iddia edebilmek mümkün de¤ildi. Bu nedenle, Yarg›tay uygulamas›n-
da iflgörebilme ça¤›n›n sonu olarak eski düzenlemedeki emeklilik yafl›ndan farkl›
olarak 60 yafl gösterilmiflti (Bayc›k, 2006, s.168). An›lan uygulama, bugün de ayn›
flekilde sürdürülmektedir. 

Yarg›tay’›n iflgörebilme ça¤› konusunda benimsedi¤i standart uygulama yerine nas›l bir uy-
gulama yap›labilir?

Yarg›tay’›n iflgörebilme ça¤› konusunda uygulad›¤› 60 yafl standard› yeralt› ma-
den ifllerinde daha farkl›d›r. Buna göre, iflçinin an›lan ifllerde çal›fl›yor olmas› ha-
linde çal›flma süresi 50 yafl ile s›n›rland›r›lm›flt›r. ‹flçinin, 50 yafl›na kadar yeralt›
iflinde o iflin ücret koflullar›na göre çal›flabilece¤i varsay›l›r. Ancak söz konusu ifl-
çinin iflgörebilme ça¤›, 50 yafl ile s›n›rl› de¤ildir. Yarg›tay, bu konumdaki iflçilerin
50 yafl›ndan sonra yerüstü ifllerinde, o ifllerin ücret koflullar›yla 60 yafl›na kadar ça-
l›flabileceklerini kabul etmifltir.

Tazminat hesaplamalar› s›ras›nda 60 yafl›na kadar devam edece¤i kabul edilen
iflgörebilme süresinin iflçi taraf›ndan aral›ks›z çal›flmayla geçirilece¤i öngörülür. Fa-
kat Yarg›tay, söz konusu süreçte kesintiye neden olacak bir durumun varl›¤›n› ka-
bul etmektedir. O da, kanuni bir yükümlülük olan askerlik hizmetidir. Kazaya u¤ra-
yan iflçi, askerlik ödevini yerine getirmemiflse askerlikte geçirece¤i süre gelecekteki
çal›flma süresi içinde de¤erlendirilmemekte ve bu süreden mahsup edilmektedir.

1195.  Ünite  -  ‹fl  Kazas›  ve  Meslek  Hastal ›¤ ›ndan Do¤an Tazminat  Davalar ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1



Aktif devre olarak nitelendirilen bu dönemin aksine pasif dönem olarak adlan-
d›r›lan emeklilik döneminin sonu yani varsay›lan ölüm tarihi 1931 tarihli PMF cet-
vellerine göre tespit edilir. Frans›z kökenli olan, kad›n-erkek ayr›m› yap›lmayan ve
hiçbir özel durumun dikkate al›nmad›¤› bu cetvellerle iflçinin rapor an›ndaki yafl›
dikkate al›narak hangi tarihe kadar yaflayabilece¤i belirlenir. Bu flekilde, iflçinin 60
yafl›ndan sonra yafll›l›k ayl›¤› alarak hayat›n› sürdürece¤i dönem tespit edilmifl
olur.

‹flgörebilme ça¤› ve yaflam süresinin sonuna iliflkin yap›lan tespitler, tazminat
hükmünün verilmesinden önce varsay›msal bir hayat dönemi ortaya koyar. Böyle-
ce kazaya u¤rayan iflçinin u¤rad›¤› zarar›n hesab›nda, çal›flma ve yaflam süresi gi-
bi önceden tespiti mümkün olmayan bir bilinmeyen varsay›ma dayal› da olsa or-
tadan kald›r›l›r. Bu flekilde, ne zamana kadar çal›flabilece¤i ve hangi tarihte ölebi-
lece¤i belirlenen iflçinin kazayla u¤rad›¤› kazanç kay›plar›n›n tespiti de kolaylafl›r.

Ücret
Maddi zarar›n belirlenmesinde kullan›lan üçüncü unsur, kazaya u¤rayan ya da
meslek hastal›¤›na yakalanan iflçinin tazminata esas al›nacak ücretidir. Zira vücut
bütünlü¤ü ihlal edilen iflçinin çal›flamamas› nedeniyle u¤rad›¤› maddi zararlar›n en
önemli k›sm›n› mahrum kald›¤› ücretleri oluflturur. Ortaya ç›kan bu zarar›n belirle-
nebilmesi için iflçinin ücretinin tespitine ihtiyaç duyulur. Kazanç kayb›ndan dolay›
ortaya ç›kan maddi zararlar›n hesaplanmas› için gerekli olan bu ücret, kural olarak
iflçinin kaza tarihinde yürütmekte oldu¤u iflten ald›¤› ücrettir.

‹fl kazas› veya meslek hastal›¤›ndan kaynaklanan maddi ve destekten yoksun
kalma tazminatlar›n›n hesab›nda dikkate al›nacak ücretleri, belirlenebilen ücretler
ve bilinemeyen ücretler olarak ikiye ay›rmak mümkündür. Belirlenebilen ücret-
ler, iflçinin kaza olmasayd› kaza an›ndan rapor (tazminata esas al›nan bilirkifli ra-
poru) tarihine kadar çal›flarak elde edebilece¤i ücretlerdir. An›lan dönemde, iflçi-
nin kaza nedeniyle tamamen ya da k›smen alamad›¤› ücretlerin belirlenmesi müm-
kündür. ‹flverenin, düzenledi¤i ve iflçinin imzalad›¤› ücret bordrolar› ya da yine ifl-
veren taraf›ndan düzenlenen sigorta prim bordrolar›, hesap pusulalar›, hesap def-
terleri söz konusu ücretlerin miktarlar› konusunda bilgi verebilmektedir. Ayr›ca, vi-
zite kâ¤›d›nda ya da müfettifl raporunda yer alan ücret de günün koflullar›na uy-
gun oldu¤u sürece hesaplamalarda dikkate al›nabilir.

Kazaya u¤rayan iflçinin, kaza an›ndaki ücretini belirlemede kullan›lan söz ko-
nusu belgelere her olayda kolayl›kla ulafl›lamaz. Gerek ücret ve gerekse sigorta
prim bordrolar› genellikle sa¤l›kl› flekilde tutulmad›klar›ndan ya da hiç bulunama-
d›klar›ndan kazaya u¤rayan iflçinin olay an›nda almakta oldu¤u ücretin tespitinde
zorluklar yaflan›r. Belgelere ulafl›lmas› halindeyse belgelerin do¤rulu¤u sorunuyla
karfl›lafl›l›r. Zira baz› iflverenlerin, sigorta primlerini düflük tutma kayg›s›yla ödedik-
leri ücretin alt›nda beyanda bulunduklar› görülmektedir. Özellikle uzman iflçilerin
sigorta prim bordrolar›nda, asgari ücretle çal›flt›klar›n›n beyan edildi¤i görülebil-
mektedir. An›lan belgelerin tümünün ya da en yenilerinin elde edilemedi¤i ve ger-
çek ücret seyrinin anlafl›lamad›¤› durumlarda Yarg›tay, asgari ücreti esas alan bir
uygulama yaratm›flt›r. Maddi zarar hesaplamas›nda hüküm tarihine en yak›n tarih-
te belli olan verilerin dikkate al›nmas› gerekti¤ini belirten Yarg›tay, kazayla rapor
tarihi aras›ndaki ücretlerin tespit edilememesi halinde iflçinin asgari ücretle çal›flt›-
r›lm›fl oldu¤unu kabul etmektedir. Söz konusu varsay›mdan hareket edilince, iflçi-
nin kaza tarihinden itibaren bilinmeyen ücreti kalmamakta ve ilgili dönem boyun-
ca artan bir seyir izleyen asgari ücretler ayn› zamanda iflçinin de ücretlerini olufl-
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Belirlenebilen Ücretler:
‹flçinin, kaza olmasayd› kaza
an›ndan tazminata esas
al›nan bilirkifli raporu
tarihine kadar çal›flarak elde
edebilece¤i ücretlerdir.



turmaktad›r. Ancak hemen belirtilmelidir ki Yarg›tay iflverenler taraf›ndan bildirilen
ya da tespit edilen ücretleri, iflçinin konumuna ve içinde bulunulan flartlara uygun
gördü¤ü durumlarda bunlar› bir kenara b›rakarak varsay›mlarla sonuca gidilmesi-
ni isabetli görmemektedir.

‹flçinin, kazayla rapor tarihi aras›ndaki ücretlerinin tümünün tespit edilemedi¤i
hallerde belirlenen ücretlerden hüküm tarihine en yak›n olan dönemin asgari üc-
retiyle k›yaslan›r ve onun kaç kat› oldu¤u hesaplan›r. Ayn› oran, daha sonra belir-
lenmifl olan asgari ücretlere de uygulanarak iflçinin o dönemlerde alabilece¤i dü-
flünülen ücretlere ulafl›lmas› sa¤lan›r. Buna karfl›l›k, ücretlerinin tümü belirlenmifl
olan iflçinin zarar›n›n hesaplanmas› s›ras›nda asgari ücretleri ve ona uygulanan ar-
t›fllar› temel alan söz konusu hesap tekni¤inin uygulanmas› mümkün de¤ildir. Zi-
ra yukar›da da belirtildi¤i gibi Yarg›tay’a göre, gerçek durum belli iken varsay›m-
lara dayal› hesaplama yap›lmamal›d›r.

Sözü edilen uygulama d›fl›nda, ücrete iliflkin belgelerin bulunmad›¤› hallerde
Yarg›tay taraf›ndan uygulanan bir di¤er hesap yöntemi ise emsal iflçilerden yarar-
lan›lmas› esas›na dayan›r. Buna göre Yarg›tay, kazaya u¤rayan iflçinin emsallerinin
bulunmas› halinde onlar›n ücretlerinin iflçinin ücreti gibi kabul edilmesini ve he-
saplamalar›n emsal ücretler üzerinden yap›lmas›n› istemektedir. Hatta bu imkân›n
varl›¤› halinde asgari ücretin dikkate al›nmas›n› yukar›da de¤inilen gerçek belli
iken varsay›ma dayan›lamayaca¤› gerekçesiyle bozma nedeni olarak görmektedir.

‹fl kazas› veya meslek hastal›¤›ndan kaynaklanan maddi ve destekten yoksun
kalma tazminatlar›n›n hesab›nda dikkate al›nacak ücretlerin ikinci bölümünü bili-
nemeyen ücretler oluflturur. Maddi zarar›n ve destekten yoksun kalma zarar›n›n
belirlenmesi s›ras›nda ücretlerin bilinemedi¤i iki ayr› dönem bulunmaktad›r. Bun-
lardan ilki, bilirkiflinin hesap raporu tarihiyle hüküm tarihi aras›ndaki dönemdir.
Bilirkifliler hesaplamalar› s›ras›nda rapor düzenleme tarihinden önceki ücretleri yu-
kar›da aç›klad›¤›m›z flekilde belirleyebilirler. Ancak, raporlar›n› düzenledikten son-
ra hüküm tarihine kadar geçecek zaman dilimi uzun olmasa da kendileri aç›s›ndan
bilinemeyen bir dönemi ifade eder. Bununla birlikte tazminat kararlar›, genellikle
raporun hemen ard›ndan verildi¤inden mahkemeler genelde bilirkifli hesap rapo-
runun düzenlenme tarihini hükmün verildi¤i tarih olarak de¤erlendirirler. Ücretle-
rin bilinemedi¤i ikinci zaman dilimi ise hüküm tarihinden iflgörebilirlik ça¤›n›n so-
nuna kadar devam eder. ‹flçinin çal›fl›laca¤› varsay›lan ancak ücretinin bilinemedi-
¤i söz konusu dönemde yap›lacak tahminlerde, yine daha önce ald›¤› ya da alm›fl
oldu¤u kabul edilen ücretlerden yararlan›l›r. Öngörülere dayanak oluflturacak bu
ücret, genellikle iflçinin ald›¤› son ücrettir. Yarg›tay kararlar› da bu uygulamay› des-
teklemektedir. Son ücretten anlafl›lmas› gereken ya belirlenmifl son gerçek ücret ya
da belirlenemedi¤i için al›nd›¤› kabul edilen asgari ücrettir. Ancak tespit olunan
son gerçek ücret, eski tarihliyse dönemin asgari ücretiyle k›yaslanarak ve aflama
aflama yükseltilerek güncellenir. Buna karfl›l›k tespit edilen ancak eski tarihli olan
ücret, dönemin asgari ücretine eflitse t›pk› yukar›da belirtildi¤i gibi son ücret hü-
küm tarihine en yak›n tarihte belirlenen asgari ücret olur. Asgari ücretin kamu dü-
zenine iliflkin oldu¤u da düflünülürse, ücretin reel olarak belirlenemedi¤i böyle bir
durumda hâkim asgari ücreti re’sen dikkate almak durumundad›r.

‹fl kazas› nedeniyle iflçinin u¤rad›¤› ve u¤rayaca¤› zarar›n belirlenmesinde ha-
reket noktas›n› oluflturan son ücretin tespiti, maddi zarar›n hesaplanmas› için ye-
terli de¤ildir. Zira iflçinin ücretinin zaman içinde sabit kalaca¤› düflünülemez. ‹flçi-
nin mesle¤indeki ilerlemesi, k›demi, sektördeki geliflmeler, verimlili¤in ve kârl›l›-
¤›n artmas›n›n yan› s›ra ücretini eksilten enflasyon gibi nedenler ücretin sabit kal-
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Bilinemeyen Ücretler:
Maddi zarar›n ve destekten
yoksun kalma zarar›n›n
belirlenmesi s›ras›nda
ücretlerin bilinemedi¤i iki
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mas›na engel olur. Bu türden olumlu ve olumsuz etkenler bir bütün olarak de¤er-
lendirildi¤inde, reel olsun olmas›n rakamsal olarak iflçinin ücretinin artan bir seyir
izleyece¤i kabul edilmelidir. O nedenle zarar hesab›nda, hareket noktas›n› olufltu-
ran ücretin bilinen dönemdeki asgari ücrete paralel art›fllar d›fl›nda bilinmeyen ve
öngörülmesi gereken dönemde de art›fllara tabi tutulmas› gerekir. Bu dönem için-
de iflçiye ödenece¤i varsay›lan ücretler, içtihatlarla her y›l %10 art›r›larak hesapla-
ma yap›lmaktad›r.

Zarar hesab›nda kural, kaza an›ndaki ücretin esas al›nmas› olmakla birlikte bi-
ze göre iflçinin kaza sonras›nda ifl de¤ifltirmesi halinde yeni iflinde elde etmekte ol-
du¤u ücret, zarar hesab›nda dikkate al›nmal›d›r. Bununla birlikte, ifl de¤iflmifl olsa
bile meslek ya da yürütülen iflin de¤iflmemifl olmas›na dikkat edilmelidir. Zira ifl
kazas› tazminat›, meslekte kazanma gücündeki kayb›n yaratt›¤› zarar› gidermeyi
amaçlar. ‹fl de¤iflikli¤iyle iflçinin ücreti artsa bile kazayla u¤rad›¤› meslekte kazan-
ma gücü kayb› yeni ifli için de ayn› oranda olmal›d›r. Aksi halde, yeni iflindeki üc-
retin yan› s›ra yürütece¤i yeni faaliyeti nedeniyle meslekte kazanma gücündeki ka-
y›p oran› da yükseliyorsa bu durum dikkate al›nmamal› ve eski de¤erler kullan›l-
mal›d›r. Örne¤in, kaza an›nda parmaklar›ndan birkaç›n› kaybeden iflçinin ilk mes-
le¤i bekçilik iken yeni ifli bilgisayar operatörlü¤ü ise an›lan kazan›n do¤urdu¤u
meslekte kazanma gücü kay›p oran›, ilk ifle oranla yenisinde daha fazla olacakt›r.
Bu durumda iflvereni, salt meslek de¤iflikli¤i nedeniyle oluflan ücret ve iflgöremez-
lik oran art›fl›ndan sorumlu tutmak adalet hissini zedeler. Fakat yeni ifl, mesleki aç›-
dan de¤ifliklik yaratmasa da ücret aç›s›ndan art›fl sa¤lad›¤› durumlarda iflçiyi bun-
dan yararland›rmak gerekti¤i düflüncesindeyiz. Sonuç olarak an›lan art›fl, mesle¤e
verilen de¤er farkl›l›¤›ndan kaynaklan›r ve oluflan ifl kazas› bu mesle¤in yürütül-
mesiyle elde edilebilecek kazanca tamamen ya da k›smen engel olmufltur. Engel
olunan kazanc›, iflveren taraf›ndan iflçiye verilen ücretle s›n›rl› tutmak için bir ne-
den yoktur. Kald› ki, tazminatta dikkate al›nan da “kaza an›nda yürütülen iflteki
kazanma gücü” kay›p oran› de¤il genel olarak “meslekteki kazanma gücü” kay›p
oran›d›r. Bu kazanc› kimin sa¤layaca¤› kanunen s›n›rlanm›fl de¤ildir. Kazaya u¤ra-
yan iflçinin, meslek hayat›n› ayn› iflverenin yan›nda geçirece¤i bir baflka iflverenle
çal›flmayaca¤› da iddia edilemez (Ak›n, 2001, s.133).

‹fl kazas› veya meslek hastal›¤›ndan kaynaklanan maddi ve destekten yoksun
kalma tazminatlar›na esas ücret, iflçinin gördü¤ü ifl karfl›l›¤›nda iflvereninden ald›-
¤› parasal de¤erlerin toplam›ndan oluflmal›d›r. ‹kramiyeler, düzenli bahflifller, prim-
ler, sürekli ayni yard›mlar›n parasal de¤erleri de ücret içinde de¤erlendirilmelidir.
Kaza ya da hastal›k sonras›nda iflgöremez bulundu¤u s›rada iflçinin emsallerine ya-
p›lan ancak süreklilik tafl›mayan parasal yard›mlar, iflçinin u¤rad›¤› zarar kalemle-
ri içine dahil edilebilirse de ücretin bir parças› olarak görülmemelidir. Zira eklen-
tileriyle belirlenen ücret, iflçinin gelecekte u¤rayaca¤› düflünülen zararlar›n belir-
lenmesinde de kullan›l›r. Süreklilik tafl›mayan bir yard›m›n ücrete dahil edilmesi,
an›lan yard›m›n iflçiye iflgörebilme ça¤›n›n sonuna kadar ödenece¤ini kabul etmek
olur ki bizi yanl›fl bir sonuca götürür.

Yukar›da belirtilen flekillerde tespit edilen ücret, brüt bir rakam› ifade eder. Bu
nedenle, üzerinden sigorta primi iflçi pay›, gelir stopaj vergisi ve damga resmi ke-
silerek netlefltirilir. Hesaplamada kullan›lacak olan ücret, an›lan net miktara ulafl-
m›fl ücrettir.

Dava süresi içinde yeni bir toplu ifl sözleflmesinin imzalanmas›n›n tazminat hesaplamas›-
na bir etkisi olur mu?
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Taraflar›n Kusuru
Maddi zarar›n belirlenmesinde kullan›lan dördüncü unsur, ifl kazas› ya da meslek
hastal›¤›n›n gerçekleflmesinde taraflar›n kusurudur. ‹fl kazas› tazminat›nda, maddi
zarar miktar›na ulafl›labilmesi için taraflar›n kusur oranlar›n›n belirlenmesi gerekir.
Zira TBK m.51’e göre, maddi tazminat ya da destekten yoksun kalma tazminat› ta-
lebiyle karfl›laflan hâkim tazminat›n kapsam›n› ve ödenme biçimini, durumun ge-
re¤ini ve özellikle kusurun a¤›rl›¤›n› gözönüne alarak belirler. Dolay›s›yla, tazmi-
nat miktar›na do¤rudan etki edebilen bu unsurun belirlenmesi büyük önem tafl›r.

Taraflar›n kusur dereceleri, iflçinin iflverenden talep edebilece¤i net tazminat
miktar›na ulafl›lmas›nda toplam brüt zarara etki etmekte olan faktörler aras›nda da
yer al›r. Maddi tazminat ba¤lam›nda kusur, kural olarak iflçi ya da iflverenin ifl ka-
zas›n›n oluflumuna yapm›fl oldu¤u katk›y› ifade eder. An›lan katk›, iflverenler aç›-
s›ndan iflyerindeki ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almamak fleklinde gerçekle-
flir. Bu flekilde iflveren, ifl kazas›n›n ortaya ç›kmas›na uygun bir ortam yarat›r ve ifl-
çinin kazaya u¤ramas›na ya da hastalanmas›na neden olur. ‹flçinin kusuru ise ge-
nelde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu m.19’da belirtildi¤i flekilde iflverenin sa¤lad›-
¤› güvenli çal›flma ortam›n›n gereklerini yerine getirmemek, bu ortam› sürdürme-
ye yönelik talimatlara ayk›r› davranmak fleklinde oluflur.

Ortaya ç›kan ifl kazalar›nda, iflçi ve iflverenin zarar›n do¤mas›na ya da artmas›na
engel olmak için ne yönde hareket ettikleri araflt›r›l›rken her olay›n özelli¤i ayr› ay-
r› dikkate al›nmal›d›r. Bununla birlikte, gerek iflçinin gerekse iflverenin kusurlar›n›n
de¤erlendirilmesi s›ras›nda objektif ölçütlerin kullan›lmas›na özen gösterilmelidir.
Söz konusu ölçüt, kural olarak benzer durum ve flartlar alt›nda iflçi ya da iflverenin
dahil oldu¤u çevredeki makul, normal bir insan›n zararl› sonucun do¤mas›n› önle-
mek için sarfedece¤i çaba ve gösterece¤i özeni ifade eder. Dolay›s›yla, kriter olarak
kullan›lan makul ve dikkatli insan›n ayn› durumda gösterece¤i davran›fl› sergileye-
meyen iflçi ya da iflverenler, kiflisel nitelikleri nedeniyle ahlaken k›nanam›yor olsa-
lar da hukuki olarak kusurlu ve sorumlu say›l›rlar (Süzek, 2009, s.356). Hemen be-
lirtilmelidir ki iflverenin gösterece¤i özenin derecesi yaln›z bulundu¤u çevredeki
standartla s›n›rl› olmay›p ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu’ndaki düzenlemelerle tek-
nolojinin gerektirdi¤ini sa¤lama aflamas›na yükseltilmifltir.

‹fl kazas›ndaki kusur oranlar›n›n tespitinde, ayn› iflkolunda ya da benzer ifllet-
melerde ifl güvenli¤i önlemlerinin al›nmas› konusunda yerleflmifl baz› kötü al›flkan-
l›k ve uygulamalar iflveren lehine de¤erlendirilemez. Baflka bir deyiflle iflveren, di-
¤er iflletmelerde al›nm›fl olan önlemleri örnek göstererek kusursuz oldu¤unu iddi-
a edemeyece¤i gibi kusur oran›n›n indirilmesini de isteyemez. Çünkü kusurun ob-
jektiflefltirilmesinde ölçüt, ayn› kategorideki iflverenlerin fiilen ortaya koyduklar›
davran›fl biçimi de¤il bu durumdaki dürüst, makul ve dikkatli bir soyut iflveren mo-
delinin göstermesi gereken davran›fl tarz›d›r.

‹flçi ve iflverenin zararlar›n oluflumuna kusurlar›yla yapm›fl olduklar› katk›, yal-
n›z ifl kazas› an›nda ve öncesinde ortaya ç›kmay›p kaza sonras›nda da gerçeklefle-
bilir. Nitekim uygulamada, ifl kazas›n›n neden oldu¤u iflgöremezlik oran›n›n kaza-
ya u¤rayan iflçi ya da iflverenin sonraki davran›fllar›yla yükseldi¤ine ve zarar›n bo-
yutlar›n› art›rabildi¤ine rastlanmaktad›r. Bu gibi durumlarda, tazminat miktar› he-
saplan›rken iflgöremezlik oran› de¤iflti¤i andan itibaren yeni ve yüksek iflgöremez-
lik oran› kullan›l›r. Kan›m›zca, ayn› uygulama kusur oranlar› aç›s›ndan da sürdürü-
lebilir. Bunun için davran›fllar›yla kazaya u¤rayan iflçinin, iflgöremezlik oran›n›n ar-
t›fl›na neden olan iflçi ve/veya iflverenin kusur oranlar› ayr›ca tekrar tespit edilme-
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li ve bu tarihten itibaren hesaplamada yeni kusur oranlar› kullan›lmal›d›r. Baflka bir
ifadeyle, oluflan yeni ek zararlar için buna neden olan hakk›nda ek kusur de¤er-
lendirmesi yap›lmal›d›r.

‹fl kazas›na katk› sa¤layan kusurlu davran›fl ile iflçinin görevini ihmal etmesi, ku-
sur de¤erlendirmesinde birbirinden ay›r›lmas› gereken kavramlard›r. Baflka bir de-
yiflle, iflçinin kusurlu davran›fl›n›n ayn› zamanda bir görevi ihmal oluflturmas› zorun-
lu de¤ildir. Dolay›s›yla, görevli olmad›¤› s›rada sergiledi¤i davran›fl›n müteraf›k ku-
sur fleklinde nitelendirilmesi kadar kendi görevini ihmalin ifl kazas› aç›s›ndan kusur
olarak nitelendirilmemesi de mümkündür. Önemli olan iflçinin bir davran›flta bu-
lunmas› ve bunun ifl kazas›n›n oluflumuna ya da neden oldu¤u zarar›n artmas›na
katk› sa¤lamas›d›r. Nitekim Yarg›tay’›n incelemesine sunulan bir olayda, iflçi görevi
s›ras›nda uyuyakalm›fl ve ifl kazas› oluflmufltur. Böyle bir halde dahi do¤rudan iflçi-
nin müteraf›k kusuru oldu¤u kabul edilmemifl, iflçinin uyuyakalmas›n›n ifl güvenli-
¤ini tehlikeye düflürüp düflürmedi¤inin araflt›r›lmas› ve kusurun buna göre belirlen-
mesi gerekti¤i belirtilmifltir (Yarg HGK, T.01.03.1989, E.1988-9-908, K.1989-109).

Kusurun tespiti ve yüzde üzerinden rakamsal ifadelendirilmesi teknik bilirkifli
kurullar› taraf›ndan yap›l›r. Bunun için taraflar›n talebi aranmaz. Zira Yarg›tay’a gö-
re, ifl ve sosyal güvenlik hukukuyla ilgili düzenlemeler nitelikçe ve kural olarak ka-
mu düzeniyle ilgili oldu¤undan kusur ve hesap raporlar›n›n al›nmas› da taraflar›n
istemine bak›lmaks›z›n hâkim taraf›ndan re’sen yerine getirilir (Yarg 21 HD,
T.09.07.1998, E.5182, K.5270). Kurullar, ifl kazas›n›n tipine göre genellikle ilgili
mühendislerden ve konunun uzman› say›labilecek hukukçulardan oluflturulmakta-
d›r. Teknik bir ifl olmas› nedeniyle kusur incelemesini bilirkiflilere yapt›ran mahke-
meler, ald›klar› raporlarla ba¤l› say›lmazlar. Gerekli gördükleri durumlarda hâkim-
lerin, yeni bilirkifli kurullar› oluflturarak kusur incelemesini tekrar ettirebilmeleri
mümkündür. Bununla birlikte, kusur incelemesini iki defa yapt›rm›fl olan ve iki ra-
porda da farkl› kusur oranlar›yla karfl›laflm›fl olan hâkimin, bunlardan birini tercih
ederek karar oluflturmas›n› Yarg›tay genelde bozma nedeni görmekte ve üçüncü
bir bilirkifli incelemesiyle raporlar aras›ndaki çeliflkinin giderilmesi gerekti¤ini ›s-
rarla vurgulamaktad›r. Uygulama ve yarg›sal kararlarla üçüncü raporun, tek bir bi-
lirkifli taraf›ndan de¤il üç kiflilik bir bilirkifli kurulu taraf›ndan haz›rlanmas› gerek-
ti¤i kabul edilmifltir. Hemen belirtilmelidir ki, kusur incelemesinin an›lan flekilde
üç defa ayr› ayr› yap›lmas› gerekli de¤ildir. Önemli olan hâkimin kusur raporunu
yeterli görmesidir. O nedenle genelde mahkemeler, ilk kusur incelemesini üç kifli-
lik teknik bilirkifli kuruluna yapt›rmakla yetinmektedirler.

‹flçi ve iflverenler hakk›nda kusur de¤erlendirmesini içeren bir di¤er belge, ce-
za mahkemesi karar›d›r. Gerçekten de bir ifl kazas›nda taraflar›n davran›fllar›n›n
Türk Ceza Kanunu anlam›nda suç unsuru içermesi halinde olay hakk›nda ceza yar-
g›lamas› bafllat›l›r. Zira bu tür olaylarda, ifl kazas›n›n ayn› zamanda Türk Ceza Ka-
nunu anlam›nda tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet verme
suçunu da oluflturabilmesi mümkündür. O durumda Ceza Mahkemesi, olay› bu
ba¤lamda de¤erlendirip iflçiyle iflveren hakk›nda san›k ve ma¤dur s›fat›yla kusur
de¤erlendirmesi yaparak mahkûmiyet ya da beraat karar› verir. Nitekim, maddi
tazminat davalar›n›n ço¤unda iflçi ve iflverene iliflkin bu kusur oranlar›n›n taleple-
re dayanak yap›ld›¤› görülmektedir. O nedenle kazaya u¤rayan bir iflçi, iflverenin
ceza davas›nda suçlu bulunmas› halinde onun aleyhine açt›¤› maddi tazminat da-
vas›n›n da kabul edilmesi gerekti¤ini düflünebilmektedir. Buna paralel olarak ceza
davas›ndaki beraati nedeniyle aleyhine aç›lan maddi tazminat davas›n›n düflmesi
gerekti¤ini iddia eden iflverenlere de s›kça rastlanmaktad›r.
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Kusur oranlar› konusunda Ceza Mahkemesi’nin de¤erlendirme yapm›fl oldu¤u olaylarda
hukuk mahkemesi nas›l bir yol izleyecektir?

Maddi Tazminatta Zarar Kalemleri
‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› sonucu oluflan iflçi zararlar›n›n hangi kalemlerden
olufltu¤u, bu zararlar› karfl›lama amac› güden maddi tazminat›n hukuksal dayana-
¤›n› oluflturan TBK m.54’de belirtilmifltir. Sözü edilen maddeye göre bedensel za-
rar kalemleri tedavi giderleri, kazanç kayb›, çal›flma gücünün azalmas›ndan ya da
yitirilmesinden do¤an kay›plar, ekonomik gelece¤in sars›lmas›ndan do¤an kay›p-
lardan oluflur.

Tedavi Giderleri
Zarar kalemlerinden ilki, tedavi giderleridir. ‹fl kazas›na u¤rayan ya da meslek has-
tal›¤›na yakalanan iflçinin bu nedenle bedensel bütünlü¤ünde ortaya ç›kan maddi
zarar› gidermeye yönelik tedavi masraflar›, maddi tazminat kapsam›na girmektedir.
Ayn› flekilde ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› nedeniyle ölen sigortal›n›n, ölümüne
kadar yap›lan tedavi giderleri de bu kapsama dahildir. Ancak, bunun için an›lan
tedavi giderleriyle ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› aras›nda uygun illiyet ba¤› aran-
mal›d›r. O nedenle, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›yla uygun illiyet ba¤› içinde bulun-
mayan giderlerin iflverenden talep edilebilmesi mümkün de¤ildir. Bu niteli¤i tafl›-
mayan masraflar›n, fiilen iflçi için yap›lm›fl olmas› dahi bu sonucu de¤ifltirmez.

‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› nedeniyle iflçiye yap›lan tedavi giderlerini, kaza
an›nda ve hemen ard›ndan yap›lan giderler ile kazay› takip eden daha sonraki gi-
derler olarak ikiye ay›rabiliriz. Birinci grubu oluflturan giderleri, kazaya u¤rayan ifl-
çinin ifl kazas›ndan itibaren kendisi ya da ona yard›m etmek isteyen üçüncü kifli-
ler taraf›ndan yap›lan giderler oluflturur. Bunlar genellikle acil müdahaleye yöne-
lik harcamalarla, vücutta oluflan zarar›n t›bbi teflhisine yönelik harcamalard›r. Ka-
zaya u¤rayan iflçinin sa¤l›k merkezine ulaflt›r›lmas› için yap›lan masraflar, sa¤l›k
merkezinde yap›lan t›bbi teflhise yönelik röntgen, tomografi, manyetik rezonans
ve di¤er laboratuar tahlil harcamalar› bu anlamda maddi zarar kapsam› içinde de-
¤erlendirilir.

Kazaya u¤rayan iflçinin maddi zarar kapsam›na dahil edilebilecek ikinci grup
tedavi giderleri ise kazay› takip eden daha sonraki harcamalard›r. Bu bölüme, ilk
k›s›mda say›lan türden giderler girebilece¤i gibi ço¤unlukla vücutta oluflan hasar›n
giderilmesine bu mümkün de¤ilse artmas›n› engellemeye yönelik harcamalar da-
hil edilir. Bu harcamalar›n sa¤l›k kuruluflunda yap›lm›fl olmas› da flart de¤ildir. ‹s-
pat› halinde evde sürdürülen tedavi s›ras›nda yap›lan sa¤l›k giderleri de maddi taz-
minat kapsam›nda talep edilebilir. Yarg›tay uygulamas› da bu yöndedir. Ayn› fle-
kilde, ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucunda yaralanan veya hastalanan iflçinin
tedavisine yönelik ameliyat harcamalar›, kendisine tak›lan çeflitli ortez ve protez
masraflar›, kulland›¤› ve/veya kullanaca¤› ilaçlar›n bedelleri, görmesi gereken fi-
zik tedavi ve rehabilitasyon masraflar› da maddi zararlar kapsam›nda de¤erlendi-
rilmelidir. 

Kazanç Kayb›
‹kinci zarar kalemi, kaza ya da hastal›k sonucu bedensel bütünlü¤ü ihlal edilen ifl-
çinin kazanç kayb›d›r. Söz konusu kavram, TBK ile getirilmifltir. O nedenle, kazanç
kayb›ndan ne anlafl›lmas› gerekece¤i zaman içinde daha net belirlenebilecektir.

1255.  Ünite  -  ‹fl  Kazas›  ve  Meslek  Hastal ›¤ ›ndan Do¤an Tazminat  Davalar ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

TBK m.54’e göre bedensel
zarar kalemleri flunlard›r:
• Tedavi giderleri,
• Kazanç kayb›,
• Çal›flma gücünün
azalmas›ndan ya da
yitirilmesinden do¤an
kay›plar,
• Ekonomik gelece¤in
sars›lmas›ndan do¤an
kay›plar.

‹fl kazas› veya meslek
hastal›¤› nedeniyle iflçiye
yap›lan tedavi giderlerini
ikiye ay›rabiliriz:
• Kaza an›nda ve hemen
ard›ndan yap›lan giderler,
• Kazay› takip eden daha
sonraki giderler.



Ancak hükmün düzenlenifl fleklinden ve di¤er zarar kalemlerinden hareket edildi-
¤inde kazanç kayb›n›n, ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› geçiren iflçinin bu neden-
le ifline gidemedi¤i dönemlerde kazanç (ücret) elde edememesinden do¤an kayb›
ifade etmek istedi¤i kan›s›nday›z.

Çal›flma Gücünün Azalmas›ndan ya da Yitirilmesinden Do¤an 
Kay›plar
TBK’da düzenlenen üçüncü zarar kalemi, çal›flma gücünün azalmas›ndan ya da yi-
tirilmesinden do¤an kay›plar olarak ifade edilmifltir. Her ne kadar TBK m.54’de yer
alan ifade, “çal›flma gücünün azalmas›ndan ya da yitirilmesinden do¤an kay›p-
lar” fleklinde olsa da ifl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan kaynaklanan tazminat da-
valar› ba¤lam›nda bundan anlafl›lmas› gerekenin, meslekte kazanma gücü kayb›n-
dan do¤an zararlar oldu¤u söylenebilir. Çünkü ifl kazas›ndan do¤an maddi zarar-
lar›, kazaya u¤rayan iflçinin herhangi bir iflte k›smen ya da tamamen çal›flamamas›
nedeniyle u¤rayaca¤› zararlarla s›n›rl› tutmak ifl kazas› tazminat›n›n kapsam›n› da-
ralt›r. Nitekim 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
(SSGSSK) da, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sonucu ödenecek sürekli iflgöremezlik
gelirinde, sigortal›n›n meslekte kazanma gücünü esas almaktad›r (m.19). Ayn› du-
rum, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sonucu maluliyet için de geçerlidir (m.25).

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu metni için
http://www.sgk.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

Geçimi, bedenen çal›flmas›na ba¤l› olan iflçinin ifl kazas› sonucu u¤rad›¤› iflgö-
remezlik, kural olarak hayat›n› normal flekilde sürdürmesine engel oluflturur. Bu-
nun yan›nda kaza nedeniyle ortaya ç›kan kazanma gücü kayb›, iflçinin mesle¤in-
den gelir elde etmesine de olumsuz etki yapar. Dolay›s›yla, çal›flma gücü kayb›n›n
(meslekte kazanma gücü kayb›n›n) neden oldu¤u bu maddi zararlar›n da buna ne-
den olan iflveren taraf›ndan karfl›lanmas› gerekir.

Kazaya u¤rayan ya da hastalanan iflçinin meslekte kazanma gücünde bir kay-
b›n oluflmas›, elde edebilece¤i menfaatlerde bir eksilme ya da tümüyle kayba ne-
den olabilir. Söz konusu menfaatler, parasal (ücret, ikramiye, prim vb) ya da pa-
rayla ölçülebilen (sosyal yard›mlar gibi) nitelik tafl›rlar. Ancak uygulamada genel-
likle meslekte kazanma gücünü yitiren iflçinin u¤rad›¤› maddi kay›plar, sözü edi-
len menfaatlerle de s›n›rl› kalmamaktad›r. Gerçekten de iflçinin u¤rad›¤› iflgöre-
mezlik, ifl sözleflmesiyle yürüttü¤ü mesle¤i d›fl›ndaki ek çal›flma alanlar›ndan elde
etti¤i kazançlara da engel oluflturabilir. Dolay›s›yla, meslekte kazanma gücünün
azalmas› ya da tümüyle yitirilmesinden do¤an zarar kalemine sözü edilen bu za-
rarlar›n tamam› dahil edilebilir. Ancak, ek kazançlar›n maddi zarar kapsam›na al›n-
malar›nda sürekli ve sabit bir kazanç niteli¤i tafl›y›p tafl›mad›klar›na dikkat edilme-
si gerekir. fiayet bu kazanç, sürekli ve miktar› sabit bir nitelik tafl›yorsa iflçinin ça-
l›flmamas› nedeniyle mahrum kald›¤› y›ll›k kazanca eklenebilir. Di¤er bir deyiflle,
tazmini istenebilir. An›lan kazanc›n, de¤iflik zamanlarda ve farkl› miktarlarda ger-
çeklefliyor olmas› halinde mahrum kal›nan kazanca dahil edilebilmesi için y›ll›k bir
ortalamas› al›nmal›d›r. Buna karfl›l›k bu özellikleri tafl›mayan, sürekli olmayan bir
tak›m ek kazançlar›n tüm çal›flma hayat› boyunca elde edilebilece¤i kabul edilmez.
Dolay›s›yla bu nitelikteki kazançlar, meslekte kazanma gücü kayb›n›n do¤urdu¤u
kazanç kay›plar›n›n kapsam›nda say›lmamal›d›r.
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Meslekte kazanma gücünün k›smen ya da tamamen yitirilmesi sonucunda orta-
ya ç›kan söz konusu zararlar, geçici ya da sürekli nitelik tafl›r. Kazaya u¤rayan ifl-
çinin u¤rad›¤› iflgöremezlik durumu belirli bir süre tedavi görmesinden sonra gide-
rilebiliyorsa iflçinin u¤rad›¤› zarar›n geçicili¤inden söz edilir. Buna karfl›l›k iflgöre-
mezli¤in tedaviye ra¤men k›smen ya da tamamen varl›¤›n› sürdürdü¤ü hallerde sü-
rekli iflgöremezlik söz konusudur. ‹flçinin, iflgöremezlik durumunun zaman içinde
ortadan kalkm›fl olmas› onun iflverene yönelik maddi tazminat davas› açmas›na en-
gel oluflturmaz. Kazaya u¤rayan iflçi, beden bütünlü¤ündeki zarar ortadan kalkm›fl
olsa bile bu döneme kadar u¤rad›¤› menfaat kay›plar›n›n karfl›lanmas›n› isteyebilir.

Geçici iflgöremezlik durumlar›nda, iflçinin u¤rad›¤› zararlar› üç de¤iflik grupta
toplayabiliriz. Bunlardan ilkinde, ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› geçiren iflçi geçi-
ci iflgöremezli¤e u¤ram›flt›r ve çal›flamamaktad›r. Ancak, bu dönemde gördü¤ü te-
davi sonras›nda sa¤l›¤›na tam olarak kavuflmufl ve ifline eski durumundaki gibi ge-
ri dönmüfltür. Böyle bir halde iflçinin “çal›flma (meslekte kazanma) gücünün azal-
mas›ndan ya da yitirilmesinden do¤an” ve tazminini isteyebilece¤i maddi zarar,
çal›fl›rken ald›¤› ücretle SGK taraf›ndan ödenen geçici iflgöremezlik ödene¤i ara-
s›ndaki farktan oluflur. Dolay›s›yla iflçi, bu fark için iflveren aleyhine maddi tazmi-
nat davas› açabilir.

‹flgöremezli¤in geçici oldu¤u hallerde karfl›lafl›labilecek ikinci ihtimal, çal›flma
(meslekte kazanma) gücünün azalmas› nedeniyle iflçinin ancak k›smen çal›flabili-
yor olmas›d›r. ‹flçi, ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucunda meslekte kazanma
gücünü tümüyle yitirmemifltir. K›smen de olsa mesle¤ini sürdürebilmektedir. O ne-
denle u¤rayaca¤› zarar, tam kapasiteyle çal›flmas› halinde elde edece¤i menfaatler-
le k›smi iflgöremez halde çal›flarak elde edebildi¤i menfaatler aras›ndaki farktan
ibaret olacakt›r. Örne¤in, sa¤l›kl› oldu¤u dönemde haftan›n her iflgünü çal›flabilen
bir iflçi, kaza sonras›nda geçici bir süre de olsa haftan›n ancak birkaç günü ya da
her iflgününün yaln›z belirli saatlerinde çal›flabiliyorsa mahrum kald›¤› kazançlar›-
n›n tazminini iflverenden isteyebilir. Ayn› flekilde çal›flma gücündeki kayb› nede-
niyle kendisine baflka bir ifl verilen iflçinin, ilk iflinden elde etti¤i kazançla kaza
sonras›ndaki iflinden elde etti¤i kazanç aras›nda aleyhine oluflan fark› da iflveren-
den talep edebilmesi mümkündür.

Kaza sonras›nda geçici iflgöremezli¤e düflen iflçinin içinde bulunabilece¤i son
durum, çal›flmas›n› aynen sürdürebilmesine ra¤men bunu sa¤l›kl› dönemine göre
geçici bir süre daha zor yapabilmesidir. Böylesi bir durumda zarar gören iflçi, ça-
l›flmas›n› aynen sürdürebildi¤i için kazanç kayb›na u¤ramaz. Ancak Yarg›tay, efor
kayb› olarak de¤erlendirdi¤i bu gibi durumlarda da iflçilerin tazminat talep edebi-
leceklerini kabul etmektedir (Yarg HGK, T.03.05.1974, E.972-2-165, K.480). Çok
ça¤dafl bir de¤erlendirme olan bu uygulamada Yarg›tay, tazminat talebinin huku-
ki dayana¤›n› iflçinin ayn› ifli yaparken daha fazla güç sarfetmesi gerçe¤ine dayan-
d›rm›flt›r. Yarg›tay’›n bu uygulamas›, çal›flma (meslekte kazanma) gücünün kayb›
nedeniyle u¤rayaca¤› gelir kayb›n› fazla efor sarfederek gidermeye çal›flan iflçinin
bu davran›fl›ndan kazaya neden olan iflverenin yararlanmas›na engel olmaktad›r
(bkz Ak›n, 2001, s.169).

‹fl kazas› nedeniyle meslekte kazanma gücünün sürekli kaybedilmesi halinde
maddi zarar hesaplan›rken zamansal aç›dan ikili bir ayr›m yap›l›r. Bunlardan ilki,
kaza an› ile maddi tazminat davas›n›n hüküm tarihi aras›nda geçen süreyi kapsar.
Uygulamada ifllemifl zarar dönemi olarak adland›r›lan bu dönemde, tam ya da
k›smen çal›flamama nedeniyle iflçinin u¤rad›¤› menfaat kay›plar›n› belirlemek ko-
layd›r. Zira mahkemenin karar tarihi itibar›yla geçmiflte kalan bir zaman dilimi ol-
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‹fllemifl Zarar Dönemi: Kaza
an› ile maddi tazminat
davas›n›n hüküm tarihi
aras›nda geçen süreyi
kapsar.



du¤u için iflçinin bu dönemde almas› gerekti¤i halde kaza nedeniyle hiç ya da k›s-
men alamad›¤› parasal menfaatlerin ve sosyal yard›mlar›n tespiti mümkündür. An-
cak ayr›m›n ikinci k›sm›n› oluflturan hüküm sonras› dönem, yaflanmam›fl bir za-
man dilimini ifade eder. Bu dönemde iflçinin, mahrum kalaca¤› menfaatlerin ger-
çek de¤erleriyle tespiti mümkün de¤ildir. O nedenle iflleyecek zarar dönemi
olarak adland›rd›¤›m›z bu dönemde, iflçinin u¤ramas› muhtemel zararlar birtak›m
varsay›mlardan (öngörülerden) hareket edilmesini zorunlu k›lar. ‹flçinin, kaza ol-
masayd› ne kadar kazanç elde edece¤i, bu kazanc›n y›ll›k art›fl oran›n›n ne olaca-
¤›, çal›flma döneminin ne zaman bitece¤i, ne zaman emekli olaca¤› ve nihayetin-
de ne zaman ölece¤i ço¤u yarg› kararlar›yla da belirlenmifl varsay›mlardan hare-
ketle belirlenir. 

Varsay›mlara dayand›r›l›yor olsa da mahkemenin karar tarihi sonras› dönemi
konu alan iflleyecek zarar dönemindeki (öngörülen) zararlar da genellikle ücret,
ikramiye ve di¤er parasal menfaatlerle sosyal yard›mlardan oluflur. Hatta, al›nmas›
muhtemel k›dem tazminat›n›n da parasal menfaatler aras›na dahil edilebilmesi
mümkündür. Zira hesaplamalarda, iflçinin 60 yafl›na kadar çal›flt›ktan sonra yafll›l›k
ayl›¤› talep edece¤i düflünülmektedir. Dolay›s›yla, bunun do¤al sonucu olarak ay-
n› dönemde k›dem tazminat›na da hak kazanaca¤› ancak ifl kazas› veya meslek
hastal›¤›n›n bunu da engelledi¤i kabul edilebilmelidir. Ancak, hüküm sonras› aktif
çal›flma döneminin emeklilik nedeniyle sona erece¤i kabul edildi¤inden yani ifl
sözleflmesinin emeklilik nedeniyle iflçi taraf›ndan feshedilece¤i öngörüldü¤ünden
ihbar tazminat› zarar kalemleri aras›na al›nmamal›d›r.

Çal›flma (meslekte kazanma) gücü kayb›n›n neden oldu¤u geçici iflgöremezlik
hallerinde gerçekleflebilecek zararlar, iflgöremezli¤in sürekli oldu¤u hallerde de
geçerlidir. Bu gibi durumlarda mesle¤ini yürütemeyen iflçiye yetene¤ine, sosyal
durumuna, yafl›na, sa¤l›¤›na uygun bir ifl verilebilir. Kendisine böyle bir ifl verilen
iflçinin maddi zarar› da yeni durumuna göre belirlenir. Yani varsa eski ifliyle yeni-
si aras›ndaki ücret fark› ve yeni ifli ö¤renmek için yapt›¤› giderler, maddi zarar kap-
sam›nda de¤erlendirilir.

‹flçinin maddi tazminat talebine esas olan meslekte kazanma gücü kay›p oran›n›n mahke-
menin karar› sonras›nda artmas› durumunu de¤erlendiriniz.

Ekonomik Gelece¤in Sars›lmas›ndan Do¤an Zarar
‹fl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucunda beden bütünlü¤ü ihlal edilen iflçinin
u¤rad›¤› zarar›n dördüncü kalemini, iflçinin ekonomik gelece¤inin sars›lmas›ndan
do¤an zarar› oluflturur. Buna göre, ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› iflçinin çal›flma
gücünde bir azalmaya yol açt›¤›nda, bu durum onun eski iflini sürdürmesine tü-
müyle ya da k›smen engel olabilir. ‹flçinin bu durumu, onu yaln›z mahkemenin
hüküm an› ve öncesinde de¤il hükmün sonras›nda da zarara u¤ratabilir. Ekonomik
gelece¤inin sars›lmas›ndan do¤an zarar, bu ba¤lamda gündeme gelir. Örne¤in, ka-
za tarihindeki iflini kaza sonras›nda gerekti¤i gibi yürütememesi iflçinin meslekte-
ki ilerleyiflini yavafllatabilir ya da durdurabilir. Mesle¤indeki liyakatine engel olan
söz konusu durum, onun yeni ve daha iyi ifllere geçmesine de engel oluflturabilir.
Ayr›ca, kaza sonucu oluflan sakatl›k sonras›nda iflini yürütebilse bile daha fazla
efor sarfetmesi nedeniyle çal›flma süresi k›salabilir. Dolay›s›yla bir ifl kazas› ve mes-
lek hastal›¤›, çal›flma gücü azalan iflçiyi mahrum kald›¤› ve kalaca¤› ücretleri d›fl›n-
da onlar kadar büyük baflka zararla da karfl› karfl›ya b›rakabilmektedir.
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Hüküm Sonras› Dönem
(‹flleyecek Zarar Dönemi):
‹flçinin u¤ramas› muhtemel
zararlar›n birtak›m
varsay›mlardan hareket
edilecek belirlendi¤i,
yaflanmam›fl bir zaman
dilimidir.
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‹fl kazas› nedeniyle ekonomik gelece¤i sars›lan iflçinin, çal›flma (meslekte kazan-
ma) gücünde bir eksilme bulunmamas› da mümkündür. Genelde bu tür durumlar-
da zarara neden olan unsur, iflçinin içinde bulundu¤u psikolojik ve/veya fizyolojik
durumdur. Dolay›s›yla ifl kazas› sonras›nda iflçinin içinde bulundu¤u psikolojik ya
da fizyolojik durum, mevcut iflini sürdürmesine engel olmasa da ilerde daha iyi bir
ifl bulmas›n› güçlefltirip ekonomik gelece¤inde bir sars›nt›ya neden olabilir (Tando-
¤an, 1961, s.292-293). Buna paralel olarak fiziksel görünümün büyük önem tafl›d›-
¤› mesleklerde (modellik, mankenlik vb), fiziksel bozukluk ekonomik gelece¤i
sarsmakla kalmay›p çal›flma gücünü de k›smen ya da tamamen ortadan kald›rabilir.

Fiziksel durumda meydana gelen bozulmalar›n neden oldu¤u maddi zarara ilifl-
kin belirtilenler, ifl kazas›n›n neden oldu¤u psikolojik rahats›zl›klar (flok) için de ge-
çerlidir. Günümüzde, sorumlulu¤u do¤uran davran›fl ile uygun illiyet ba¤› içinde
olan zararlar ihlal edilen normun koruma alan›na giriyorsa tazmin borcu do¤makta-
d›r. Vücut bütünlü¤ü kavram›, yaln›z fiziki bütünlü¤ü de¤il ruhsal bütünlü¤ü de kap-
sad›¤›ndan flokun do¤urdu¤u zararlar, vücut bütünlü¤ünün ihlali içinde görülerek
bu esasa göre tazmin edilmesi gerekti¤i kabul edilir (Tando¤an, 1963, s.6, 9-15). Zi-
ra ifl kazas› sonucu flok geçiren iflçinin psikolojik yap›s›nda meydana gelen hasar,
onun gelecekteki yeni ifl taleplerine engel oluflturabilecek ya da kabul edildi¤i ifller-
de verimini düflürebilecektir. Her iki ihtimalin de iflçinin ekonomik gelece¤ini sars›-
c› bir etki do¤uraca¤› ve onun maddi zarar›na yol açaca¤› düflünülürse ortaya ç›kan
zarar›n buna neden olan iflveren taraf›ndan karfl›lanmas› gerekti¤i söylenebilir.

Ekonomik gelece¤in sars›lmas›ndan kaynaklanan zarar, iflçinin ekono-
mik gelece¤i sars›lmasayd› elde edebilece¤i kazanç ile mevcut durumuyla gelecek-
te elde edebilece¤i kazanç aras›ndaki farktan ibarettir. Ancak, bunun tespiti her za-
man kolayl›kla yap›lamad›¤›ndan ekonomik gelece¤in sars›lmas›ndan do¤an za-
rar, TBK m.50/II’ye göre belirlenebilir. Söz konusu hükme göre, u¤ran›lan zarar›n
miktar› tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olaylar›n ola¤an ak›fl›n› ve zarar gö-
renin ald›¤› önlemleri gözönünde tutarak zarar›n miktar›n› hakkaniyete uygun
olarak belirler.

Ekonomik gelece¤in sars›lmas›n›n neden oldu¤u zarar, iflçinin çal›flma yafl›yla s›-
n›rland›r›lmal›d›r. ‹flçinin çal›flma yafl›, yarg›sal uygulamada 60 olarak belirlendi¤inden
an›lan zarar›n süre s›n›r› da 60 olmal›d›r. Baflka bir ifadeyle, ifl kazas› veya meslek has-
tal›¤›yla sars›lan ekonomik gelecek iflçinin 60 yafl›na gelmesiyle sona ermelidir. Dola-
y›s›yla iflçi, ancak bu yafla kadar daha iyi çal›flma imkânlar› elde edebilecektir.

Son olarak de¤inilmesi gerekti¤ini düflündü¤ümüz bir nokta da, ekonomik ge-
lece¤in sars›lmas›ndan do¤an zarar›n, ifl kazas› veya meslek hastal›¤›ndan do¤an
tazminatlar›n hesaplanmas›ndaki yeridir. Uygulamada hükmedilen ifl kazas› tazmi-
natlar›nda, ekonomik gelece¤in sars›lmas›ndan dolay› ayr› bir zarar kalemine yer
verilmemektedir. Zira Yarg›tay’›n da belirtti¤i gibi uygulamada, çal›flma gücünden
yoksun kalma nedenine dayal› zarar ile ekonomik gelece¤inin sars›lmas›ndan do-
¤an zarar› birbirinden ay›rma her zaman kolay olmaz. Bu takdirde, her iki neden-
den do¤an zarar tek bir kalem halinde tayin olunmal›d›r (Yarg 4. HD, T.18.09.1979,
E.5480, K.9818). Zira zarar hesaplamas› yapan bilirkiflilere, ekonomik gelece¤in
sars›lmas›ndan do¤an zarar› hesaplayacak veriler sunulmamaktad›r. Di¤er bir de-
yiflle bilirkifliler, kazaya u¤rayan iflçinin içinde bulundu¤u durumun onun ilerideki
çal›flma hayat›na ne flekilde etki edece¤ini, bu durumuyla iflgücü piyasas›nda tafl›-
yaca¤› de¤eri, u¤rad›¤› iflgöremezli¤iyle baflka sektörlerde çal›flma imkân› bulup
bulamayaca¤›n› bilememektedirler. Bu durum karfl›s›nda an›lan zarar kalemini tes-
pit edebilmek için bir tek yöntem kalmaktad›r. O da yukar›da de¤indi¤imiz TBK
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m.50 ile getirilmifltir. Yani ekonomik gelece¤in sars›lmas›ndan do¤an zarar hâkim
taraf›ndan olay›n özelliklerine göre belirlenebilir. Fakat Kanunun getirmifl oldu¤u
bu düzenlemeye ra¤men uygulamada, söz konusu zararlar ya hiç dikkate al›nma-
makta ya da genel maddi tazminat içinde erimektedir. Oysa söz konusu zarar, ifl
kazas› veya meslek hastal›¤›n›n neden oldu¤u ayr› bir zarar kalemidir ve iflçinin ça-
l›flma (meslekte kazanma) gücü kayb› nedeniyle mahrum kald›¤› kazançlardan
(ücret, yafll›l›k ayl›¤›, sosyal yard›mlar vb) tamamen farkl›d›r. Dolay›s›yla iflçi, çal›fl-
ma gücünü kaybetmedi¤i hallerde dahi sars›lan ekonomik gelece¤inden dolay› za-
rara u¤rayabilir. O nedenle, bu son zarar kalemi iflçinin yafl›, kariyeri, yetenekleri
gibi özellikleri dikkate al›narak ayr›ca de¤erlendirilmeli ve gerekirse hâkim taraf›n-
dan ayr›ca takdir olunmal›d›r.

Maddi Tazminat›n Hesab›
‹fl kazas›ndan veya meslek hastal›¤›ndan do¤an maddi tazminat, iflçi ile iflveren
aras›nda söz konusu oldu¤undan uygulamada bu iliflkinin özelliklerine göre belir-
lenmifl bir tak›m esaslara göre hesaplan›r.

‹fl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucunda meslekte kazanma gücü kayba u¤-
rayan iflçinin karfl›laflt›¤› maddi zarar, kural olarak bütünüyle kaza an›nda ortaya
ç›kmay›p iki ayr› dönemde oluflur. Zarar›n bir k›sm› kazayla birlikte do¤mufl bu-
lunsa da büyük bölümü kaza sonras›nda meydana gelir. ‹flçinin içinde bulundu¤u
bu durum, maddi zarar›n belirlenmesinde birtak›m özgün unsurlardan yararlan›l-
mas›n› gerektirmektedir. Bu unsurlar›n bafll›calar› iflçinin meslekte kazanma gü-
cündeki kay›p oran›, iflgörebilme ça¤›n›n uzunlu¤u, yaflam süresinin sonu, kaza
an›ndaki ücreti ve müteraf›k kusur oran›d›r.

Tazminat hesaplamalar›nda nihai rakama ulafl›lmas› için sözü edilen unsurlar›n
belirlenmesi de yeterli de¤ildir. Zira iflçinin, maddi zararlar›n›n oluflaca¤› zaman
süreci çok say›da bilinmeyeni içerir. Bu anlamda iflçinin, ayn› iflte mi çal›flaca¤›
yoksa daha yüksek ücretli baflka bir ifle mi geçece¤i, liyakat›na ba¤l› olarak iflinde
yükselip yükselemeyece¤i, enflasyon oran›n›n nas›l seyredece¤i, kaç yafl›nda
emekli olmak isteyece¤i, hangi y›lda ölece¤i, iflgöremezli¤inin ekonomik gelece¤i-
ni ne kadar sarsaca¤› hesaplamalar s›ras›nda bilinmesi mümkün olmayan etkenler-
den sadece birkaç›d›r. Bunca bilinmeyeni ve de¤iflkeni bar›nd›ran bu durum kar-
fl›s›nda tazminat hesaplamalar›n›n yap›labilmesi, bir tak›m yöntemlerin gelifltirilme-
sini zorunlu k›lm›flt›r. Baz› bilinmeyenler konusunda varsay›mlara gidilmifl, baz›
de¤iflkenlerse sabit kabul edilerek zarar sonras›nda karfl›lafl›labilecek ihtimaller
azalt›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Böylece her kazaya u¤rayan iflçinin, içinde bulundu¤u du-
rumun yarataca¤› sonsuz çeflitlilikten kaynaklanan hesaplama güçlüklerinin bir öl-
çüde önüne geçilmifltir.

Hesaplamalarda iflçinin, hesap an›ndaki yafl›na göre kaç y›l yaflayaca¤› PMF cet-
vellerine göre belirlenir ve kaç yafl›nda ölece¤i varsay›msal da olsa bir de¤iflken ol-
maktan ç›kar›l›r. ‹fllemler, kazaya u¤rayan iflçinin 60 yafl›na kadar çal›flaca¤› ve
sonras›nda PMF cetveline göre belirlenecek ölüm tarihine kadar yafll›l›k ayl›¤›yla
geçinece¤i öngörüsüne dayand›r›l›r. Hesaplamalarda, kural olarak tespit edilen
gerçek ücret miktarlar›ndan yararlan›l›r. Gerçek ücretleri tespit edilemeyen iflçile-
rin, emsallerinin de belirlenememesi halinde asgari ücretle çal›flt›klar› kabul edilir.
Bu gibi iflçilerin, eski ücretlerinden baz›lar›n›n belirlenebilmesi halinde ise onlar›n
en yenisi dönemin asgari ücretiyle oranlan›r ve ayn› oran sonraki asgari ücretlere
de uygulanarak ücretin artan bir seyir izlemesi sa¤lan›r. Gerçek ücreti bilinemedi-
¤inden hüküm tarihine kadar bu flekilde art›r›larak getirilen varsay›msal ücret, hü-
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küm sonras› dönemde oluflaca¤› kabul edilen kazançlar›n tespitinde de hareket
noktas›n› oluflturur. Kaza ile hüküm tarihi aras›nda ödendi¤i kabul edilen bu üc-
retlerin toplam›, kazanç kayb›ndan dolay› ifllemifl zarar döneminde gerçekleflen
brüt maddi zarar› ifade eder.

Kaza ile hüküm tarihi aras›nda (ifllemifl zarar döneminde) gerçekleflti¤i kabul
edilen kazanç kay›plar›n›n belirlenmesinden sonra ifl kazas› tazminatlar›nda mad-
di zararlar›n oluflaca¤› ikinci dönem olan hüküm sonras› dönemdeki hesaplamala-
ra geçilir. ‹flleyecek zarar dönemi olarak adland›rd›¤›m›z bu dönemde gerçeklefle-
ce¤i kabul edilen kazançlar›n tespitinde, ifllemifl zarar döneminin son ücretinden
yararlan›l›r. Bu ücret, iflçinin kazaya u¤ramam›fl olsayd› hüküm sonras›ndaki dö-
nemde çal›flarak elde edilebilece¤i düflünülen ilk ücreti de oluflturur. ‹flleyecek za-
rar döneminde elde edilebilece¤i öngörülen ücretler, y›ll›k olarak belirlenir ve her
y›l %10 art›r›l›r. Söz konusu %10’luk art›flla enflasyonun eritici etkisinden kurtar›l-
maya çal›fl›lan ücretlere uygulanan bu ifllem, iflçinin iflgörebilirlik ça¤›n›n sonu ola-
rak kabul edilen 60 yafl›na gelece¤i y›la kadar sürdürülür. Ancak, hüküm sonras›
dönemde oluflaca¤› varsay›lan zararlar›n hüküm an›nda yani gerçekleflmeden ön-
ce karfl›land›klar› dikkate al›narak yine y›ll›k %10 oran›nda bir indirim uygulan›r.
Her y›l›n %10 art›r›lm›fl kazanç toplam›na uygulanan ve iskontolama denilen bu ifl-
lemle, y›llar sonra al›nmas› gereken ücretlerin hüküm tarihinde ödenmesinin iflçi
nezdinde oluflturdu¤u menfaat, bunu ödemek zorunda kalan iflverenin menfaatiy-
le dengelenmeye çal›fl›lmaktad›r. Deyim yerindeyse erken ödeme nedeniyle indi-
rime gidilmektedir. Art›r›m ve iskontolaman›n uyguland›¤› y›ll›k ücretlerin iflgöre-
bilme ça¤›n›n sonuna kadar olan k›sm›n›n toplam›, iflleyecek aktif dönemde ger-
çekleflecek kazanç kayb›ndan do¤an brüt maddi zarar› oluflturur.

Aktif dönem zararlar›n›n hesaplanmas›ndan sonra 60 yafl›ndan itibaren oluflaca-
¤› kabul edilen pasif dönem zararlar›n›n belirlenmesine geçilir. Bunun için iflçinin,
60 yafl›na gelece¤i tarihte almas› gereken yafll›l›k ayl›¤› hesaplan›r. Tümüyle sosyal
güvenlik hukuku hükümleri çerçevesinde yap›lan hesaplamalarla bulunan yafll›l›k
ayl›¤›, y›ll›¤a çevrilir ve üzerine y›ll›k sosyal yard›m zamm› eklenerek pasif dönem
bafllang›ç rakam›na ulafl›l›r. Söz konusu rakam, bu defa ölüm tarihi olarak belirle-
nen y›la kadar yine %10 art›r›m ve %10 iskontolama uygulan›larak yürütülür. Bu
dönemde oluflan zararlar›n toplam› ise iflleyecek pasif dönem brüt maddi zarar›n›
verir.

Yukar›da belirtilen hesaplamalar sonras›nda bulunan ve ifllemifl dönemle iflle-
yecek dönemlerde (aktif+pasif) oluflacak zararlar›n toplam›yla ortaya ç›kan brüt
maddi zararlar, ilgili olduklar› döneme göre damga vergisi, gelir stopaj vergisi, has-
tal›k, malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primleri iflçi pay› düflülerek netlefltirilir.
Daha sonra, ortaya ç›kan bu rakam meslekte kazanma gücü kay›p oran› ile çarp›-
l›r ve ç›kan sonuçtan müteraf›k kusur indirimi yap›l›r. Ulafl›lan miktardan varsa
SGK taraf›ndan sa¤lanan sigorta yard›mlar›n›n peflin de¤erleri düflülerek “ifl kaza-
s› veya meslek hastal›¤›ndan do¤an maddi tazminat” rakam›na ulafl›l›r.

Görüldü¤ü gibi maddi tazminat›n belirlenmesinde karfl›lafl›lan çok say›da bilin-
meyen, de¤iflik varsay›mlarla ortadan kald›r›lmaya çal›flmaktad›r. Bu sistem, müm-
kün oldu¤u ölçüde gerçek maddi zarar› ortaya ç›karmaya yöneliktir. Ancak, esa-
sen bu yöntemin alt›nda gerçek zarara ulaflmaktan çok benzer olaylarda benzer
unsurlar› kullan›p de¤iflkenleri azaltarak sistem içi adaleti sa¤lamak yatmaktad›r. O
nedenle, zarar unsurlar› ve zarar kalemlerinin do¤ru analizi ve tespiti tazminat he-
sab› uygulamas›n›n en can al›c› noktas› durumundad›r. 
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Maddi Tazminatta Hesap Unsurlar›n›n Tazminata Etki S›ras›
‹fl kazas› veya meslek hastal›¤›ndan do¤an maddi tazminat›n hesab›na etki eden
faktörlerin bir k›sm› (örne¤in, sorumlu iflverenin maddi yard›mlar›) miktar olarak
ifade edilebiliyor olsa da büyük ço¤unlu¤u (kusur, vergi ve iflgöremezlik oranlar›)
bir oran olarak ifade edilir. Bu faktörlerden özellikle oran olarak belirtilenlerin, he-
sab›n hangi aflamas›nda dikkate al›naca¤› uygulamada tart›flmalara neden olmak-
tad›r. Zira hesap s›ras›nda bir etkenin brüt zarar aflamas›nda ya da net zarar aflama-
s›nda dikkate al›nmas›, ulafl›lan nihai rakamda büyük farklar yarat›r. Brüt zarar afla-
mas›nda hesaba dahil edilen unsurun oran›, daha yüksek bir matraha uyguland›-
¤›ndan maddi tazminat›n belirlenmesi aflamas›nda neden oldu¤u indirim de büyük
olur. Buna karfl›l›k ayn› ifllem net zarar aflamas›nda uyguland›¤›nda, oran›n uygu-
lanaca¤› matrah›n küçülmüfl olmas› neden olaca¤› indirimi de azalt›r.

Tazminata etki eden faktörlerin kapsamlar›n›n etki aflamalar›na göre de¤ifliyor
olmas› onlar›n belirlenecek bir s›ra dahilinde uygulanmas›n› gerektirir. Aksi halde
hesab› yapan bilirkiflilerin uygulayacaklar› s›ra birbirinden farkl› olur ki bu durum
ayn› olay için çok de¤iflik tazminat miktarlar›na ulafl›lmas›na neden olur.

Maddi tazminat hesab›nda, tazminat miktar›na etki eden unsurlar›n tenkis s›ra-
s›na iliflkin kanuni bir düzenleme yap›lmam›flt›r. Ancak bu durum, hesaplamada
bir s›ran›n olmad›¤› anlam›na da gelmez. Gerek hukukun genel ilkelerinden ge-
rekse Yarg›tay’›n yol gösterici içtihatlar›ndan hareketle uygulamada bir s›ra olufltu-
rulmufltur (Ak›n, 2001, s.243 vd).

Tazminat olarak hükmedilecek nihai rakama ulafl›lmas› sürecinde, önce kaza
ya da hastal›k nedeniyle iflçinin u¤rad›¤› brüt zarar›n tespitinden hareket edilir.
Baflta belirtilen zarar kalemlerinin yukar›da de¤inilen yöntemle de¤erlendirilmesi
ve hesab› sonucunda iflçinin u¤rad›¤› kabul edilen bir maddi zarar miktar›na ulafl›-
l›r. Tazminat hesab›nda düflülmesi gereken unsurlardan olan vergi, prim ve aidat-
lar söz konusu rakama ulafl›lmas›n› sa¤layan iflçi ücretinin belirlenmesi aflamas›n-
da indirilir ve ücret bafllang›çta netlefltirilerek hesaplamalara öyle devam edilir.

Bulunan bu rakam iflçinin iflgörebilme yetene¤ini tümüyle (%100) kaybetmifl
olmas› halinde u¤rayaca¤› zarar› ifade eder. Ancak dava konusu olayda iflçinin, ifl-
göremezlik durumu %100 oran›nda de¤ilse söz konusu rakam›n kendi iflgöremez-
lik oran›na denk gelen k›sm›na ulafl›lmas› gerekir. Bunun için de brüt rakam, ka-
zaya u¤rayan iflçinin iflgöremezlik oran›yla çarp›l›r. ‹flçinin iflgöremezlik oran›na
isabet eden brüt zarar›na ulafl›lmas›, bu rakam› ifl kazas› tazminat› haline getirmez.
Zira ulafl›lan rakam, iflçinin ortaya ç›kan ifl kazas›na hiçbir katk› sa¤lamamas› ha-
linde u¤rayaca¤› zarar› yans›t›r. fiayet iflçinin, ifl kazas›nda bir müteraf›k kusuru
varsa ortaya ç›kan zarar›n bir k›sm›na da kendisinin neden oldu¤u kabul edilir ve
bunun da mahsubu gerekir. O nedenle, iflgöremezlik oran›na denk gelen zarardan
müteraf›k kusur oran› düflülür. 

Kusur oran› düflüldükten sonra iflçinin ifl kazas› nedeniyle u¤rad›¤› zarar, hala
brüt zarar durumundad›r. Dolay›s›yla, bu rakam da ifl kazas› tazminat› olarak nite-
lendirilemez. Söz konusu miktardan, SGK’n›n sa¤lad›¤› ve sa¤layaca¤› sigorta yar-
d›mlar›n›n peflin sermaye de¤erlerinin de indirilmesi gerekir. Zira kazaya u¤rayan
iflçinin, sigortal› olmamas› veya dava süresini kaç›rm›fl bulunmas› halleri d›fl›nda
zarar›n›n bir k›sm› SGK’n›n sigorta yard›mlar›yla karfl›lan›r. Ancak, gerekli iflgöre-
mezlik derecesine ulaflamamas› nedeniyle SGK’dan gelir alamayacak olan iflçiler-
de, yaln›z SGK’n›n yapt›¤› ödenek ve sa¤l›k yard›mlar›n›n toplam de¤erinin mah-
subuyla yetinilir. Yap›lacak bu son mahsubun ard›ndan ifl kazas› tazminat› olmas›
muhtemel rakam da bulunmufl olur.
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Tazminat hesab› s›ras›nda genelde yukar›da belirtilen unsurlar›n mahsubuyla
sonuca ulafl›lmakta olsa da iflçiye yap›lm›fl istisnai baz› ödemelerin hangi aflamada
dikkate al›naca¤› çeliflkilere neden olmaktad›r. ‹flverenin, iflçiye yapm›fl oldu¤u ha-
rici ödemeler ve özel sigorta flirketi taraf›ndan sa¤lanan yard›mlar bunlar›n bafl›n-
da yer al›r. ‹fl kazas› geçiren ya da meslek hastal›¤›na u¤rayan iflçiye, karfl›l›k bek-
lemeden yap›lan yard›mlar mahkemeler taraf›ndan maddi zarardan mahsup edil-
mektedir. Nitekim uygulamada seyrek de olsa iflverenlerin, kazaya u¤rayan ve bir
süre ya da hiç çal›flamayacak olan iflçilerinin ücretlerini ödemeyi sürdürdükleri,
toplu para veya ayni yard›m yapt›klar› görülür. ‹flverenin yapt›¤› yard›mlar, do¤ru-
dan do¤ruya kazaya u¤rayan iflçinin u¤rad›¤› ya da u¤rayaca¤› zararlar›n bir k›sm›-
n› gidermek veya önlemeye yöneliktir. Dolay›s›yla, zarar hesab›nda bunlar› hiç
dikkate almay›p daha sonra bu yard›mlarla giderilen zararlar için yeniden iflverene
baflvurmak tazminatla zenginleflilemeyece¤i kural›na ayk›r›l›k oluflturur. O neden-
le, iflveren taraf›ndan yap›lan yard›mlar›n toplam brüt zarardan indirilmesi gerekir.
Kald› ki böyle bir uygulama, iflverenin son derece uygar ve iyiniyetli davran›fl›n›
ödüllendirece¤i gibi benzerlerini teflvik ederek çal›flma bar›fl›na katk› sa¤lar. Kan›-
m›zca söz konusu yard›mlar›n mahsubu, müteraf›k kusur indiriminden hemen ön-
ce yap›lmal›d›r. Böylelikle iflgöremezlik durumuna denk gelen brüt zarar› belirle-
nen iflçinin, kaza sonras›nda iflverenden ve sigorta flirketinden elde etti¤i tenkise
tabi yararlar› indirilerek gerçekte u¤rad›¤› brüt zarara ulafl›lmas› kolaylafl›r.

‹flverenin, yapt›¤› maddi yard›mlar›n aksine üçüncü kiflilerin kazaya u¤rayan ifl-
çiye yapt›klar› maddi yard›mlar kaza sonucunda oluflmufl yarar olarak de¤erlendi-
rilemez. Bu gibi durumlarda iflçiye yard›m etmek isteyen üçüncü kiflilerin (akraba-
lar, dostlar vd) amac›, iflverenin sorumlulu¤unu azaltmak de¤il iflçinin durumunu
daha da iyilefltirmektir. O nedenle an›lan türden yard›mlar, iflçinin toplam brüt za-
rar›ndan mahsup edilemez. Ancak, ayn› tür yard›mlar›n iflverenin sorumluluk yü-
künü hafifletmek amac›yla iflverenin yak›nlar›, dostlar› taraf›ndan yap›lmas› halin-
de bunlar›n toplam de¤erinin iflçinin brüt maddi zarar›ndan düflülmesi gerekir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat›
‹flverenin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inden sorumlulu¤u ba¤lam›nda incelenmesi gere-
ken bir di¤er tazminat ise destekten yoksun kalma tazminat›d›r. ‹fl kazas› ya da
meslek hastal›¤› sonucu hayat›n› kaybeden iflçinin maddi deste¤inden mahrum ka-
lanlara sa¤lanm›fl olan bu tazminat hakk›, TBK’da düzenlenmifltir. Buna göre, ölüm
halinde u¤ran›lan zararlar özellikle cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleflmemifl-
se tedavi giderleri, çal›flma gücünün azalmas›ndan ya da yitirilmesinden do¤an ka-
y›plar ve ölenin deste¤inden yoksun kalan kiflilerin bu nedenle u¤rad›klar› kay›p-
lard›r (TBK m.53). 

Destekten Yoksun Kalma Tazminat›nda Zarar›n Belirlenmesinde 
Baflvurulan Unsurlar
Destekten yoksun kalma zarar›, ölen iflçinin deste¤inden mahrum kalanlar›n zara-
r›n› gidermeye yönelik oldu¤undan iki temel unsurun varl›¤›n› gerekli k›lar. Bun-
lar, bak›m gücü ve bak›m ihtiyac›d›r. Ancak bu konudaki aç›klamalardan önce taz-
minata ad›n› veren destek kavram›na k›saca de¤inmekte yarar görüyoruz.

Destekten yoksun kalma tazminat›nda destek, geride kalanlar›n geçimini k›s-
men veya tamamen sa¤layacak flekilde fiilen ve düzenli olarak onlara yard›m eden,
olaylar›n ola¤an ak›fl›na göre e¤er ölüm gerçekleflmeseydi gelecekte az ya da çok
bu yard›m› sa¤layaca¤›na iliflkin güçlü bir olas›l›k bulunan kiflidir. Söz konusu ki-
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flinin bu destek durumunun, herhangi bir kanun ya da sözleflmeye dayal› olmas›
gerekmez. O nedenle sadece efl, çocuk veya ana ve babalar de¤il kardefller, niflan-
l›lar, evlilik d›fl›nda birlikte yaflayanlar vb de fiili destek iliflkisinin varl›¤› halinde
destekten yoksun kalma tazminat› davas› açabilirler. Bu iliflkide, deste¤in bu iflle-
vini ne flekilde yerine getirdi¤i önem tafl›maz. Yap›lan yard›m›n nakdi ya da ayni
olmas›n›n bir önemi olmad›¤› gibi do¤rudan bir ödeme yapmadan baz› mallar›n›
karfl›l›ks›z kulland›r›lmas› da destek olmak için yeterli say›lmal›d›r.

Uygulamada ve doktrinde, destek kavram›n›n fiilen gerçekleflmifl olup olmama-
s›na göre ikiye ayr›larak ele al›nd›¤› görülmektedir. Buna göre, fiilen gerçekleflmifl
destek iliflkisine gerçek destek, ölüm tarihine kadar fiilen gerçekleflmedi¤i halde
ileride bunun olaca¤›n›n kabul edilebildi¤i hallerde ise farazi destekden bahsedil-
mektedir. Ancak, farazi destek durumun oluflabilmesi için fiili yard›m aranm›yor ol-
sa da bu deste¤in yap›laca¤›n›n kuvvetle muhtemel olmas› gerekir. Dayanaks›z var-
say›mlar ve hayal ürünü beklentiler farazi destek iliflkisinin varl›¤› için yeterli olmaz.

Doktrinde farazi destek iliflkisinin varl›¤›n› tespitte, “kanuni bak›m yükümlülü-
¤ü” kriterinden yararlan›ld›¤› görülmektedir. Buna göre hukuki bak›m yükümlülü-
¤ünün varl›¤›, davac› aç›s›ndan büyük bir ispat kolayl›¤› sa¤layacakt›r. Böyle bir
yükümlülü¤ün oldu¤u durumlarda davac›, bak›m ihtiyac› içinde oldu¤unu ya da
olaca¤›n› ve ölen kimsenin de bak›m gücüne sahip oldu¤unu ya da olaca¤›n› is-
patlayarak tazminata hak kazanabilecek ayr›ca fiili yard›m›n yap›l›p yap›lmad›¤›
araflt›r›lmayacakt›r. Hatta, ölen kimseyle davac› aras›nda ölüm tarihine kadar des-
tek iliflkisi kurulmad›¤› halde bu kimseler aras›nda bak›m yükümlülü¤ü varsa des-
tekten yoksun kalma tazminat›n›n hesab›na esas al›nacak miktar, ölen kimse bu
yükümlülü¤ü yerine getirseydi davac›ya ne kadar yard›mda bulunacaksa bu mik-
tar esas al›narak hesaplanmal›d›r (Tekinay, 1963, s.46 vd).

Zarar›n belirlenmesinde as›l önemli unsur, baflta da belirtti¤imiz gibi bak›m gü-
cü ve bak›m ihtiyac›d›r. Bak›m gücüne sahip iflçinin, kazanc›ndan kendi ihtiyaç-
lar›n› karfl›lay›p hayat›n ola¤an ak›fl›na uygun bir tasarruf yapt›ktan sonra di¤er ki-
flilere yard›mda bulunacak pay ay›rabilmesi gerekir. Ancak uygulamada, aç›lan
destekten yoksun kalma tazminat› davalar›n›n genelinde böyle bir araflt›rma yap›l-
maks›z›n ölen iflçinin bak›m gücü oldu¤u kabul edilir. Zira ülkemiz gerçeklerinde,
yukar›daki de¤erlendirmeye göre bak›m gücü olmad›¤› kabul edilebilecek çok sa-
y›da iflçi, asgari ücret düzeyinde gelirle kalabal›k ailelerini geçindirmeye çal›flmak-
tad›r. Bu durumdaki iflçilerin, bak›m güçlerinin olmad›¤›n› kabul etmek gerçek du-
rumla ba¤daflt›r›lamayacak bir de¤erlendirme olur.

Bu noktada tespiti gereken bir di¤er unsur, bak›m ihtiyac›d›r. Yarg›tay öteden
beri verdi¤i kararlarda, destekten yoksun kalma tazminat› için bak›m gücü ve ba-
k›m ihtiyac›n›n beraber olmas› gerekti¤ine dikkat çekmektedir. Destekten yoksun
kalma tazminat›n›n talep edilebilmesi için gereken bak›m ihtiyac›, yokluk ya da za-
ruret derecesindeki bir ihtiyaç hali de¤ildir. ‹flçinin ölümü nedeniyle talep sahibi-
nin sosyal seviyesine uygun bir hayat seviyesinin yakalanmayacak olmas› tazminat
talebi için yeterlidir (Tando¤an, 1961, s.304; O¤uzman-Öz, 2009, s.568). 

Farazi destek söz konusu oldu¤unda yani fiili destek gerçekleflmedi¤inde, ba-
k›m ihtiyac› duyan kiflinin bu ihtiyac›n›n farazi deste¤in gerçekten destek olaca¤›
dönemde de devam etmesi gerekir. Dolay›s›yla çok genç yaflta yaflam›n› yitiren k›z
çocu¤unun, henüz deste¤inden yararlanamam›fl ailesinin tazminat taleplerinin ka-
bulü, ölen k›z çocu¤unun destek gücüne kavuflaca¤› kabul edilen dönemde de bu
ihtiyac› duyacaklar›n›n belirlenmesine ba¤l›d›r. Uygulamada bu tür davalarda, ba-
k›m ihtiyac›n›n bulunup bulunmad›¤›n›n belirlenmesinde talepte bulunanlar›n ev-
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lerinde, ifllerinde kolluk kuvvetlerince yap›lan keflifler sonucu haz›rlad›klar› rapor-
lar›n etkisi olmaktad›r. Ayn› flekilde yurt d›fl›nda yaflayan, y›llarca ölen iflçiyle bir
iliflki kurmayan talep sahiplerinin tazminat talepleri geri çevrilmektedir.

Tazminat taleplerinde dikkate al›nan son unsur, destek iliflkisindeki devaml›l›k-
t›r. Do¤al olarak bir kerelik yard›mlar iyiniyetle de¤erlendirildi¤inde, bu yard›m›
yapanla yard›m› alan aras›nda bir destek iliflkisi yaratmaz. O nedenle tazminat ta-
lep edenlerin (destekten yoksun kalanlar›n), ölen iflçinin deste¤inden devaml› ya-
rarlan›yor olmalar› gerekir. Nitekim Yarg›tay da, düzenlilik ve süreklilik arzetme-
yen yard›mlar› destek iliflkisine temel kabul etmemektedir (Yarg 19. HD,
T.09.12.1993, E.1310, K.8420).

Destekten Yoksun Kalma Tazminat›nda Zarar Kalemleri
Kanuni düzenlemede geçen maddi zarar kalemleri, büyük ölçüde yukar›da yer
verdi¤imiz maddi zarar kalemlerine paralel niteliktedir. Bu zarar kalemlerinden sa-
dece cenaze giderleri, maddi zarara göre özgün yap›dad›r. Ancak bu da destekten
yoksun kalma zarar›n›n çok küçük bir bölümünü oluflturmaktad›r. Kald› ki SGK ta-
raf›ndan da sigortal›n›n hak sahiplerine cenaze yard›m› yap›lmaktad›r (SSGSSK
m.37). Bu durumda iflverenden talep edilebilecek cenaze masraf›, SGK taraf›ndan
karfl›lanmayan k›s›m olacakt›r. Ancak, SGK’dan yard›m alabilme hakk› olmayan ifl-
çilerin, cenaze masraflar›n›n tümü destekten yoksun kalma tazminat› kapsam›nda
sorumlulardan talep edilebilir.

Zarara dahil tedavi giderleri ise hesap tekni¤i aç›s›ndan yukar›da yer verilen
maddi tazminata dahil olanlardan farkl› de¤ildir. Söz konusu giderlerin iflçinin ölü-
mü öncesinde yap›lmas› gerekti¤i dikkate al›nd›¤›nda, tedavi giderlerinin maddi
zararda yer verilen tedavi giderlerinden farkl› olmad›¤›n› söyleyebilmek daha da
kolaylaflacakt›r.

Zarar› oluflturan kalemlerden bir di¤eri, ifl kazas› sonucu ölüm hemen gerçek-
leflmemiflse çal›flma gücünün azalmas›ndan ya da yitirilmesinden do¤an kay›plar-
d›r. Bu kapsama giren zararlar, yine yukar›da belirtti¤imiz maddi zarara dahil za-
rarlarla ayn›d›r. Zira ölümden önce iflçinin çal›flma gücü kayb›ndan do¤an zarar,
ücreti üzerinden hesaplanmaktad›r ve iflçinin hayat›n› kaybetmemesi halinde mad-
di zarar olarak tan›mlanmaktad›r.

TBK m.53’e göre, ölenin deste¤inden yoksun kalan kiflilerin bu nedenle u¤ra-
d›klar› kay›plar›n da karfl›lanmas› gerekmektedir. Söz konusu düzenleme, do¤ru-
dan bir zarar kalemini ifade etmemifltir. Bu nedenle söz konusu düzenlemeyi, hük-
mün ilk bentlerinde say›lan zarar kalemlerini aflan ve destekten yoksun kalanlar
nezdinde gerçekleflen di¤er zararlar›n talebine imkân sa¤layan bir hüküm olarak
de¤erlendirmek gerekir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat›n›n Talebi ve Hesab›
Baflta da belirtildi¤i üzere destekten yoksun kalma tazminat›, ölen iflçinin yak›nla-
r› taraf›ndan ölenin deste¤inden yoksun kalmalar› halinde talep edilir. Ölen iflçinin
efli, niflanl›s›, çocuklar›, evlatl›¤›, anne ve babas›, kardeflleri ve hatta nikâhs›z bir-
likte yaflad›¤› arkadafl› bile koflullar›n varl›¤› halinde tazminat talebinde bulunabi-
lir. Dolay›s›yla, destekten yoksun kalma tazminat›n›n talep edilebilmesi için des-
tekle olan iliflkinin hukuki olmas› gerekmez. Fiili bir iliflki de tazminat talebi için
yeterlidir. O nedenle, nikâhs›z efllerin de an›lan tazminat› talep edebilmeleri sa¤-
lanm›flt›r ve içtihatlar da bu yönde geliflmifltir. Destekten yoksun kalan çocuklar›n
tazminat talepleri ise cinsiyetlerine ve yafllar›na göre farkl›l›k arzeder. ‹çtihatlarda
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erkek çocuklar›n 18, k›z çocuklar›n ise köylerde 18, flehirlerde ise 22 yafl›na kadar
destek ihtiyac› görecekleri kabul edilmifltir. Çocuklar›n, bu yafllardan sonra evlene-
cekleri ya da çal›flma imkân›na kavuflacaklar› düflünülmektedir.

Destekten yoksun kalanlar›n mutlaka mirasç› olmas› gerekmez. Zira destekten
yoksun kalan kavram›, mirasç›l›ktan farkl›d›r. Mirasç› oldu¤u halde destek ihtiyac›
bulunmayanlar olabilece¤i gibi mirasç› olmad›¤› halde destekten yoksun kalma
tazminat›n› talep hakk› bulunanlara rastlayabilmek mümkündür. O halde, destek
ve onun deste¤inden yoksun kalan aras›ndaki iliflkinin destek iliflkisiyle s›n›rl› ol-
du¤u söylenebilir.

Bu kimselerle sorumlu iflveren aras›nda akdi bir iliflki olmamas›na ra¤men TBK,
söz konusu kimselerin taleplerini akde ayk›r›l›¤a dayand›rabilmelerine imkân sa¤-
lam›flt›r (TBK m.417/son). Bu flekilde akde ayk›r›l›¤›n sa¤lad›¤› zamanafl›m› ve is-
pat kolayl›klar›ndan yararlanabilmelerinin önü aç›lm›flt›r.

Akde ayk›r›l›¤›n sa¤lad›¤› zamanafl›m› ve ispat süreleri hakk›nda daha fazla bilgi için bu
kitab›n 4. ünitesine bakabilirsiniz.

Söz konusu tazminatta ölen iflçinin (deste¤in), hayat› boyunca kendi deste¤ine
ihtiyaç duyanlara yapaca¤› katk› dikkate al›n›r. Miktar itibar›yla da an›lan tazminat,
deste¤in muhtemel hayat süresi içinde çal›flarak elde edebilece¤i kazanc›ndan des-
te¤inden yoksun kalanlara ay›raca¤› miktar›n peflin de¤erinden oluflur.

Geride kalan eflin isteyebilece¤i tazminat, ölen iflçinin PMF cetvellerine göre
belirlenen muhtemel hayat süresinde ücretinden kendisine ay›raca¤› paydan olu-
flur. Eflin çal›flmas› halinde bu durumun destekten yoksun kalma tazminat› talebi-
ni engelleyebilmesi için destek ihtiyac›n› sona erdirmesi gerekir. Ancak Türki-
ye’deki gelir koflullar› dikkate al›nd›¤›nda, kan›m›zca böyle bir ihtimalin gerçeklefl-
me olas›l›¤› çok azd›r. Nitekim uygulamada da genelde ayl›k dahi alsalar dul eflle-
rin özellikle de kad›nlar›n tazminat talepleri kabul edilmektedir. 

Destekten yoksun kalma tazminat› da t›pk› maddi tazminat gibi destekten yok-
sun kalanlar›n SGK taraf›ndan karfl›lanamayan zararlar›n› telafi eder. O nedenle bu
davalarda da hak sahiplerinin zararlar›n›n büyük bölümünü karfl›lamas› beklenen
sigorta yard›mlar›n›n peflin de¤erlerinin bilinmesi gerekir. Nitekim Yarg›tay da
önüne gelen bu tür davalarda, sigorta peflin de¤erinin bilinmemesi halinde önce-
likle ö¤renilmesi gerekti¤ine iflaret etmektedir (Yarg 21. HD, T.18.03.2002, E.1634,
K.2097).

Tazminat›n hesab› büyük ölçüde yukar›da belirtilen maddi tazminat hesab›na
benzer. Hesaplamada, t›pk› maddi tazminatta oldu¤u gibi iflçinin ölmesiyle kaybet-
ti¤i gelirinden hareket edilir. Maddi tazminatta gelirinden iflgörmezli¤i oran›nda
kayba u¤rad›¤› kabul edilen iflçi, destekten yoksun kalma tazminatlar›nda öldü¤ü
için %100 iflgöremez kabul edilerek gelirinin tümünü yitirdi¤i kabul edilir. Ancak,
tazminat›n hesab›nda bu gelir kayb›n›n tümü dikkate al›nmaz. Zira ölen iflçinin, öl-
meseydi gelirinin bir k›sm›n› deste¤ine muhtaç olanlara verece¤i kabul edilir ki
destekten yoksun kalma tazminat›nda zarar›n temel kayna¤› da bu miktard›r. Ta-
lep sahipleri, bu davalarla iflçinin gelirinden kendilerine ay›raca¤›n› düflündükleri
miktar› talep ederler.

Uygulamada mahkemeler taraf›ndan al›nan bilirkifli hesap raporlar›nda, ölen ifl-
çinin gelirinden ne kadarl›k bir k›sm›, hangi oranda kimlere ay›raca¤›n› tespite ya-
rayan cetveller kullan›lmakta ve bu da¤›l›m belli esaslara tabi olarak yürütülmek-
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tedir. Hesaplamada, yine ifllemifl ve iflleyecek zarar dönemleri dikkate al›nmakta
ve hesaplama bu yap›ya uygun sa¤lanmaktad›r.

Maddi tazminatta oldu¤u gibi destekten yoksun kalma tazminat›nda da zarara
neden olan olay, zarara etki eden bir tak›m sonuçlar da yaratm›fl olabilir. Nitekim
bunlardan en önemlisi, SGK yard›mlar›d›r. Ancak, bunun d›fl›nda tazmin edilecek
zarar miktar›nda indirimi gerekli k›lan ve belli bir s›ra dahilinde yürütülen baflka
unsurlar da bulunmaktad›r. Buna göre, desteklenen e¤er deste¤in mirasç›s›ysa el-
de etti¤i miras geliri, sa¤ kalan eflin yeniden evlenme flans›, özel sigortadan elde
edilen tazminatlar, destek için art›k yap›lmas› gerekmeyen giderler zararlardan dü-
flülür. Bunu takiben, varsa ifl kazas›nda ölen iflçinin müteraf›k kusuru oran›nda bir
mahsup uygulan›r. Son aflamada, destekten yoksun kalanlara SGK taraf›ndan ba¤-
lanan gelirin peflin de¤erinin zarardan mahsubuyla destekten yoksun kalanlara
hisseleri oran›nda ödenecek miktara ulafl›l›r. Bununla birlikte TBK ile getirilen bir
hüküm, hesaplamada önemli bir farkl›l›¤a neden olmufltur. TBK m.55’e göre, des-
tekten yoksun kalma zararlar› bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilke-
lerine göre hesaplan›r. K›smen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik
ödemeleriyle ifa amac›n› tafl›mayan ödemeler, bu tür zararlar›n belirlenmesinde
gözetilemez, zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas
al›narak hakkaniyet düflüncesiyle art›r›lamaz veya azalt›lamaz.

Düzenlemede geçen “K›smen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik
ödemeleri” ifadesinden ne anlafl›lmas› gerekti¤i henüz belirlenmemifltir. Kan›m›zca
Kanunda kullan›lan teknik ifade yani “rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri”
ifadesi 5510 say›l› SSGSSK m.21/son’daki düzenlemeye gönderme yapmaktad›r.
Buna göre, “‹fl kazas›, meslek hastal›¤› ve hastal›k; kamu görevlileri, er ve erbafllar
ile kamu idareleri taraf›ndan görevlendirilen di¤er kiflilerin vazifelerinin gere¤i
olarak yapt›klar› fiiller sonucu meydana gelmifl ise, bu fiillerden dolay› haklar›n-
da kesinleflmifl mahkûmiyet karar› bulunanlar hariç olmak üzere, sigortal› veya
hak sahiplerine yap›lan ödemeler veya ba¤lanan gelirler için kurumuna veya ilgi-
lilere rücû edilemez. Ayr›ca, ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölümlerde, bu
Kanun uyar›nca hak sahiplerine ba¤lanacak gelir ve verilecek ödenekler için, ifl
kazas› veya meslek hastal›¤›n›n meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahip-
lerine veya ifl kazas› sonucu ölen kusurlu sigortal›n›n hak sahiplerine, kurumca
rücû edilemez”.

Bu durum karfl›s›nda an›lan rücu engeli bulunan hallerde destekten yoksun ka-
lanlar, hem SGK yard›m›n› alacaklar hem de rücu edilemeyen miktar için ayr›ca bir
de sorumlu iflverene dava açabileceklerdir. 

Manevi Tazminat
‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu oluflan zarar, sadece maddi nitelik tafl›maz.
Olay›n neden oldu¤u bedensel bütünlü¤ün ihlali, manevi zarar da do¤urur. Bu za-
rar, sadece kaza ya da hastal›k geçiren iflçiler üzerinde de¤il onlar›n sakatlanmas›
ya da ölümleri halinde yak›nlar› üzerinde de oluflur. Dolay›s›yla, ifl güvenli¤i ön-
lemlerinin gerekti¤i gibi al›nmamas› halinde uygulanabilecek hukuki yapt›r›mlar-
dan birinin de manevi tazminat oldu¤unu söyleyebiliriz.

Manevi Tazminat›n Koflullar›
Hukuk sistemimizde, manevi tazminat› düzenleyen TBK m.56 ve m.58 fleklinde iki
temel madde bulunmaktad›r. Ancak, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ba¤lam›nda dikkate
al›nmas› gereken hüküm, kiflilik haklar›na sald›r› nedeniyle oluflan manevi tazmi-
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nat› düzenleyen m.58 de¤il m.56’da düzenlenen manevi tazminatt›r. Bu hükme gö-
re, “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlü¤ünün zedelenmesi durumunda, ola-
y›n özelliklerini gözönünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paran›n ma-
nevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. A¤›r bedensel zarar veya ölüm
halinde, zarar görenin veya ölenin yak›nlar›na da manevi tazminat olarak uy-
gun bir miktar paran›n ödenmesine karar verilebilir”. Görüldü¤ü gibi söz konusu
düzenlemeye göre, ifl kazas› sonucunda bedensel bütünlü¤ü ihlal edilen iflçinin
manevi tazminat talep hakk› oldu¤u gibi bu bedensel zarar›n a¤›r olmas› halinde
ayr›ca iflçinin yak›nlar›na da manevi tazminat talep edebilme imkân› getirilmifltir.
Ayn› hükme göre, iflçinin ölümü halinde yak›nlar›n›n da manevi tazminat isteyebil-
meleri mümkündür.

Manevi tazminat, ifl kazas›na ya da meslek hastal›¤›na maruz kalan iflçinin u¤-
rad›¤› bedensel kayb›n neden oldu¤u ac› ve ›st›rab› hafifletmeyi amaçlar. Ayn› du-
rum, iflçinin ölümü halinde geride kalan yak›nlar› için de geçerlidir. Duyulan ac›
ve ›st›rab›n niteli¤i ayn›d›r. Fakat ilkinde, bu ac›n›n kayna¤› bedensel bütünlü¤ün
ihlali iken ikincisinde, iflçinin ölümüdür. 

TBK m.56’daki ifade dikkate al›nd›¤›nda manevi tazminat, hâkim taraf›ndan
olay›n özellikleri gözönünde tutularak belirlenecektir. Hukukumuzdaki sorumlulu-
¤un kural olarak kusur sorumlulu¤u oldu¤undan hareket edildi¤inde, iflverenin
manevi tazminattan do¤an sorumlulu¤unun da do¤al olarak ilk bak›flta kusura da-
yal› oldu¤u kabul edilebilir. O nedenle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini gerekti-
¤i gibi almayan iflveren, kusurlu say›labilece¤inden oluflan manevi zarar› karfl›la-
mak zorunda kalmas› gerekti¤i ifade edilebilir. Hukuki sorumlulu¤a yönelik genel
yaklafl›m bu olsa da TBK m.56 söz konusu oldu¤unda konuya daha farkl› yaklafl-
ma zarureti do¤maktad›r. Zira TBK m.56, manevi tazminat› düzenlerken kusur un-
suruna yer vermemifltir. Di¤er bir deyiflle, manevi tazminat›n talep edilebilmesi için
iflverenin kusurlu olmas› gerekti¤ine vurgu yapmam›flt›r (Ak›n, 2011, s.79). Onun
yerine manevi tazminata hükmedecek hâkimin, bu karar›n› olay›n özelliklerini gö-
zönünde tutarak vermesi gerekti¤ini belirtmifltir. Bu düzenleme yöntemi karfl›s›n-
da düzenlemede geçen “olay›n özelli¤i” kavram›n›, olayda iflverenin kusurunun
aranaca¤› fleklinde de¤erlendirmek do¤ru olmaz. Bu yaklafl›m, hükmün kapsam›-
n› daraltmak, ifllevini azaltmak olur. Dolay›s›yla o noktada takdir, hâkime aittir. Ya-
ni ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucu bedensel bütünlü¤ü zarar görmüfl iflçi-
nin veya ölümü halinde yak›nlar›n›n manevi tazminat talebiyle karfl›laflan hâkim,
olay›n özellikleri öyle gerektiriyorsa kusurun bulunmad›¤› olaylarda dahi manevi
tazminata hükmedebilir. Nitekim TBK m.56 ile içeri¤i ayn› olan eski Borçlar Kanu-
nu m.47’ye iliflkin olarak verilen Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Kurulu Karar›’nda bu
nokta y›llar önce aç›k olarak tespit edilmifltir. Yarg›y› ba¤lay›c› nitelikte olan bu ka-
rara göre, adam çal›flt›ran›n eski Borçlar Kanunu m.47 (TBK m.56) gere¤ince ma-
nevi tazminatla sorumlu tutulabilmesi için ne kendisinin ne de çal›flt›rd›¤› adam›n
kusurunun bulunmas› gerekmez. ‹lliyet ba¤› bulunmak kayd›yla hâkim, durum ve
koflullar› gözönünde tutarak manevi tazminat› belirler. Varsa çal›flt›ran kiflinin ya
da çal›flt›ran›n yahut her ikisinin kusuru, ölenin veya cismani zarara u¤rayan›n bir-
likte kusuru, özel durum ve koflullar içinde gözönünde tutularak manevi tazminat
belirlenir (Yarg ‹BKK, T.22.06.1966, E.7, K.7). Bununla birlikte ortaya ç›kan ifl ka-
zas› ya da meslek hastal›¤›nda, iflverenin kusurunun bulunmas› da mümkündür.
Bu durumda hâkim, manevi tazminata dayanak olan olay›n özelli¤i olarak iflvere-
nin kusurunu da dikkate alabilir. Ancak iflverenin kusuru, hâkim taraf›ndan dikka-
te al›nacak olay›n özelliklerinden sadece biridir. Bu halde iflyerinde gereken ön-
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lemleri almayarak zarara neden olan iflveren, bu kusuru karfl›s›nda manevi tazmi-
nat ödemek zorunda kal›r. Ancak Yarg›tay TBK m.56’n›n eski Borçlar Kanunu’nda-
ki karfl›l›¤› olan m.47’ye dayal› olarak verdi¤i kararlar›nda, baz› özel hallerde mad-
denin hâkime tan›d›¤› yetkiden hareketle kusuru olmayan iflverenin de manevi
tazminat ödemek zorunda olmas› gerekti¤ine karar vermifltir. Bu nitelikteki olay-
larda iflveren, kusurlu bulunmad›¤› halde taraflar›n ekonomik ve sosyal durumla-
r›na, ifl kazas› ya da meslek hastal›¤›n›n ortaya ç›k›fl flekline, yaratt›¤› trajik sonuç-
lara, kaza nedeniyle duyulan ac› ve ›st›rab›n büyüklü¤üne, tedavilerin uzun sürme-
si gibi (özel) hallere bak›larak manevi tazminata mahkûm edilebilmektedir (Tan-
do¤an, 1961, s.337). 

Manevi Tazminat Talep Hakk› Olanlar
TBK m.56’da düzenlenen manevi tazminat hakk›n› kullanabilecek olanlar, kazaya
u¤rayan iflçi ve yak›nlar›d›r. Ancak bu kimselerin manevi tazminat talebinde bulu-
nabilmeleri, kazaya u¤rayan iflçinin hayatta olup olmamas›na göre de¤iflir. ‹fl kaza-
s› sonucu yaln›zca bedensel bütünlü¤ün ihlali söz konusu oldu¤unda yani kaza
ölümle sonuçlanmad›¤›nda manevi tazminat talebi esas olarak kazaya u¤rayan ifl-
çiye aittir. Bu anlay›fl›n temelinde, manevi tazminat›n kifliye ba¤l› haklardan say›l-
mas› yatar. Dolay›s›yla, ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucunda bedensel bü-
tünlü¤ü zarar gören iflçinin, bunun do¤al sonucu olarak manevi ac› da hissetti¤i
düflünülerek bu zarar›n›n karfl›lanmas› sa¤lan›r.

Uzun y›llardan beri gerek doktrinde baz› yazarlar taraf›ndan gerekse Yarg›tay
kararlar›nda, ifl kazas› veya meslek hastal›¤› geçiren iflçinin hayat›n› kaybetmedi¤i
hallerde ailesinin de manevi tazminat talebinde bulunabilece¤i kabul edilmektedir.
TBK, doktrin ve yarg› kararlar›nda da benimsenen bu görüflü Kanun kapsam›nda
düzenlemifl ve zarar görenin yak›nlar›na da manevi tazminat olarak uygun bir mik-
tar paran›n ödenmesine karar verilebilece¤ini belirtmifltir. Ancak, bu hakk› olduk-
ça s›n›rlam›fl ve söz konusu kiflilerin manevi tazminat talep edebilmelerini, iflçinin
kaza ya da hastal›k sonucunda a¤›r bedensel zarara u¤ramas› kofluluna ba¤lam›fl-
t›r (TBK m.56/II). Dolay›s›yla, ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucunda beden-
sel zarara u¤rayan iflçinin bu zarar›n›n “a¤›r bedensel zarar” olarak görülmedi¤i
hallerde yak›nlar›n›n manevi tazminat talep haklar› bulunmamaktad›r. Kanunda
geçen “a¤›r bedensel zarar” ifadesinden ne anlafl›lmas› gerekti¤i aç›k de¤ildir. Bu
konuda, Kanunun gerekçesinde de bir aç›klama yer almamaktad›r. O nedenle, dü-
zenlemeden ne anlafl›lmas› gerekece¤i yarg› kararlar›yla aç›kl›¤a kavuflturulacakt›r.
Her ne kadar TBK m.56, bedensel zarar gören iflçinin yak›nlar›na eski Borçlar Ka-
nunu’nda olmayan bir tazminat hakk› getirmiflse de tazminat›n talebi için arad›¤›
“a¤›r bedensel zarar” kriteri hükmün uygulama alan›n› oldukça daraltacak gibi gö-
rünmektedir. 

Eski Borçlar Kanunu döneminde Yarg›tay, iflçinin ölmedi¤i olaylarda yak›nlar›-
na manevi tazminat ödenebilmesini yüksek oranda iflgöremezli¤e (%90’larda be-
densel zarar) ba¤lam›fl olsa da uzun süre devam ettirdi¤i bu uygulamas›n› son y›l-
larda yumuflatm›flt›r. Bu anlay›fl içinde Yarg›tay, iflgöremezlik oran›n›n %70 veya
%81 düzeyine ulaflt›¤› olaylarda da iflçinin bak›ma muhtaç hale geldi¤ini, bu duru-
mun iflçi yak›nlar›n›n ruhsal bütünlü¤ünü a¤›r flekilde bozdu¤unu belirterek bu ki-
fliler lehine manevi tazminata karar verilebilece¤ini belirtmifltir (Yarg 21. HD,
T.12.06.2003, E.4754, K.5612). Hatta Yarg›tay’a intikal eden bir olayda, hayati teh-
like geçirip %13 oran›nda iflgöremez hale gelen iflçinin anne ve babas› lehine aile
birli¤i içinde korunmas› gereken ba¤l›l›¤›n zarar gördü¤ü gerekçesiyle manevi taz-
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minata hükmedildi¤i görülmektedir (Yarg 21. HD, T.15.01.2002, E.2001/9272,
K.2002/371). Dolay›s›yla, ayn› yumuflak yaklafl›m›n TBK döneminde de sürdürül-
mesi halinde “a¤›r bedensel zarar” kriteri umulandan daha genifl bir uygulama ala-
n›na kavuflturulabilecektir.

‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› nedeniyle manevi tazminat talep edebilecek
ikinci grup, iflçinin ölümü halinde bu talebe hak kazanan yak›nlar›d›r. TBK m.56,
eski Borçlar Kanunu’na göre hükmün kapsam›n› geniflletmifltir. Eski Borçlar Kanu-
nu’nda sadece ölenin ailesine sunulan manevi tazminat talep hakk›, TBK ile sade-
ce ölenin ailesine de¤il yak›nlar›na da tan›nm›flt›r. Ancak hiç flüphesiz bu yak›nla-
r›n manevi tazminat talep edebilmeleri, ölümden manevi ac› duymalar›na ve bunu
ortaya koyabilmelerine ba¤l›d›r. Yoksa söz konusu hükmün kapsam›n›n geniflle-
mesi, ölene manevi yak›nl›k duymayan tüm yak›nlar›n bu tazminat› talep edebil-
melerine imkân sa¤lamaz.

Manevi tazminat talep edecek kiflinin, iflçiyle kan ya da s›hri h›s›ml›¤› flart de-
¤ildir. Ölene duygusal yak›nl›k yeterlidir. Bu anlamda olaydan ac› ve ›zd›rap du-
yan sevgili, sözlü gibi yak›nlar da manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Dola-
y›s›yla manevi tazminat talep edebilecek yak›nl›k, mirasç›l›k s›fat›yla efllefltirilemez.
Yak›nl›k düzeyine göre baz› mirasç›lar (efl, çocuk, ana-baba, kardefl vd) tazminat
hakk›na sahip iken baz›lar› (uzakta yaflayan, y›llard›r görüflülmeyen efl, çocuk vd)
bu haktan mahrum kalabilir.

Manevi Tazminat Miktar›n›n Belirlenmesi ve Talebi
TBK m.56, gerek bedensel zarara u¤rayan iflçi ve yak›nlar›na gerek ölen iflçinin ya-
k›nlar›na ödenecek manevi tazminat› “uygun bir miktar para” olarak ifade etmifltir.

TBK m.56 hükmüne göre hâkimin, özel halleri gözönünde tutarak manevi za-
rar ad› ile ilgilere ödenmesine karar verece¤i para tutar› adalete uygun olmal›d›r.
Hükmedilecek bu para, zarara u¤rayanda manevi huzuru do¤urmay› gerçeklefltire-
cek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik tafl›maktad›r. Bir ceza
olmad›¤› gibi malvarl›¤› hukukuna iliflkin zarar›n karfl›lanmas›n› da amaç edinme-
mifltir. O nedenle bu tazminat›n s›n›r›, onun amac›na göre belirlenmelidir. Takdir
edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine
ulaflmak için gerekli olan kadar olmal›d›r. Nitekim Yarg›tay’›n yerleflmifl uygulama-
s›nda, bu tazminat miktar›n›n takdir ve denetimini olay›n olufl flekline, müteraf›k
kusur oranlar›na, davac›lar›n duydu¤u elem ve ›zd›rab›n derecesine, taraflar›n sos-
yal ve ekonomik durumuna, 1966 tarihli içtihad› birlefltirme karar›n›n içeri¤ine ve
öngördü¤ü koflullar›n somut olayda gerçekleflme biçimine, hak ve nesafet kuralla-
r›na göre yapt›¤› görülmektedir (Ak›n, 2004, s.132).

‹fl kazas› veya meslek hastal›¤›ndan do¤an maddi tazminat ve destekten yok-
sun kalma tazminatlar›, son derece kar›fl›k verilere ba¤l› olarak yap›lan uzun he-
saplamalar sonucunda belirlenmektedir. Buna karfl›l›k manevi tazminat, bu nitelik-
teki hesaplamalara ba¤l› olarak de¤il TBK m.56’daki ilkeler çerçevesinde hâkimler
taraf›ndan takdir edilir. Söz konusu takdir olay›n olufl flekline, iflçinin (müteraf›k)
kusur oran›na, davac›lar›n duydu¤u elem ve ›zd›rab›n derecesine, taraflar›n sosyal
ve ekonomik durumuna, hak ve nesafet kurallar›na göre yap›lmaktad›r.

Ölen iflçi daha önce manevi tazminat ald› ise iflçinin ölümü halinde yak›nlar› manevi taz-
minat talebinde bulunabilirler mi?
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‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an tazmi-

natlar› özetlemek.

‹flverenlerin, iflçilerin karfl›lanmayan zarar›n› kar-
fl›lamalar›n› sa¤lamak için açt›klar› davalara ifl ka-
zas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an tazminat da-
valar› ad› verilmektedir.

Maddi tazminat› aç›klamak.

Maddi tazminat, iflçinin vücut bütünlü¤ünün ih-
lalinden kaynaklanan zarar› karfl›lamaya yönelik-
tir. Maddi zarar›n belirlenmesindeki unsurlar
meslekte kazanma gücü kayb›, iflgörebilme ça¤›
ve yaflam süresi, ücret ve taraflar›n kusurudur.

Destekten yoksun kalma tazminat›n› anlatmak.

Destekten yoksun kalma tazminat›, ifl kazas› ya
da meslek hastal›¤› sonucu hayat›n› kaybeden ifl-
çinin maddi deste¤inden mahrum kalanlara sa¤-
lanm›fl olan bir hakt›r. Destek, geride kalanlar›n
geçimini k›smen veya tamamen sa¤layacak flekil-
de fiilen ve düzenli olarak onlara yard›m eden,
olaylar›n ola¤an ak›fl›na göre e¤er ölüm gerçek-
leflmeseydi gelecekte az ya da çok bu yard›m›
sa¤layaca¤›na iliflkin güçlü bir olas›l›k bulunan
kiflidir. Gerçek destek, fiilen gerçekleflmifl destek
iliflkisidir. Farazi destek ise ölüm tarihine kadar
fiilen gerçekleflmedi¤i halde ilerde desteklik ilifl-
kisinin olaca¤›n›n kabul edilebildi¤i durumdur.

Manevi tazminat› aç›klamak.

‹fl kazas› veya meslek hastal›¤›n›n neden oldu¤u
bedensel bütünlü¤ün ihlali, manevi zarar da do-
¤urur. Bu zarar, sadece kaza ya da hastal›k geçi-
ren iflçi üzerinde de¤il onlar›n sakatlanmas› ya
da ölümleri halinde yak›nlar› üzerinde de oluflur.
Hükmedilecek bu para, zarara u¤rayanda mane-
vi huzuru do¤urmay› gerçeklefltirecek tazminata
benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik ta-
fl›maktad›r.
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1. Maddi tazminat afla¤›dakilerden hangisinin karfl›lan-
mas›na yönelik de¤ildir?

a. Kazanç kayb›
b. ‹flçinin tedavi giderleri
c. ‹flçinin çekti¤i ac› ve s›k›nt›lar
d. Ekonomik gelece¤in sars›lmas›ndan do¤an ka-

y›plar
e. Çal›flma gücünün azalmas› ya da yitirilmesinden

do¤an kay›plar

2. Afla¤›dakilerden hangisi maddi zarar›n belirlenme-
sinde kullan›lan unsurlardan biri de¤ildir?

a. Ücret
b. Cinsiyet
c. Taraflar›n kusuru
d. Meslekte kazanma gücü kayb›
e. ‹flgörebilme ça¤› ve yaflam süresi

3. Yarg›tay iflgörebilme ça¤›n›n sonu olarak afla¤›daki-
lerden hangisini kabul etmektedir?

a. Emeklilik yafl›
b. 50
c. 55
d. 60
e. 65

4. Afla¤›dakilerden hangisine göre kiflilerin ortalama
yaflam süresi belirlenmektedir?

a. PMF cetveli
b. Yarg›tay kararlar›
c. Ailenin ortalama yaflam süresi
d. SGK ortalama yaflam süresi cetveli
e. ÇSGB ortalama yaflam süresi endeksi

5. Afla¤›dakilerden hangisi iflçinin kaza olmasayd› kaza
an›ndan tazminata esas al›nan bilirkifli raporu tarihine
kadar çal›flarak elde edece¤i ücrettir?

a. Cari ücret
b. Pasif ücret
c. Objektif ücret
d. Bilinemeyen ücret
e. Belirlenebilen ücret

6. Anne ve baba, çocuklar› için nas›l bir destektir?
a. Farazi destek
b. Gerçek destek
c. Zorunlu destek
d. Kanuni destek
e. Mutlak destek

7. ‹flçinin kazanc›ndan kendi ihtiyaçlar›n› karfl›lay›p ha-
yat›n ola¤an ak›fl›na uygun bir tasarruf yapt›ktan sonra
di¤er kiflilere yard›mda bulunabilecek pay ay›rmas›na
ne ad verilir?

a. Bak›m ihtiyac›nda olmak
b. Bak›m gücüne sahip olmak
c. Bak›m yükümlülü¤ü olmak
d. Bak›m tazmini içinde olmak
e. Bak›m mecburiyetinde olmak

8. Afla¤›dakilerden hangisi manevi tazminat talebinde
bulunamaz?

a. Efl
b. Çocuk
c. Anne
d. Baba
e. Görüflülmeyen kardefl

9. Afla¤›dakilerden hangisi manevi tazminat talebinde
gözönünde bulundurulur?

a. Yafl
b. Cinsiyet
c. Meslek
d. Gelir düzeyi
e. Duygusal yak›nl›k

10. Afla¤›dakilerden hangisinde destekten yoksun kal-
ma tazminat hakk› düzenlenmifltir?

a. ‹fl Kanunu
b. Medeni Kanun
c. Türk Ceza Kanunu
d. Türk Borçlar Kanunu
e. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu

Kendimizi S›nayal›m
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YÜZSÜZ HIRSIZ ‹fi KAZASI TAZM‹NATI ‹STED‹

Belçika’da bir dizi h›rs›zl›ktan yarg›lanan zanl›, yaral›
olarak yakaland›¤› son h›rs›zl›k olay›nda “ifl kazas›” ge-
rekçesiyle tazminat talep etti.
Brugge Mahkemesi’nde görülen davada hâkimleri fla-
fl›rtan yüzsüz h›rs›z›n talebi savc›l›k makam›nca ‘’Tale-

bin tutarl› bir taraf› bulunuyor. Zanl›n›n yaralanmas›

ifl üzerinde iken gerçekleflmifl’’ diye yorumland›.
Cezayir as›ll› 20 yafl›ndaki h›rs›z yedi ayr› restoranda
h›rs›zl›k yapt›¤›n› itiraf etti. Haziran 2011’de suçüstü ya-
kaland›¤› restoran›n iç bölmedeki kap›s›na tekme atan
zanl› baca¤›n› yaralam›fl ve kaçamayarak polislerce ele
geçirilmiflti. Hastanede baca¤›na dikifl at›lan zanl›n›n
hastane masraflar› devlet taraf›ndan ödenirken zanl› ifl
kazas› geçirdi¤i gerekçesiyle mahkemeden tazminat ta-
lebinde bulundu. fiafl›rtan talebi reddeden mahkeme
zanl›y› iki y›l hapis cezas›na çarpt›rd›.

Kaynak: http://www.dipnot.tv/20593/Yuzsuz-hirsiz-
is-kazasi-tazminati-istedi.aspx adresinden al›nm›flt›r.

Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu, dul eflin yeniden evlen-
me flans›n›n belirlenmesinde Askeri Yüksek ‹dare Mah-
kemesi’nin (AY‹M) kulland›¤› tablodan yararlan›lmas›
gerekti¤ini vurgulam›flt›r. AY‹M’nin kulland›¤› tabloya
göre, 41-50 yafl aral›¤›ndaki dul eflin evlenme flans›n›n
yüzde 2, 18 yafl›ndan küçük her bir çocuk için evlenme
flans›ndan yüzde 5 indirim yap›lmas›n›n öngörüldü¤ü
belirtilen Kurul karar›nda, “Davac› dul eflin dava tari-

hindeki yafl›, çocuk say›s›, AY‹M tablosu, sosyal ve eko-

nomik durumu ile ülke ve yöre koflullar› dikkate al›nd›-

¤›nda, yeniden evlenme flans›n›n bulunmad›¤› sonuç

ve kanaatine var›lm›flt›r. Dul eflin yeniden evlenme flan-

s›n›n bulunmad›¤› gerekçesiyle tazminattan bir indiri-

me gidilmesine yer olmad›¤›na iliflkin direnme usul ve

yasaya uygun bulunmufltur” denilmifltir.

Kaynak: Yarg HGK, T.03.02.2010, E.4-4, K.56
(http://www.ictihatlar.net/yargitay-destekten-yoksun-
kalma-tazminati-evlenme-ihtimali-dusuk-kadin-icin-
yuksek-olmali.html adresinden k›salt›larak al›nm›fl ve
düzenlenmifltir). 

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Maddi Tazminat›n Hukuksal
Dayana¤›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Maddi Tazminatta Zarar›n
Belirlenmesinde Baflvurulan Unsurlar” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flgörebilme Ça¤› ve Yaflam
Süresi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flgörebilme Ça¤› ve Yaflam
Süresi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ücret” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Destekten Yoksun Kalma Taz-
minat›nda Zarar›n Belirlenmesinde Baflvurulan
Unsurlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Destekten Yoksun Kalma
Tazminat›nda Zarar›n Belirlenmesinde Baflvu-
rulan Unsurlar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz..

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Manevi Tazminat Talep
Hakk› Olanlar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Manevi Tazminat Talep
Hakk› Olanlar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Destekten Yoksun Kalma
Tazminat›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Hakk›nda kanuni bir düzenleme bulunmayan iflgörebil-
me ça¤›n›n Yarg›tay taraf›ndan büyük ölçüde standart
bir de¤erlendirmeye tabi tutulmas› doktrinde elefltiril-
mektedir. Gerçekten de iflgörebilme ça¤› konusunda
Yarg›tay’›n benimsedi¤i standart uygulama yerine yürü-
tülen ifle göre tespit edilecek yeni iflgörebilme süreleri
kullan›lmal›d›r. Zira iflgörebilme süresinin her iflte ayn›
olmas› mümkün de¤ildir. Kald› ki ifl kazas› tazminatla-
r›nda dikkate al›nan zarar da, iflçinin yürüttü¤ü meslek-
teki kazanma gücünün kayb›ndan do¤an zarard›r. Do-
lay›s›yla, kazaya u¤rayan iflçilerin maddi zararlar›n›n
hesab›nda dikkate al›nacak iflgörebilme süreleri konu-
sunda istatistiklerden yararlan›larak mesleklere göre ha-
z›rlanm›fl iflgörebilme ça¤› cetvellerinin düzenlenmesin-
de büyük yarar vard›r. Hemen belirtilmelidir ki bu cet-
vellerin önceden haz›rlanm›fl olmas›, hâkimlerin de¤er-
lendirmelerinde onlara yard›mc› olaca¤› gibi tazminat
hesaplamalar›nda gerçe¤e yaklafl›lmas›n› sa¤layacak ve
yeknesak bir uygulama yaratacakt›r.

S›ra Sizde 2

‹fl kazas› tazminat› hesaplar›nda dikkate al›nan ücretin
belirlenmesi konusunda karfl›lafl›lan önemli sorunlar-
dan biri, dava süreci içinde imzalanan yeni toplu ifl söz-
leflmesinin tazminatlara etkisidir. Bize göre, sürmekte
olan tazminat davas› s›ras›nda imzalanan yeni toplu ifl
sözleflmesiyle getirilen ve daha yüksek olan ücret taz-
minat hesab›nda hâkim taraf›ndan re’sen dikkate al›n-
mal›d›r. Yarg›tay uygulamas› da bu yöndedir.

S›ra Sizde 3 

Kusur oranlar› konusunda Ceza Mahkemesi’nin de de-
¤erlendirme yapm›fl oldu¤u olaylarda izlenilmesi gere-
ken yol TBK’da belirtilmifltir. Gerçekten de TBK m.74’e
göre “hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmad›¤›

hakk›nda karar verirken, ceza hukukunun sorumlu-

lukla ilgili hükümleriyle ba¤l› olmad›¤› gibi, ceza hâki-

mi taraf›ndan verilen beraat karar›yla da ba¤l› de¤il-

dir. Ayn› flekilde, ceza hâkiminin kusurun de¤erlendi-

rilmesine ve zarar›n belirlenmesine iliflkin karar› da,

hukuk hâkimini ba¤lamaz”. Dolay›s›yla hukuk hâkimi
iflçi ve iflverene ait kusur oranlar›n›, ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i mevzuat›n› dikkate alarak de¤erlendirecek bilirkifli-
ler eliyle tespit ettirmek durumundad›r. ‹fl kazas› ve
meslek hastal›klar› tazminatlar›n› da bu raporlarda be-
lirlenen kusur oranlar›na göre hesaplat›r. Yoksa tarafla-

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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r›n hukuk hâkimi taraf›ndan tespit ettirilen kusur oran-
lar›n› ceza karar›nda yer verilen oranlarla k›yaslama
hakk› olmad›¤› gibi tazminat hesab›nda Ceza Mahke-
mesi taraf›ndan belirlenen oranlar›n kullan›lmas›n› ta-
lep etme imkânlar› da yoktur. 

S›ra Sizde 4

‹fl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucu zarar gören ifl-
çinin maddi tazminat talebine esas olan meslekte ka-
zanma gücündeki kay›p oran›nda mahkeme karar› son-
ras› gerçekleflen art›fl, ek tazminat kararlar›yla karfl›la-
nabilir. Ancak tazminat karar› sonras›nda iflgöremezli-
¤in artmas› nedeniyle ek tazminatlara hükmedilmesin-
de, bu art›fl›n nedenlerinin de¤erlendirilmesi büyük
önem tafl›r. ‹flgöremezlik oran›n›n art›fl›, oluflan ifl kaza-
s›n›n sonucu olabilece¤i gibi iflçinin kusurundan da ile-
ri gelebilir. ‹lk halde meydana gelen art›fl›n ek tazmi-
natlarla karfl›lanaca¤›na flüphe yoktur. Ancak iflgöre-
mezlik oran›ndaki art›fla kazaya u¤rayan iflçinin kusur-
lu davran›fllar› neden oldu¤unda ayn› uygulaman›n sür-
dürülmesi mümkün de¤ildir. Zira TBK’ya göre zarar gö-
ren, zarar›n do¤mas›nda ya da artmas›nda etkili olmufl
yahut tazminat yükümlüsünün durumunu a¤›rlaflt›rm›fl-
sa hâkim tazminat› indirebilir veya tamamen kald›rabi-
lir (m.52). Dolay›s›yla zarar gören iflçinin, u¤rad›¤› çal›fl-
ma (meslekte kazanma) gücü oran› daha sonra kendi
davran›fllar›yla artm›flsa (tedaviyi ve t›bbi önerileri kabul
etmemifl veya yanl›fl uygulam›flsa) önceden hükmedilen
maddi tazminat›nda iflgöremezlik oran›ndaki art›fla göre
daha küçük bir art›fla gidebilir. Hatta mahkemenin hiç-
bir ek tazminata hükmetmemesi de mümkündür.

S›ra Sizde 5

‹flçinin ölümü halinde yak›nlar›n›n manevi tazminat ta-
lebinde bulunabilmeleri, ölen iflçinin daha önce mane-
vi tazminat almam›fl olmas›na ba¤l› de¤ildir. Kazaya u¤-
rayan ve sonras›nda bu kaza nedeniyle ölen iflçinin ma-
nevi tazminat alm›fl olmas›, yak›nlar›n›n onun ölümün-
den kaynaklanan manevi ac›lar›na karfl›l›k tazminat ta-
lep edebilmelerine engel olmaz. Buna karfl›n ifl kazas›
ya da meslek hastal›¤› geçiren iflçi, daha sonra baflka
bir nedenle ölmüflse yak›nlar›n›n ifl kazas› ve meslek
hastal›¤›na dayal› olarak manevi tazminat talep edebil-
meleri mümkün de¤ildir. Ancak, ifl kazas› veya meslek
hastal›¤› geçiren fakat daha sonra baflka bir nedenle
ölen bu iflçinin ölümünden önce açt›¤› ancak sonuçlan-
madan hayat›n› kaybetti¤i bir manevi tazminat davas›
varsa ya da böyle bir dava için vekâlet vermiflse bu da-
va mirasç›lar› taraf›ndan sürdürülebilir (MK m.25/IV).

Örne¤in, iflçi ölmeden önce davay› açmak için avukata
vekalet vermifl veya davay› açm›flsa art›k malvarl›¤›na
dahil bir alacak hakk› oldu¤u kabul edilecektir. O ne-
denle de bu noktadan sonraki ölüm halinde söz konu-
su alacak hakk›, zarar gören iflçinin mirasç›lar›na geçe-
cektir. Bu nedenle ölen iflçinin bu tür manevi tazminat
davas›nda hâkim, “manevi tazminat miktar›n›n dava-

l›dan tahsili ile mirasç›lar›na paylar› oran›nda öden-

mesi “ yönünde bir karar verecektir. Mirasç›lar›n, kendi
flah›slar›ndan do¤may›p miras b›rakan iflçiden kendile-
rine geçen bu hakta korunan de¤er iflçinin ölmeden
önceki kiflilik haklar›d›r (Bal, 2010, s.121).
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almayan iflverenlere uygulanacak idari
yapt›r›mlar› aç›klayabilecek,
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almayan iflverenlere uygulanacak cezai
yapt›r›mlar› anlatabilecek,
‹fl kazalar›ndan sonra yap›lan soruflturmalar› aç›klayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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‹DAR‹ YAPTIRIMLAR
‹dari yapt›r›mlar›n çok genel bir tan›m›n› vermek gerekirse, mevzuat›n yetki
verdi¤i durumlarda idarenin, herhangi bir yarg› karar›na dayanmadan, do¤rudan
do¤ruya idari bir tasarruf yani idari bir ifllemle idare hukukuna özgü usullerle ka-
mu yarar›n› korumak amac›yla verdi¤i cezalar fleklinde ifade edilebilir.

‹darenin yani icra gücünün temel görevi, kamu yarar›n› korumakt›r. ‹dari yap-
t›r›mlar, kamu hukuku yapt›r›m› olarak idareye kamu yarar›n› koruma görevini ye-
rine getirmede yard›mc› olan araçlard›r. Hukuki ve cezai yapt›r›mlar, ancak bir yar-
g› karar› sonucunda uygulanabilirler. Oysa idari yapt›r›mlar›n uygulanabilmesi için
yarg› karar›na ihtiyaç yoktur. Ayr›ca idari yapt›r›mlar›n uygulanmas›nda, yarg›sal
usuller de¤il idare hukukuna özgü usuller geçerlidir. Bunun sonucu olarak, idari
yapt›r›m uygulanmas›na karar verilen kiflinin kendini savunabilmesi kolay de¤ildir.
‹spat yükü yer de¤ifltirmifltir. Suç iflledi¤i ileri sürülen kifli, suçsuzlu¤unu ispat et-
mek zorundad›r. Herhangi bir idari yapt›r›m›n uygulanabilmesi için bu yetkinin ka-
nunla idareye tan›nm›fl olmas› gerekir.

‹fl güvenli¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan idari yapt›r›mlar›n amac› büyük önem ta-
fl›r. Çünkü idari yapt›r›mlar, cezaland›rmaktan çok onarmay› ve önlemeyi amaçlar.
Henüz bir zarar meydana gelmeden uygulanabildikleri için toplumun korunmas›
ve hukuka ayk›r›l›klar›n önlenmesi aç›s›ndan oldukça etkilidirler.

‹dari yapt›r›mlar uygulan›rken, hukuk düzenine ayk›r›l›kla bu ayk›r›l›¤›n kar-
fl›l›¤›n› oluflturan yapt›r›m aras›nda kabul edilebilir, mant›kl› bir oran bulunma-
l›d›r. Bir baflka deyiflle idari yapt›r›m, ne olmas› gerekenden daha hafif ne de
daha a¤›r olmamal›d›r. Aksi halde, istenen amaç gerçekleflmez. Örne¤in, her-
hangi bir iflyerinde, iflçilerin sa¤l›k ve güvenli¤inin korunmas› için idari para
cezas› verilmesi yeterli olabilecek iken iflyerinde iflin durdurulmas› amac› aflan
a¤›rl›kta bir yapt›r›m olur. Buna karfl›l›k, sorunlu olan bölümde iflin
durdurulmay›p sadece sözlü uyar›yla yetinilmesi de etkisiz bir yapt›r›m olur
(Gerek, 2008, s.179).

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu (‹SGK) yay›nland›ktan sonra 4857 sa-
y›l› ‹fl Kanunu’nun (‹K) ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili beflinci bölümündeki hü-
kümler yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Önlemlerini Almayan

‹flverenlere Uygulanacak
Kamu Hukuku Yapt›r›mlar›

‹dari Yapt›r›m: Mevzuat›n
yetki verdi¤i durumlarda
idarenin, herhangi bir yarg›
karar›na dayanmadan,
do¤rudan do¤ruya idari bir
tasarruf yani idari bir
ifllemle idare hukukuna özgü
usullerle kamu yarar›n›
korumak amac›yla verdi¤i
cezalard›r.

‹fl güvenli¤inin sa¤lanmas›
aç›s›ndan büyük önem
tafl›yan idari yapt›r›mlar,
cezaland›rmaktan çok
onarmay› ve önlemeyi
amaçlar.

‹fl güvenli¤i tedbirlerini
almayan iflverenlere idari
yapt›r›m uygulanmas›n›
gerektiren kanuni
düzenlemeler flunlard›r:
• ‹flyeri açma ve çal›flma
ruhsat› verilmesi,
• ‹flin durdurulmas›,
• Ölümlü ifl kazas› nedeniyle
kamu ihalesinden
yasaklama.



‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsat› Verilmesi
‹dari yapt›r›m uygulanmas›n› gerektirecek bir di¤er kanuni düzenleme de, ‹flyeri
Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmelik’tir (‹AÇY) (RG, T.10.08.2005,
S.25902). ‹AÇY, s›hhi ve gayris›hhi iflyerleri ile umuma aç›k istirahat ve e¤lence
yerlerinin ruhsatland›r›lmas› ve denetlenmesine dair ifl ve ifllemleri kapsamaktad›r.

‹AÇY m.5’e göre, iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› verilen iflyerleri afla¤›da belirti-
len flartlar› tafl›mak zorundad›rlar:

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin al›n-
m›fl olmas›, 

• 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu kapsam›na giren gayrimenkullerin tapu kü-
tü¤ünde mesken olarak gösterilen ba¤›ms›z bölümlerinde sinema, tiyatro,
kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri e¤lence ve
toplant› yerleri, f›r›n, lokanta, pastane, süthane gibi g›da ve beslenme yerle-
ri, imalathane, boyahane, bas›mevi, dükkân, galeri ve çarfl› gibi iflyerlerinin
aç›lmas› hususunda kat maliklerinin oy birli¤iyle karar almas›,
Tapuda iflyeri olarak görünen yerlerde, umuma aç›k istirahat ve e¤lence ye-
ri aç›lmas› durumunda yönetim plan›nda aksine bir hüküm yoksa kat malik-
lerinin oy çoklu¤uyla ald›¤› karar›n bulunmas›, 

• Özel yap› fleklini gerektiren sinema, tiyatro, dü¤ün salonu, otel, hamam,
sauna, ekmek f›r›n› ile akaryak›t, s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz›, s›v›laflt›r›lm›fl do-
¤algaz ve s›k›flt›r›lm›fl do¤algaz istastonu için yap› kullanma izin belgesinin
al›nm›fl olmas›,

• Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerinde genel asayifl ve güvenlik yönün-
den yetkili kolluk kuvvetinin görüflünün al›nm›fl olmas›,

• Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerinin patlay›c›, parlay›c›, yan›c› vb teh-
likeli maddeler üretilen, sat›lan, kullan›lan, depolanan yerler ile gaz dolum
tesislerine mevzuat›n öngördü¤ü uzakl›kta bulunmas›,

• Madencilik faaliyetleri s›ras›nda patlay›c› madde kullan›lan yerlerde
27.11.1973 tarihli ve 7/7551 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e ko-
nulan Parlay›c›, Patlay›c›, Tehlikeli ve Zararl› Maddelerle Çal›fl›lan ‹flyerlerin-
de ve ‹fllerde Al›nacak Tedbirler Hakk›nda Tüzük, 14.08.1987 tarihli ve
87/12028 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Tekel D›fl› B›-
rak›lan Patlay›c› Maddelerle Av Malzemesi vb Üretimi, ‹thali, Tafl›nmas›, Sak-
lanmas›, Depolanmas›, Sat›fl›, Kullan›lmas›, Yok Edilmesi, Denetlenmesi
Usul ve Esaslar›na ‹liflkin Tüzük ve Patlay›c› Ortamlar›n Tehlikelerinden Ça-
l›flanlar›n Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik (RG, T.26.12.2003, S.25328) hü-
kümlerine uygun tedbirlerin al›nmas›,

• Karayolu kenar›ndaki iflyerleri için karayolu trafik güvenli¤inin sa¤lanm›fl olmas›,
• Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerleri, patlay›c› ve parlay›c› ve yan›c›

maddelerin üretildi¤i, sat›ld›¤› ve depoland›¤› iflyerleri, 30 kifliden fazla çal›-
flan›n bulundu¤u her türlü iflyerleri, ana girifl kap›lar› d›fl›nda cadde ve so-
ka¤a do¤rudan ba¤lant›s› olmayan ve birden fazla iflyerinin birarada bulun-
du¤u ifl han›, çarfl› vb iflyerlerinde yang›na karfl› gerekli önlemlerin al›nd›¤›-
n› gösteren itfaiye raporunun al›nmas›, di¤er iflyerlerinde ise yang›na karfl›
gerekli tedbirlerin al›nm›fl olmas›,

• Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, k›ra-
athane, elektronik oyun merkezi ile aç›kta alkollü içki sat›lan iflyerlerinin okul,
yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuat›n öngördü¤ü uzakl›kta bulunmas›,
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‹AÇY, s›hhi ve gayris›hhi
iflyerleri ile umuma aç›k
istirahat ve e¤lence
yerlerinin ruhsatland›r›lmas›
ve denetlenmesine dair ifl ve
ifllemleri kapsamaktad›r.



• S›nai, t›bbi ve radyoaktif at›k üreten iflyerlerinde bu at›klar›n toplanmas›, ta-
fl›nmas›, depolanmas›, ifllenmesi ve bertaraf› konusunda gerekli tedbirlerin
ve izinlerin al›nm›fl olmas›,

• Engellilerin iflyerine girifl ve ç›k›fllar› için gereken kolaylaflt›r›c› tedbirlerin
al›nm›fl olmas›,

• Yabanc› uyruklular›n iflyeri açmas› ve çal›flt›rmas› konusunda yabanc›larla il-
gili mevzuat hükümlerine uyulmas›,

• Büyükflehir belediyesi ile nüfusu 100.000’i geçen belediye s›n›rlar› içinde
aç›lacak ekmek f›r›nlar›n›n bu amaca tahsisli ayr›k nizamda müstakil bina-
larda aç›lm›fl olmas› (ancak, al›flverifl merkezleri içinde bulunan 1000 metre-
kare ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grosmarket ve mega-
market gibi adlarla aç›lan iflyerleri bünyesinde yer alan f›r›nlarda ayr›k ni-
zamda müstakil bina flart› aranmaz),

• Yan›c› ve patlay›c› madde kategorisindeki s›v›lar›n depolanmas› amac›yla kul-
lan›lan tesis ve düzeneklerde, iflyeri açma ve çal›flma ruhsat›nda kay›tl› hacim-
den fazla ve baflka kategoriden s›v› depolanmamas›, bu tesis ve düzenekler-
de gerçeklefltirilecek tadilatlar›n ruhsata ifllenmeden faaliyete geçirilmemesi.

Yetkili idareler, iflyeri açma ve çal›flma ruhsat›n›n verilmesinden sonra yapacak-
lar› denetimlerde bu hususlar›n yerine getirilip getirilmedi¤ini kontrol ederler.

Turizm iflletme belgeli tesisler, iflletme belgesinin düzenlenmesine esas husus-
larla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan denetlenir. Kültür
ve turizm koruma ve geliflim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel
Etki De¤erlendirmesi olumlu karar› veya Çevresel Etki De¤erlendirmesi gerekli de-
¤ildir karar› verilen 2634 say›l› Turizmi Teflvik Kanunu kapsam›nda yer alan yat›-
r›mlar için iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› yetkili idareler taraf›ndan baflka bir iflle-
me gerek kalmaks›z›n 15 gün içinde verilir. 

Umuma aç›k istiharat ve e¤lence yerleri için bu hususlar iflyeri açma ve çal›flma
ruhsat› verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

Fabrika, flantiye, nakliye filosu vb iflletmelerin ticari amaç d›fl›nda kendi faali-
yetlerinin gerekli k›ld›¤› yan›c› ve parlay›c› madde kategorisindeki s›v›lar›n depo-
lanmas› veya kendi araçlar›na yak›t ikmali yap›lmas› amac›yla kullan›lan düzenek-
ler, özel mevzuat›ndaki hükümler sakl› kalmak kayd›yla ‹AÇY ekindeki depolama
hacimleri esas al›narak gayris›hhi müessese olarak ruhsatland›r›l›r.

Maden üretim faaliyetleriyle bu faaliyetlere dayal› olarak üretim yap›lan geçici
tesislerle ilgili ‹AÇY’nin uygulanmas›nda 04.06.1985 tarihli ve 3213 say›l› Maden
Kanunu m.7’de yer alan hususlar öncelikle dikkate al›n›r.

‹flyeri Aç›lmas›

Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Haz›rlanmas›
Gereken ‹flyerleri Aç›s›ndan
Nükleer santraller vb büyük endüstriyel kaza oluflabilecek iflyerleri için iflyerlerinin
büyüklü¤üne göre büyük kaza önleme politikas› belgesi veya güvenlik raporu
iflveren taraf›ndan haz›rlan›r.

Güvenlik raporu haz›rlama yükümlülü¤ü bulunan iflverenler, haz›rlad›klar›
güvenlik raporlar›n›n içerik ve yeterlilikleri ÇSGB taraf›ndan incelendikten sonra
iflyerlerini iflletmeye açabilirler (‹SGK m.29).
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Genel Olarak ‹flyerleri Aç›s›ndan
Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› al›nmadan
iflyeri aç›lamaz ve çal›flt›r›lamaz. ‹flyerlerine, ‹AÇY’de belirtilen yetkili idareler d›-
fl›nda di¤er kamu kurum ve kurulufllar›yla ilgili meslek kurulufllar› taraf›ndan özel
mevzuat›na göre verilen izinlerle tescil ve benzeri ifllemler ‹AÇY hükümlerine gö-
re ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kald›rmaz. ‹flyeri açma ve çal›flt›rma ruhsat›
al›nmadan aç›lan iflyerleri, yetkili idareler taraf›ndan kapat›l›r.

‹flyeri ruhsatlar›, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendirece¤i yetkili ta-
raf›ndan ‹AÇY’de öngörülen sürede imzalan›r. Ruhsat için ayr›ca meclis veya en-
cümen taraf›ndan bir karar al›nmaz. Ruhsat, ‹AÇY Örnek 5’te yer alan bilgileri içe-
recek flekilde düzenlenir. 

‹flyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kifliler, iflyerlerini ‹AÇY’ye uygun olarak
tanzim ettikten sonra ‹AÇY Örnek 1 ve Örnek 2’de yer alan durumlar›na uygun
formu doldurarak yetkili idareye baflvururlar.

‹AÇY’ye göre yap›lacak her türlü ruhsat baflvurusunda, müracaat sahibine bafl-
vuruyu kabul eden görevlinin ad›, soyad› ve unvan›yla baflvurunun yap›ld›¤› tarih
ve saati gösteren ‹AÇY Örnek 6’da yer alan al›nd› belgesi verilir. Ayr›ca, baflvuru
ve beyan formuyla ekli evrak›n verilmesi s›ras›nda baflvuruyu kabul eden görevli
taraf›ndan yap›lacak ön incelemede tespit edilen noksanl›klar, müracaat sahibine
verilen al›nd› belgesinde gösterilir. ‹AÇY’de belirtilen ruhsatland›rmaya iliflkin sü-
reler, eksik belgelerin yetkili idareye verilmesiyle bafllar.

Çevresel Etki De¤erlendirmesi Yönetmeli¤i ekindeki listede yer alan iflletmeler-
le birinci s›n›f gayris›hhi müessese grubunda yer alan iflletmelerin ayn› olmas› du-
rumunda yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki De¤erlendirme (ÇED) dos-
yas›nda yer alan belgelere göre ifllem yaparlar (‹AÇY m.6).

Bildirim
Yetkili idareler taraf›ndan verilen iflyeri açma ve çal›flma ruhsatlar›n›n örnekleri ay-
l›k olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‹l Müdürlü¤ü’ne ve ilgili ise ticaret sici-
line gönderilir.

Umumu aç›k istirahat ve e¤lence yerleri için düzenlenen iflyeri açma ve çal›flt›r-
ma ruhsatlar›n›n bir örne¤i en geç 7 gün içinde yetkili idare taraf›ndan kolluk kuv-
vetlerine gönderilir (‹AÇY m.7).

‹flletmecinin De¤iflmesi ve ‹flyerinin Nakli
Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin de¤iflmemesi kayd›yla iflyerinin dev-
redilmesi halinde devralan kiflinin baflvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler
esas al›nmak suretiyle yeni iflletmeci ad›na tekrar ruhsat düzenlenir. 

‹flyerine yeni ortak al›nmas› veya ortaklardan birinin ayr›lmas› durumunda yeni ruhsat dü-
zenlenir mi?

‹flyerinin, baflka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatland›r›lmas›
esast›r. Mahalle, cadde, sokak vb yerlerin isim veya numaralar›n›n de¤iflmesi nede-
niyle ayn› iflyeri için ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.

‹flyeri sahibinin ölümü halinde yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanuni mirasç›la-
r› ad›na eski ruhsat›n intibak› yap›l›r.
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Yetkili idarelerden usulüne
uygun olarak iflyeri açma ve
çal›flma ruhsat› al›nmadan
iflyeri aç›lamaz ve
çal›flt›r›lamaz.

‹flyeri açma ve çal›flt›rma
ruhsat› al›nmadan aç›lan
iflyerleri, yetkili idareler
taraf›ndan kapat›l›r.
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Ruhsat›n yenilenmesi veya intibak› gereken hallerde yetkili idareye en geç 3 ay
içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre, mirasç›lar için 6 ay olarak uygula-
n›r. Süresi içinde müracaat yap›lmad›¤›n›n yetkili idareciler taraf›ndan tesbiti duru-
munda tespit tarihinden itibaren 15 günlük süre verilir. Bu sürenin sonunda ruhsat
yenilenmedi¤i veya intibak yapt›r›lmad›¤› hallerde ruhsat iptal edilir (‹AÇY m.8).

Yönetmelikte Yer Almayan ‹flyerleri
‹AÇY kapsam›na girmesine ra¤men ad› ve nitelikleri belirtilmeyen s›hhi bir iflyeri-
nin aç›lmas› halinde benzeri iflyerleri için öngörülen esaslara göre ifl yap›l›r. 

Gayr›s›hhi müesseseler için s›n›f tayini tesise ait kapasite raporu, tesisten kay-
naklanan at›klar ve müessesenin di¤er özellikleri dikkate al›narak ‹AÇY’de belirti-
len bakanl›klar›n ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin görüflü al›narak ‹çiflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan yeni s›n›f tayini yap›l›r (‹AÇY m.9).

Birden Fazla Faaliyet Konusu Bulunan ‹flyerleri
Adresi ve iflletmecisi ayn› olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan iflyerlerine,
ana faaliyet dal› esas al›narak tek ruhsat düzenlenir. Tali faaliyet konular› ruhsatta
ayr›ca belirtilir.

Ayn› adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya iflletmecisi farkl› olan iflyer-
lerine ayr› ayr› ruhsat düzenlenir. 

‹flyerlerinin, depo olarak kulland›klar› yerler, iflyeri açma ve çal›flma ruhsat›nda
gösterilir (‹AÇY m.10).

Gayris›hhi müesseseler kapsam›na giren maden üretim faaliyetleriyle bu faali-
yetlere dayal› olarak üretim yap›lan geçici tesisler için birlikte veya ayr› ayr› veri-
len iflyeri açma ve çal›flma ruhsat›, ÇED kapsam›ndaki madencilik faaliyeleri için
ÇED koordinatlar› içindeki alan›, bunun d›fl›ndaki madencilik faaliyetleri için ma-
den ruhsat alan›n›n tamam›yla geçici tesisleri kapsar. Maden ruhsat sahas›ndaki fa-
aliyetler esas al›narak maden ruhsat sahibi ad›na ya da maden ruhsat sahibinin mu-
vafakati bulunmak kayd›yla iflletmeci ad›na iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› düzen-
lenir. Ancak, ayn› maden ruhsat sahas›nda bulunsa bile iflletmecisi farkl› olan ma-
den üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlere dayal› olarak üretim yap›lan geçici tesisler
için ayr› ayr› iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› düzenlenir. 

‹flyeri açma ve çal›flma ruhsat›, iflyerinde herkesin görebilece¤i flekilde as›l›r. 

S›hhi ‹flyerleri Aç›s›ndan Ruhsatlar›n Düzenlenmesi ve Kesinleflmesi

Ruhsat›n Düzenlenmesi
S›hhi iflyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kifliler, iflyerlerini ‹AÇY’ye uygun olarak
düzenledikten sonra ‹AÇY Örnek 1’de yer alan baflvuru ve beyan formuyla yetkili
idareye müracaat ederler. Baflvurunun, ‹AÇY’de öngörülen kriterlere uygun oldu-
¤unun tespiti halinde baflka bir iflleme gerek kalmaks›z›n iflyeri açma ve çal›flma
ruhsat› düzenlenerek ilgiliye ayn› gün içinde verilir.

Umuma aç›k istiharat ve e¤lence yerlerinin ruhsatland›r›lmas›nda, ‹AÇY’nin
dördüncü k›sm›nda belirtilen süreler geçerlidir.

‹flyeri açma ve çal›flma ruhsat› müracaat› s›ras›nda ‹AÇY’de belirtilen bilgi ve
belgeler d›fl›nda baflka herhangi bir belge istenemez ve baflvuru formundaki beya-
na göre ruhsat ifllemleri sonuçland›r›l›r.

‹lgilinin beyan›na göre tanzim edilen ruhsat, kazan›lm›fl hak do¤urmaz (‹AÇY
m.12).
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Ruhsat›n yenilenmesi veya
intibak› gereken hallerde
yetkili idareye en geç 3 ay
içinde müracaat edilmesi
zorunludur. 

Bu süre, mirasç›lar için 6 ay
olarak uygulan›r.

‹flyeri açma ve çal›flma
ruhsat›, iflyerinde herkesin
görebilece¤i flekilde as›l›r.



‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsat›n›n Kesinleflmesi
‹flyeri açma ve çal›flma ruhsat› verilen iflyerleri, yetkili idareler taraf›ndan ruhsat›n
verildi¤i tarihten itibaren en geç 1 ay içinde kontrol edilir. ‹flyerinin, bu süre için-
de kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleflir. Kontrol görevlerini yerine getir-
meyen yetkili idare görevlileri hakk›nda kanuni ifllem yap›l›r.

‹flyeri açma ve çal›flma ruhsat›n›n verilmesinden sonra yap›lacak denetimlerde,
mevzuata uygun olmayan unsurlar›n ve noksanl›klar›n tespiti halinde iflyerine bu
noksanl›k ve hatalar›n› gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere 15 günlük
süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanl›k ve ayk›r›l›klar giderilmedi¤i
takdirde ruhsat iptal edilerek iflyeri kapat›l›r. Ayr›ca ilgililerin yalan, yanl›fl ve ya-
n›lt›c› beyan› varsa haklar›nda kanuni ifllem yap›l›r (‹AÇY m.13).

Aranacak fiartlar
S›hhi iflyerlerinin ruhsatland›r›lmas› s›ras›nda ‹AÇY’de belirtilen genel flartlar›n
yan› s›ra s›n›flar›na ve özelliklerine göre ‹AÇY Ek 1’de belirtilen flartlar aran›r
(‹AÇY m.14).

Gayris›hhi Müesseseler Aç›s›ndan Ruhsatlar›n Düzenlenmesi ve
Kesinleflmesi
Gayris›hhi müesseselerin baflvurular› önce inceleme kurullar›ndan geçecektir.

‹l özel idarelerinde birinci s›n›f gayris›hhi müesseseleri inceleme kurulu, befl ki-
fliden az olmamak üzere valinin veya görevlendirece¤i yetkilinin baflkanl›¤›nda
çevre, sa¤l›k, hukuk, imar ve tar›m birimleri görevlileri, ‹AÇY’de belirtilen Bakan-
l›k ‹l Müdürlü¤ü temsilcisi, ilgili meslek odalar›n›n temsilcileri ile tesisin özelli¤ine
göre gerekti¤inde vali taraf›ndan belirlenecek di¤er kurulufl temsilcilerinden olu-
flur (‹AÇY m.15).

Büyükflehir belediyelerinde birinci s›n›f gayris›hhi müesseseleri inceleme kuru-
lu, befl kifliden az olmamak üzere büyükflehir belediye baflkan› veya görevlendire-
ce¤i yetkilinin baflkanl›¤›nda çevre, sa¤l›k, hukuk, imar ve küflat birimleri görevli-
leri, ‹AÇY’de belirtilen Bakanl›k ‹l Müdürlü¤ü temsilcisi, ilgili meslek odalar›n›n
temsilcileri ile tesisin özelli¤ine göre belediye baflkan› taraf›ndan belirlenecek di-
¤er kurulufl temsilcilerinden oluflur. 

‹l belediyelerinde birinci s›n›f gayris›hhi müesseseleri inceleme kurulu, büyük-
flehir belediyelerinde birinci s›n›f gayris›hhi müesseseler için belirtilen esasa göre
oluflturulur.

Kurullar›n oluflturulmas› s›ras›nda yeterli teknik ve uzman elemana sahip olma-
yan belediyeler, kurullar›n oluflturulmas› için valilikten eleman görevlendirilmesi-
ni talep edebilir.

Organize sanayi bölgelerinde, inceleme kurulu oluflturulmaz. Tesisin özelli¤ine
göre ilave olarak b›rak›lacak sa¤l›k koruma band›, organize sanayi bölgesi yöne-
tim kurulu karar›yla tespit edilir.

Çevresel Etki De¤erlendirmesi Yönetmeli¤i hükümlerine göre ÇED olumlu ka-
rar› al›nm›fl olan maden üretim faaliyetleriyle bu faaliyetlere dayal› olarak üretim
yap›lan geçici tesisler için inceleme kurulu oluflturulmaz.
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‹flyeri açma ve çal›flma
ruhsat› verilen iflyerleri,
yetkili idareler taraf›ndan
ruhsat›n verildi¤i tarihten
itibaren en geç 1 ay içinde
kontrol edilir.

‹flyerinin, bu süre içinde
kontrol edilmemesi halinde
ruhsat kesinleflir.



Gayris›hhi Müesseseler için Baflvuru ve Aç›lma Ruhsat›

Birinci S›n›f Gayris›hhi Müesseseler

Sa¤l›k Koruma Band›
Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler d›-

fl›nda kurulacak birinci s›n›f gayris›hhi müesseselerin etraf›nda sa¤l›k koruma ban-
d› konulmas› mecburidir. Sa¤l›k koruma band›, mülkiyet s›n›rlar› d›fl›nda belirlene-
mez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yap›laflmaya izin ve-
rilmez (‹AÇY m.16).

Sa¤l›k koruma band›, inceleme kurullar› taraf›ndan tesislerin çevre ve toplum
sa¤l›¤›na yapaca¤› zararl› etkiler ve kirletici unsurlar dikkate al›narak belirlenir.
Sa¤l›k koruma band›, sanayi bölgesi s›n›r› esas al›narak tespit edilir. ÇED raporu
düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas al›n›r.

Gayr›s›hhi müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kifliler, ‹AÇY Örnek 2’de
yer alan baflvuru formunu doldurarak yetkili idareye baflvururlar.

Maden üretim faaliyetleriyle bu faaliyetlere dayal› ruhsat sahas›ndaki geçici te-
sisler için iflyeri açma ve çal›flma ruhsat›, il özel idareleri taraf›ndan verilir. Maden
üretim faaliyetleriyle bu faaliyetlere ba¤l› geçici tesislere dayal› olarak üretim yap-
mak isteyen gerçek veya tüzel kifliler, ‹AÇY Örnek 7’de yer alan formu doldurarak
il özel idaresine baflvururlar. Baflvurularda, bu formda yer alanlar d›fl›nda baflka bir
bilgi ve belge istenilmez. Madencilik faaliyetleri için iflyeri açma ve çal›flma ruhsa-
t›, ‹AÇY Örnek 8’de yer alan bilgileri içerecek flekilde düzenlenir (‹AÇY m.17).

Maden arama faaliyetleri için iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› al›n›r m›?

Yer Seçimi ve Tesis Kurma ‹zni
Birinci s›n›f gayris›hhi müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin baflvurusundan

itibaren en geç 7 gün içinde tesisin kurulaca¤› yeri mahallinde inceleyerek ‹AÇY
Örnek 3’teki yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüflünü bildirir. Yer seçimi
inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst ami-
ri veya görevlendirece¤i yetkili taraf›ndan 3 gün içinde de¤erlendirilerek yer seçi-
mi ve tesis kurma izni karar› verilir (‹AÇY m.18).

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olmas› flart›yla verildi¤i ta-
rihten itibaren 5 y›l süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda aç›lma izni al›nmad›¤› tak-
dirde ilgilinin baflvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni 2 y›l daha uzat›l›r.

Yer Seçimi ve Tesisi Kurma ‹zni Muafiyeti
ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belge-

si ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer (‹AÇY m.19).

Deneme ‹zni
Projesine uygun olarak infla edilmifl birinci s›n›f gayris›hhi müesseselere, yetki-

li idarenin gerekli görmesi veya iflyeri sahibinin müracaat› halinde inceleme kuru-
lunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendirece¤i yetkili ta-
raf›ndan süresi 1 y›l› geçmemek üzere deneme izni verilebilir (‹AÇY m.20).
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ÇED raporu düzenlenmesi
gereken tesisler için
düzenlenen ÇED olumlu
belgesi ve raporu, yer seçimi
ve tesis kurma izni yerine
geçer.



Aç›lma Ruhsat›
Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmifl veya deneme izni sonunda çal›flmas›n-

da sak›nca bulunmad›¤› anlafl›lan birinci s›n›f gayris›hhi müesseselerin çal›flabilme-
si için müracaat› takip eden 7 gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu taraf›n-
dan yerinde inceleme yap›l›r. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi mevzuat
hükümlerine uygun olan yerler için di¤er tüm bilgi ve belgeler de dikkate al›nmak
suretiyle ‹AÇY Örnek 4’teki aç›lma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunu-
lur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendirece¤i yetkili taraf›ndan 3 gün içe-
risinde iflyeri açma ruhsat› düzenlenir.

Birinci s›n›f gayris›hhi müessese baflvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler
esas al›narak 1 ay içinde yap›lan denetimlerde, beyan edilen hususlara ayk›r› bir
durumun tespiti halinde ilgililer hakk›nda gerekli kanuni ifllem yap›l›r. Ayk›r›l›k ve
noksanl›klar, toplum ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan bir zarar do¤urmuyorsa tedbirlerin
al›nmas› ve noksanl›klar›n giderilmesi için 1 y›l› geçmemek üzere süre verilir. Ve-
rilen süre içinde ayk›r›l›k ve noksanl›klar›n› gidermeyen iflletmelerin faaliyeti söz
konusu ayk›r›l›k ve noksanl›klar giderilinceye kadar durdurulur.

Ruhsat›n verilmesinden sonra yetkili idare taraf›ndan yap›lacak denetim sonu-
cunda toplum ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl› olan iflletmelerin faaliyeti, noksan-
l›klar ve ayk›r›l›klar giderilinceye kadar derhal durdurulur (‹AÇY m.21).

Yer Seçimi ve Tesis Kurma ‹zni ile Ruhsat için Gerekli Belgeler
Birinci s›n›f gayris›hhi müesseseler için afla¤›daki belgeler istenir:
• Baflvuru formu,
• Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler

hariç iflletmenin kurulaca¤› yeri gösteren plan örne¤i, birinci s›n›f gayris›hhi
müesseseler kapsam›nda yer alan madencilik tesislerinde ise üretim faaliyet-
leriyle bu faaliyetlere dayal› olarak üretim yap›lan geçici tesislerin yerleflimi-
nin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,

• ‹lgili inceleme kurulu taraf›ndan haz›rlanacak yer seçimi ve tesis kurma
raporu,

• Çevre kirlenmesini önlemek amac›yla al›nacak tedbirlere ait kirleticilerin ni-
telik ve niceli¤ine göre haz›rlanm›fl proje ve aç›klama raporlar›,

• fiehir flebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi
kaynaktan sa¤land›¤› ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,

• Madencilik faaliyetlerinde bunlara ilave olarak maden arama ruhsat› veya ifl-
letme ruhsat› ile Çevresel Etki De¤erlendirmesi Yönetmeli¤i kapsam›nda
al›nm›fl karar.

Ruhsat için gerekli belgeler flunlard›r:
• Baflvuru formu, 
• Sa¤l›k koruma band›n›n iflaretlendi¤i vaziyet plan örne¤i, birinci s›n›f gayri-

s›hhi müesseseler kapsam›nda yer alan madencilik tesislerinde ise sa¤l›k ko-
ruma band›n›n iflaretlendi¤i ve maden üretim faaliyetleriyle bu faaliyetlere
dayal› olarak üretim yap›lan geçici tesislerin yerlefliminin son durumu gös-
teren uygun ölçekli harita,

• Yang›n ve patlamalar için gerekli önlemlerin al›nd›¤›na dair itfaiye raporu,
• Sorumlu müdür sözleflmesi,
• Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi,
• Aç›lma izni raporu.
‹stenilen belgelerden ÇED kapsam›nda haz›rlanarak ilgili idareye verilenler

ruhsatland›rma sürecinde yeniden istenmez.
Maden mevzuat› uyar›nca ruhsat veya sertifika alan baflvuru sahiplerinden tapu ya

da kira sözleflmesi istenmez. Maden üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlere ba¤l› geçici te-

154 ‹fl Sa¤l ›¤ ›  ve  Güvenl i¤ i

‹flyeri açma ruhsat›n›n
verilmesinden sonra yetkili
idare taraf›ndan yap›lacak
denetim sonucunda toplum
ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan
zararl› olan iflletmelerin
faaliyeti, noksanl›klar ve
ayk›r›l›klar giderilinceye
kadar derhal durdurulur.



sisler için çevre izni ve lisans belgesi, iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› verilmesini mütea-
kip iflletme faaliyete geçtikten sonra 1 y›l içinde il özel idaresine verilir (‹AÇY m.22).

‹kinci ve Üçüncü S›n›f Gayris›hhi Müesseseler
‹kinci ve üçüncü s›n›f gayris›hhi müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kifliler,
iflin özelli¤ine göre afla¤›da belirtilen kriterlere uygun olarak iflyerini düzenledik-
ten sonra ‹AÇY Örnek 2’de yer alan baflvuru formunu doldurarak yetkili idareye
ibraz ederler.

Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü s›n›f gayris›hhi müesseseler için yap›lacak beyan
ve incelemelerde insan sa¤l›¤›na zarar verilmemesi, çevre kirlili¤ine yol aç›lmamas›,
yang›n, patlama, genel güvenlik, ifl güvenli¤i, iflçi sa¤l›¤›, trafik ve karayollar›, imar, kat
mülkiyeti ve do¤an›n korunmas›yla ilgili düzenlemeleri esas al›rlar (‹AÇY m.23).

Baflvurunun, öngörülen kriterlere uygun olarak dolduruldu¤unun tespiti halin-
de baflka bir iflleme gerek kalmaks›z›n iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› 5 gün içinde
düzenlenerek ilgiliye verilir. ‹lgili, bu belgeye dayanarak iflyeri açabilir.

Beyana göre tanzim edilen ruhsat, kazan›lm›fl hak do¤urmaz.
‹kinci ve üçüncü s›n›f gayr›s›hhi iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› verilen iflyerle-

ri, yetkili idare taraf›ndan 1 ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilme-
mesi halinde ilgili çal›flma ruhsat› alm›fl say›l›r ve kontrol görevini süresinde yeri-
ne getirmeyen kamu görevlileri hakk›nda yetkili idareler taraf›ndan kanuni hü-
kümler uygulan›r.

Ruhsat verilmesini takiben yap›lacak kontrol ve denetimlerde, yukar›da belirtilen
kriterlere ayk›r› beyan ve durumun tespiti halinde iflyerine bir defaya mahsus olmak
üzere 15 günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanl›k ve ayk›r›l›klar giderilmedi¤i
takdirde verilmifl olan ruhsat, yetkili idare taraf›ndan iptal edilerek iflyeri kapat›l›r ve il-
gililer hakk›nda ruhsat vermeye yetkili idareler taraf›ndan ayr›ca kanuni ifllem yap›l›r.

‹kinci s›n›f gayris›hhi müesseselerden yak›c›, parlay›c›, patlay›c› ve tehlikeli
maddelerle çal›flan ifllerle oksijen LPG dolum ve depolar›, bunlara ait da¤›t›m mer-
kezleri, perakende sat›fl yerleri, akaryak›t ile s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz›, s›v›laflt›r›lm›fl
do¤al gaz ve s›k›flt›r›lm›fl do¤algaz istasyonlar› vb yerlere izin verilmeden önce ci-
var›nda ikamet edenlerin s›hhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatlar› ve gerekse
vaziyetleri itibariyla bir zarar vermeyece¤ine kanaat oluflturulmas› için yetkili ida-
reler taraf›ndan inceleme yap›lmas› zorunludur. Bu müesseselerin etraf›nda yetkili
idareler taraf›ndan belirlenecek mesafede sa¤l›k koruma band› b›rak›lmas› mecbu-
ridir. Söz konusu yerlerin, üçüncü s›n›f gayris›hhi müessese olarak aç›lmas› duru-
munda s›hhi nezarete tabi tutulmas› yeterlidir.

Denetim
Gayris›hhi müesseseler, çevre ve toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan yetkili idareler taraf›n-
dan denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendirece¤i kifli gerekli ted-
birleri almak veya ald›rmakla sorumludur (‹AÇY m.24).

Sorumlu Müdür Tayini
Birinci s›n›f gayris›hhi müesseselerde, iflletmenin faaliyet alan›nda mesleki yeterli-
li¤e sahip bir sorumlu müdür çal›flt›r›lmas› zorunludur (‹AÇY m.25).

Gayris›hhi Müesseselerin Sanayi Bölgelerinde Kurulmas›
Bir gayris›hhi müessesenin, öncelikle kendi türündeki iflyerlerine mahsus sanayi
bölgesinde kurulmas› esast›r. Sanayi bölgesi içindeki gayris›hhi müesseselerinden,
di¤er tesislere zarar verebilecek olanlar için sanayi bölgesi içinde sa¤l›k koruma
band› oluflturulmas› istenebilir (‹AÇY m.26).

1556.  Ünite  -  ‹fl  Sa¤l ›¤ ›  ve  Güvenl i¤ i  Önlemler in i  A lmayan ‹flverenlere  Uygulanacak Kamu Hukuku Yapt › r ›mlar ›

‹kinci ve üçüncü s›n›f
gayris›hhi iflyeri açma ve
çal›flma ruhsat› verilen
iflyerleri, yetkili idare
taraf›ndan 1 ay içinde
kontrol edilir. 

Bu süre içinde kontrol
edilmemesi halinde ilgili
çal›flma ruhsat› alm›fl
say›l›r.

Birinci s›n›f gayris›hhi
müesseselerde, iflletmenin
faaliyet alan›nda mesleki
yeterlili¤e sahip bir sorumlu
müdür çal›flt›r›lmas›
zorunludur.

Bir gayris›hhi müessesenin,
öncelikle kendi türündeki
iflyerlerine mahsus sanayi
bölgesinde kurulmas›
esast›r.



Tesislerde Yap›lacak De¤ifliklik ve ‹lave
Gayris›hhi müesseselerde, yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü art›racak
herhangi bir de¤ifliklik ve ilave yap›lamaz (‹AÇY m.27).

Ruhsat De¤iflikli¤i Gerektiren Haller
Gayris›hhi müesseselerde, iflletmenin faaliyet alan›n›n de¤iflmesi durumunda yeni-
den ruhsat al›nmas› zorunludur.

Gayris›hhi müesseselerin sahibinin de¤iflmesi durumunda dosyadaki mevcut
bilgi ve belgeler esas al›nmak suretiyle yeni sahibi ad›na ruhsat düzenlenir.

Gayris›hhi müesseselerin yeniden s›n›fland›r›lmas› veya tesiste yap›lan bir de¤i-
fliklik sonucunda bir alt s›n›fa geçen tesislerin yeniden ruhsat almas› gerekmez.
Ancak, gayris›hhi müesseselerin yeniden s›n›fland›r›lmas›nda yap›lan de¤ifliklik so-
nucunda üst s›n›fa geçmifl olan tesislerin 1 y›l içinde yeni s›n›fa göre aç›lma ruhsa-
t› almas› zorunludur (‹AÇY m.28).

‹flin Durdurulmas›
‹flçilerin sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini korumak, ifl kazalar›n› ve meslek hastal›klar›n› ön-
lemek amac›yla en etkili idari yapt›r›mlardan biri, iflin durdurulmas›d›r. ‹SGK, iflin
durdurulmas› konusunda baz› yeni esaslar getirmektedir. Çok tehlikeli s›n›fta yer
alan maden, metal ve yap› iflleri ile tehlikeli kimyasallarla çal›fl›lan ifllerin yap›ld›¤›
iflyerleri ile ilgili olarak (bilinen genel hayati tehlike oluflturan haller d›fl›nda) ayr›-
ca risk de¤erlendirmesi yap›lmas›n› flart koflmaktad›r. E¤er bu gibi iflyerlerinde,
risk de¤erlendirmesi yap›lmam›flsa bilinen hayati tehlike yaratan hususlar tespit
edilmese bile ifl durdurulacakt›r. Çok tehlikeli s›n›fta yer alan ve ihale al›nan ifllerde;
teknolojik geliflme, iflgücü kapasitesinin artt›r›lmas›, üretim metodlar›nda yenilik
gibi bir k›s›m unsurlar sa¤lanmadan üretim ve/veya imalat planlar›na, ifl
programlar›na ayk›r› hareket edilerek üretim zorlamas› nedeniyle hayati tehlike
oluflturacak flekilde çal›flma biçimleri de iflin durdurulma nedeni say›l›r. Konuyu
düzenleyen “‹flin durdurulmas›” bafll›kl› m.25 flu flekildedir:

1. ‹flyerindeki bina ve eklentilerde, çal›flma yöntem ve flekillerinde veya ifl
ekipmanlar›nda çal›flanlar için hayati tehlike oluflturan bir husus tespit edil-
di¤inde, bu tehlike giderilinceye kadar hayati tehlikenin niteli¤i ve bu tehli-
keden do¤abilecek riskin etkileyebilece¤i alan ile çal›flanlar dikkate al›narak
iflyerinin bir bölümünde veya tamam›nda ifl durdurulur. Ayr›ca, çok tehlike-
li s›n›fta yer alan maden, metal ve yap› iflleri ile tehlikeli kimyasallarla çal›-
fl›lan ifllerin yap›ld›¤› veya büyük endüstriyel kazalar›n olabilece¤i iflyerlerin-
de, risk de¤erlendirmesi yap›lmam›fl olmas› durumunda ifl durdurulur.

2. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bak›m›ndan teftifle yetkili üç ifl müfettiflinden oluflan
heyet, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bak›m›ndan teftifle yetkili ifl müfettiflinin tespi-
ti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren 2 gün içe-
risinde iflin durdurulmas›na karar verebilir. Ancak, tespit edilen hususun acil
müdahaleyi gerektirmesi halinde tespiti yapan ifl müfettifli, heyet taraf›ndan
karar al›n›ncaya kadar geçerli olmak kayd›yla ifli durdurur.

3. ‹flin durdurulmas› karar›, ilgili mülki idare amirine ve iflyeri dosyas›n›n bulun-
du¤u Çal›flma ve ‹fl Kurumu ‹l Müdürlü¤ü’ne 1 gün içinde gönderilir. ‹flin dur-
durulmas› karar›, mülki idare amiri taraf›ndan kolluk kuvvetleri marifetiyle 24
saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi ge-
rektirmesi nedeniyle verilen iflin durdurulmas› karar›, mülki idare amiri tara-
f›ndan kolluk kuvvetleri marifetiyle ayn› gün yerine getirilir. Niteli¤i bak›m›n-
dan sürekli olmas›nda teknik zorunluluk bulunan ifllerin yürütüldü¤ü iflyerle-
rinde al›nacak durdurma kararlar›nda, faaliyetin devaml›l›¤›n› veya iflyerinin
güvenli¤ini sa¤lamak üzere ve mühürlerin geçici sökülmesi karar›n›n uygu-
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lanmas›na kadar hiçbir surette üretim veya sat›fl yapmaks›z›n müfettifl taraf›n-
dan idari tedbir raporunda belirtilen ifllerde çal›fl›lmas›na izin verilecektir. 

4. ‹flveren, yerine getirildi¤i tarihten itibaren 6 iflgünü içinde yetkili ifl mahke-
mesinde iflin durdurulmas› karar›na itiraz edebilir. ‹tiraz, iflin durdurulmas›
karar›n›n uygulanmas›n› etkilemez. Mahkeme, itiraz› öncelikle görüflür ve 6
iflgünü içinde karara ba¤lar. Mahkemenin karar› kesindir.

5. ‹flverenin iflin durdurulmas›n› gerektiren hususlar›n giderildi¤ini ÇSGB’ye
yaz›l› olarak bildirmesi halinde en geç 7 gün içinde iflyerinde inceleme ya-
p›larak iflverenin talebi sonuçland›r›l›r.

6. ‹flveren, iflin durdurulmas› nedeniyle iflsiz kalan çal›flanlara ücretlerini öde-
mekle veya ücretlerinde bir düflüklük olmamak üzere meslek veya durum-
lar›na göre baflka bir ifl vermekle yükümlüdür.

7. Çok tehlikeli s›n›fta yer alan ve ihale ile al›nan ifllerde, teknolojik geliflme,
iflgücü kapasitesinin artt›r›lmas›, üretim metodlar›nda yenilik gibi bir k›s›m
unsurlar sa¤lanmadan üretim ve/veya imalat planlar›na ifl programlar›na
ayk›r› hareket edilerek üretim zorlamas› nedeniyle hayati tehlike oluflturacak
flekilde çal›flma biçimleri iflin durdurulma nedeni say›l›r.

8. ‹flyerinde durdurulan ifllerde izinsiz çal›flma yapt›ran iflveren veya iflveren
vekillerine 3 y›ldan 5 y›la kadar hapis cezas› verilir.

‹flyerinde ‹flin Durdurulmas›na Dair Yönetmelik (RG, T.30.03.2013, S.28603),
Kanunun ayr›nt›lar›n› düzenlemektedir.

Ölümlü ‹fl Kazas› Nedeniyle Kamu ‹halesinden Yasaklama
Ölümlü ifl kazas› meydana gelen maden iflyerlerinde kusuru yarg› karar› ile tespit
edilen iflveren, mahkeme taraf›ndan 2 y›l süreyle kamu ihalelerine kat›lmaktan
4735 say›l› Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu m.26/II’de say›lanlarla birlikte
yasaklan›r. Karar›n bir örne¤i iflverenin siciline ifllenmek üzere Kamu ‹hale
Kurumuna gönderilir ve Kurumun internet sayfas›nda da ilan edilir (‹SGK m.25/A).

CEZA‹ YAPTIRIMLAR
‹flverenlere uygulanacak cezai yapt›r›mlar, Türk Ceza Kanunu (TCK) m.85 ve
m.89’da düzenlenmifltir. 

Genel olarak belirtmek gerekirse iflverenlerin ifl güvenli¤i mevzuat›na uymamas›,
kendilerine cezai yapt›r›m uygulanmas›n› gerektirir. ‹fl güvenli¤i mevzuat›m›z bütü-
nüyle de¤erlendirildi¤inde, ifl kazalar›n› ve meslek hastal›klar›n› önleme konusunda
iflverenin ihmali ve kusuru varsa henüz bir zarar meydana gelmemifl olsa bile bir za-
rar do¤mas› ihtimali varsa iflverene gene de cezai yapt›r›m uygulan›r. Bir zarar do¤ma
ihtimalinin suç say›lmas›, zarar› önleme amac›na uygundur. Ancak zarar do¤ma ihti-
mali aflamas› afl›l›r ve bir ifl kazas› sonucu zarar ortaya ç›kacak olursa TCK m.85 ve
m.89 uyar›nca iflverenin cezaland›r›lmas› gerekir. Böyle bir durumda, ifl güvenli¤i
mevzuat›n›n ceza yapt›r›m›na ba¤lad›¤› ihmal ve kusurun zarar do¤urma ihtimali su-
çu yan›nda ceza hukukunu ilgilendiren taksirle adam öldürme veya yaralama nede-
niyle ikinci bir suç meydana gelir. Böylece iflveren, hem ifl güvenli¤i mevzuat›na ay-
k›r› davranmaktan hem de suç say›lan taksirli sonuçtan sorumlu olacakt›r.

‹flverene uygulanacak cezai yapt›r›mlar›n dayana¤›, iflverenin sorumlulu¤unun
gere¤i olan koruma-gözetme-denetim görevlerini yerine getirmemesidir.

‹flveren, yönetim hakk›n› kullan›rken çal›flma mevzuat›na ve özellikle ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i kurallar›na uymak ve çal›flanlar›n da bu kurallara uymas›n› sa¤lamak
zorundad›r. Çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurallar›na uymalar›n› sa¤lamak için
iflveren, disiplin cezas› vermekten ifl sözleflmesini sona erdirmeye kadar de¤iflen
ölçülerde yetkilere sahiptir.
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Bir zarar do¤ma ihtimalinin
suç say›lmas›, zarar› önleme
amac›na uygundur.



‹fl kazalar›n›n önlenmesi amac›yla getirilen para cezalar›, tazminat niteli¤inde
de¤ildir. Bu bak›mdan amaç, verilen zarar›n tamam›n›n para olarak karfl›lanmas›
de¤ildir. Ancak amaç, cayd›r›c› olmaksa para cezalar›n›n ifl güvenli¤ini sa¤layacak
ölçüde yeterli olmas› gerekir. Bir di¤er de¤iflle, iflverenin almas› gereken bir gü-
venlik tedbirini almayarak suç ifllemekle sa¤lad›¤› menfaatten daha az olmamas›
hatta daha fazla olmas› gerekir.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan iflverenin suçu kabul edilen ihmaller, genellik-
le mevzuat›n öngördü¤ü yükümlülüklerden kaçmak fleklinde gerçekleflir. Gerekli
koruyucu önlemler, belli bir masraf› gerektirir. Baz› iflverenler, bu masraflardan ka-
ç›narak maddi ç›kar sa¤lamaktad›rlar. ‹flte bu nedenle parasal cezai yapt›r›mlar›n,
beklenen kazalar› önleyici fonksiyonu yerine getirebilmeleri için en az iflverenin
yapmaktan kaç›nd›¤› masraf düzeyinde olmas› gerekir. Aksi halde iflverenler, mas-
rafl› ifl güvenli¤i tedbirlerini almak yerine daha düflük miktardaki para cezalar›n›
ödeme yoluna gideceklerdir.

6331 Say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu’ndaki 
Düzenlemeler

• ‹flveren, ‹SGK m.4’de belirtilen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki genel yü-
kümlülüklerini yerine getirmezse, izleme ve denetleme yükümlülüklerini
yerine getirmezse yerine getirilmeyen her yükümlülük için ayr› ayr› 2.240 TL
idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.6/I uyar›nca belirtilen nitelikte ifl güvenli¤i uzman› veya iflyeri heki-
mi görevlendirmeyen iflverene görevlendirmedi¤i her bir kifli için ayr› ayr›
5.601 TL  idari para cezas› verilir. Ayk›r›l›k devam etti¤i sürece her ay için
ayn› miktar idari para cezas› devam edecektir. Di¤er sa¤l›k personelini gö-
revlendirmeyen iflverene 2.800 TL idari para cezas› verilecek ve bu ayk›r›l›k
devam etti¤i sürece ayn› idari para cezas› devam edecektir. Ayn› f›kran›n (b)
bendi uyar›nca görevlendirdi¤i kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kuruluflla-
r›n görevlerini yerine getirmeleri amac›yla araç, gereç, mekân ve zaman gi-
bi ihtiyaçlar›n› karfl›lamayan, (c) bendi uyar›nca iflyerinde sa¤l›k ve güven-
lik hizmetlerini yürütenler aras›nda iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lamayan
iflverenlere her bir ihlal için ayr› ayr› 1.680 TL, (ç) bendi uyar›nca görevlen-
dirdikleri kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar taraf›ndan ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i ile ilgili mevzuata uygun olan ve yaz›l› olarak bildirilen tedbirleri
yerine getirmeyen iflverenlere her bir tedbir için ayr› ayr› 1.120 TL idari pa-
ra cezas› verilir.

• ‹SGK m.8/I’e ayk›r› olarak iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n hak ve
yetkilerini, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle k›s›tlayan iflverenlere ve
m.8/VI uyar›nca “iflyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi” kurmayan iflverenlere
1.680 TL idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.10/I’e göre risk de¤erlendirmesi yapmayan veya yapt›rmayan iflve-
rene 3.361 TL, ayk›r›l›¤›n devam› halinde her ay için 5.041 TL idari para ce-
zas› verilir. ‹SGK m.10/IV uyar›nca ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden çal›flma
ortam›na ve çal›flanlar›n bu ortamda maruz kald›¤› risklerin belirlenmesine
yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araflt›rmalar›n yap›lmas›n› sa¤-
lamayan iflverene 1.680 TL idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.11 uyar›nca acil durum planlar›n›, yang›nla mücadele ve ilk yard›m
planlar›n›, bu konudaki gerekli ön haz›rl›klar› yapmayan iflverenlere ve
m.12 uyar›nca ciddi, yak›n, önlenemeyen tehlike hallerine karfl› tahliye plan-
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‹flverene uygulanacak cezai
yapt›r›mlar›n dayana¤›,
iflverenin sorumlulu¤unun
gere¤i olan koruma-
gözetme-denetim görevlerini
yerine getirmemesidir.

‹fl kazalar›n›n önlenmesi
amac›yla getirilen para
cezalar›n›n ifl güvenli¤ini
sa¤layacak ölçüde yeterli
olmas› gerekir.



lar›n› haz›rlamayan iflverenlere uyulmayan her bir yükümlülük için 1.120 TL,
ayk›r›l›¤›n devam etti¤i her ay için ayn› miktar idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.14/I uyar›nca ifl kazalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n kayd›n› tut-
mayan, bunlarla ilgili rapor düzenlemeyen, ölüm ve yaralanma olmasa bi-
le ekipmana ve iflyerine zarar veren ya da zarara u¤ratma potansiyeli olan
olaylarla ilgili rapor düzenlemeyen iflverenlere her bir yükümlülük için ay-
r› ayr› 1.680 TL idari para cezas› verilir. ‹fl kazalar›n› ve sa¤l›k hizmeti su-
nucular› ile iflyeri hekimlerinin kendisine bildirdi¤i meslek hastal›klar›n›
ö¤rendi¤i andan itibaren 3 iflgünü içinde SGK’ya bildirmeyen iflverene
2.240 TL idari para cezas› verilir. ‹SGK m.14/IV uyar›nca kendilerine inti-
kal eden ifl kazalar›n› 10 gün içinde SGK’ya bildirmeyen sa¤l›k hizmeti su-
nucular›na ve meslek hastal›¤› tan›s› koyduklar› vakalar› 10 gün içinde
SGK’ya bildirmeyen yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›na 2.240 TL
idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.15 uyar›nca çal›flanlar›n› sa¤l›k gözetimine tabi tutmayan, tehlikeli
ve çok tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerlerinde çal›flacaklar için yapacaklar› ifle
uygun olduklar›na dair sa¤l›k raporu almayan iflverenlere her çal›flan için
1.120 TL idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.16 uyar›nca çal›flanlar› ve çal›flan temsilcilerini bilgilendirmeyen ifl-
verenlere bilgilendirilmeyen her bir çal›flan için 1.120 TL idari para cezas›
verilir.

• ‹SGK m.17/I uyar›nca çal›flanlara ifle bafllamadan önce, çal›flma yeri veya ifl
de¤iflikli¤inde, ifl ekipman› de¤iflikli¤inde, yeni teknoloji uyguland›¤›nda ve
yeni ortaya ç›kan riskler gerektirdi¤inde verilmesi gereken ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i e¤itimini vermeyen iflverenlere ve ‹SGK m.17/VII’ye ayk›r› flekilde e¤itim
maliyetini çal›flanlara yükleyen veya e¤itim süresini çal›flma süresinden say-
mayan iflverenlere her bir çal›flan için 1.120 TL idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.18 uyar›nca çal›flanlar›n görüflünü almayan ve kat›l›mlar›n› sa¤lama-
yan iflverenlere her bir ayk›r›l›k için ayr› ayr› 1.120 TL idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.20/I uyar›nca çal›flan temsilcisi seçimini veya atamas›n› gerçekleflti-
remeyen iflverenlere 1.120 TL idari para cezas› verilir. ‹SGK m.20/IV uyar›n-
ca çal›flan temsilcilerine ve destek elemanlar›na görevlerini yerine getirme-
leri için gerekli imkânlar› sa¤lamayan ve görevlerini yürütmeleri nedeniyle
bunlar›n haklar›n› k›s›tlayan iflverenlere 1.120 TL idari para cezas› verilir.
‹SGK m.20/III uyar›nca çal›flan temsilcileri tehlike kayna¤›n›n yok edilmesi
veya tehlikeden kaynaklanan riskin azalt›lmas› için iflverene öneride bulun-
ma ve iflverenden gerekli tedbirlerin al›nmas›n› isteme hakk›na sahip olduk-
lar› halde buna iliflkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen iflverenlere 1.680
TL idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.22 uyar›nca ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kurmayan, bu kurulun ka-
rarlar›na uymayan ve kurulun ilgili madde uyar›nca çal›flmas›n› sa¤lamayan
iflverenlere her bir ayk›r›l›k için ayr› ayr› 2.240 TL idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.23/II uyar›nca birden fazla iflyerinin bulundu¤u ifl merkezleri, ifl
hanlar›, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ko-
nusundaki koordinasyonu sa¤lamayan, iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
yönünden di¤er iflyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbir-
leri almalar› için iflverenleri uyarmayan, bu uyar›lara uymayan iflverenleri
ÇSGB’na bildirmeyen yönetimlere 5.601 TL idari para cezas› verilir.
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• ‹SGK m.24/II uyar›nca ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili konularda ölçüm, in-
celeme ve araflt›rma yap›lmas›na, numune al›nmas›na veya e¤itim kurumla-
r› ile ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yap›lmas›-
na engel olan iflverene 5.601 TL idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.25 uyar›nca iflyerinin bir bölümünde veya tamam›nda verilen dur-
durma karar›na uymayarak durdurulan ifli yönetmelikte belirtilen flartlar› ye-
rine getirmeden devam ettiren iflverene fiil baflka bir suç olufltursa dahi
11.203 TL idari para cezas› verilir. ‹SGK m.25/VI uyar›nca iflin durdurulmas›
nedeniyle iflsiz kalan çal›flanlara ücretlerini ödemek veya ücretlerinde bir
düflüklük olmamak üzere meslek veya durumlar›na göre baflka bir ifl ver-
mekle yükümlü olan iflveren, bu yükümlülüklerini yerine getirmezse ihlale
u¤rayan her bir çal›flan için 1.120 TL idari para cezas› verilir. Ayk›r›l›¤›n de-
vam etti¤i her ay için ayn› miktar idari para cezas› verilmesine devam edilir.

• ‹SGK m.29 uyar›nca “büyük kaza önleme politika belgesi” haz›rlamayan ifl-
verene 56.018 TL, güvenlik raporunu haz›rlay›p ÇSGB taraf›ndan izin veril-
meyen iflyerini açan veya durdurulan iflyerinde faaliyetine devam eden iflve-
rene 89.629 TL idari para cezas› verilir.

• ‹SGK m.30 uyar›nca ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili olarak ç›kar›lacak yönet-
meliklerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen iflverenlere uyul-
mayan her hüküm için tespit edildi¤i tarihten itibaren ayl›k olarak 1.120 TL
idari para cezas› verilir.

Yukar›da ifade edilen para cezalar›n›n 2014 y›l›na ait oldu¤u ve her y›l yeniden
de¤erleme esaslar›na göre artt›r›laca¤› unutulmamal›d›r.

4857 Say›l› ‹fl Kanunu’ndaki Düzenlemeler
4857 say›l› ‹K m.63’de belirtilen ve ‹fl Kanununa ‹liflkin Çal›flma Süreleri Yönetmeli-
¤i’nde belirlenen çal›flma sürelerine ayk›r› olarak iflçilerini çal›flt›ran veya ‹K m.68’de-
ki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya iflçileri ‹K m.69’a ayk›r›
olarak geceleri 7,5 saatten fazla çal›flt›ran, gece ve gündüz postalar›n› de¤ifltirmeyen,
‹K m.71’de belirtilen çal›flma yafl› ve çocuklar› çal›flt›rma yasa¤› hükmüne ayk›r› ha-
reket eden, ‹K m.72’ye ayk›r› olarak bu maddede belirtilen yerlerde 18 yafl›n› doldur-
mam›fl erkek çocuklar›, gençleri ve her yafltaki kad›nlar› çal›flt›ran, ‹K m.73’e ayk›r›
olarak çocuk ve genç iflçileri gece çal›flt›ran veya Kad›n Çal›flanlar› Gece Postalar›n-
da Çal›flt›r›lma Koflullar› Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket eden, ‹K
m.74’deki hükme ayk›r› olarak do¤umdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya
do¤um yapm›fl kad›nlar› çal›flt›ran veya ücretsiz izin vermeyen, ‹K m.75’deki iflçi öz-
lük dosyalar›n› düzenlemeyen, ‹K m.76’da belirtilen Haftal›k ‹flgünlerine Bölüneme-
yen Çal›flma Süreleri Yönetmeli¤i ve Postalar Halinde ‹flçi Çal›flt›r›larak Yürütülen ‹fl-
lerde Çal›flmalara ‹liflkin Özel Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine uy-
mayan iflveren veya iflveren vekiline 1.343 TL idari para cezas› verilir. ‹K m.64’de te-
lafi çal›flmas› için öngörülen hükümlere ayk›r› davranan iflveren veya iflveren vekili-
ne bu durumda olan her iflçi için 246 TL idari para cezas› uygulan›r.

Yukar›da ifade edilen para cezalar› 2014 y›l›na aittir. Her y›l yeniden tespit edilecektir.

‹fl Kanununa ‹liflkin Çal›flma Süreleri Yönetmeli¤i, Kad›n Çal›flanlar› Gece Postalar›nda Çal›flt›-
r›lma Koflullar› Hakk›nda Yönetmelik, Haftal›k ‹flgünlerine Bölünemeyen Çal›flma Süreleri Yö-
netmeli¤i ve Postalar Halinde ‹flçi Çal›flt›r›larak Yürütülen ‹fllerde Çal›flmalara ‹liflkin Özel Usul
ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik metinleri için http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.
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Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemeler
‹fl sa¤l›¤› ifl güvenli¤i tedbirlerine uyulmamas› sonucu olarak yaralanma ya da ölüm
olay› meydana gelmiflse iflveren, 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu (TCK) m.85 ve m.89’a
göre cezaland›r›l›r.

Cezai sorumluluk, kazan›n ya da meslek hastal›¤›n›n oluflmas›na neden olan ki-
fli için söz konusudur. Örne¤in kaza, iflverenin bütün uyar›lar›na ve çabalar›na ra¤-
men atölye flefinin hatal› ve kusurlu davran›fllar›ndan ötürü meydana gelmiflse ifl-
veren de¤il atölye flefi ceza görür. Oysa bildi¤imiz gibi tazmin borcunu do¤uran
hukuki sorumluluk daha farkl›d›r. Burada mutlaka iflveren kazal›yla muhatap ola-
cakt›r. Yukar›da verdi¤imiz örne¤e bakarsak, atölye flefinin kusuru yüzünden iflçi
kazaya u¤ram›flsa tazminat› ödemeye iflveren mahkûm olacakt›r. Ancak iflveren,
Türk Borçlar Kanunu m.66 gere¤ince bu kazada kusurlu olan atölye flefine rücu et-
me hakk›na sahip olacakt›r.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an tazminat davalar› hakk›nda daha fazla bilgi için
bu kitab›n 5. ünitesine bakabilirsiniz.

‹fi KAZALARI SONRASINDA YAPILAN
SORUfiTURMALAR
‹flyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda durumun belirlenmesi, nedenlerinin
ortaya ç›kart›l›p de¤erlendirilmesi için baz› ifllemler yap›l›r. Bunlardan biri de, ka-
nuni soruflturmad›r. ‹fl kazalar› sonras›nda yap›lan soruflturmalar Ceza Muhakeme-
si Kanunu, TCK, ‹SGK, ‹K ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
(SSGSSK) hükümlerine göre yap›l›r. 

Kolluk Kuvvetleri ve Cumhuriyet Savc›l›¤› Taraf›ndan
Yap›lan Soruflturma
Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince iflyerinde meydana gelen her ifl kazas› olay›-
n›n soruflturulmas› ve sonucuna göre kovuflturma aç›lmas› gereklidir. Amaç, kaza-
ya yol açan kiflinin belirlenmesi, kusurlu olup olmad›¤›n›n ve kusurluysa kusur ora-
n›n›n anlafl›lmas›d›r. Bu soruflturma, ifl kazas› belediye s›n›rlar› içerisinde meydana
gelmiflse polis karakollar›, d›fl›ndaysa jandarma karakollar› yard›m›yla Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan yürütür. Savc›l›k, dava aç›l›p aç›lmayaca¤›na karar verir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Taraf›ndan Yap›lan Soruflturma
5510 say›l› SSGSSK m.13/II, a’ya göre iflveren, ifl kazas›n› o yer yetkili kolluk kuv-
vetlerine derhal ve SGK’ya da en geç kazadan sonraki 3 iflgünü içinde ifl kazas› ve
meslek hastal›¤› bildirgesiyle do¤rudan veya taahhütlü postayla bildirmekle yü-
kümlüdür. Bildirilen olay›n 5510 say›l› SSGSSK m.13’e göre ifl kazas› say›l›p say›l-
mayaca¤› hakk›nda karar verebilmesi için m.13 uyar›nca SGK müfettiflleri taraf›n-
dan soruflturma yap›l›r. Bu soruflturmada, yaralanan sigortal›n›n ya da sigortal› öl-
müflse hak sahiplerinin haklar›n›n tespit edilmesi söz konusudur. Bu nedenle si-
gorta müfettifllerinin yapt›¤› soruflturmada, olay›n meydana gelifl flekli, ifl kazas›yla
meslek hastal›¤› olup olmad›¤›, iflverenin, kazaya u¤rayan iflçinin, üçüncü flah›sla-
r›n kusurlu olup olmad›klar› ve kusur oranlar› raporlar›nda belirtilir.
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‹fl kazalar› sonras›nda
yap›lan soruflturmalar Ceza
Muhakemesi Kanunu, TCK,
‹K ve SSGSSK hükümlerine
göre yap›l›r.

Soruflturma, ifl kazas›
belediye s›n›rlar› içerisinde
meydana gelmiflse polis
karakollar›, d›fl›ndaysa
jandarma karakollar›
yard›m›yla Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan yürütür.

‹flveren, iflyerinde meydana
gelen ifl kazas›n› o yer yetkili
kolluk kuvvetlerine derhal,
SGK’ya en geç kazadan
sonraki 3 iflgünü içinde
bildirmekle yükümlüdür.



Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Taraf›ndan Yap›lan
Soruflturma
2011 y›l› Haziran ay› bafl›na kadar ÇSGB ad›na ifl müfettiflleri soruflturma yap›yor-
lar ve raporlar› ile belirledikleri kusur oranlar› dikkate al›n›yordu. Art›k bu görev,
sadece SGK’ya aittir.

‹flveren, meydana gelen ifl kazas›n› ne kadar zaman içinde ve nerelere bildirmekle yü-
kümlüdür?

A¤›r yaralanma ve ölümle sonuçlanan ifl kazalar›nda, durumun öncellikle il-
gili kolluk kuvvetlerine sonra da SGK’ya bildirmesinden sonra baz› aflamalardan
geçilir ve soruflturmadan sonra gerekli görülüyorsa savc› taraf›ndan ceza davas›
aç›labilir.

‹fl kazas›ndan ve bunun sonucu a¤›r yaralanma ya da ölüm olay›ndan haberdar
olunduktan sonra belediye s›n›rlar› içerisinde ilgili polis karakolu, d›fl›ndaysa jan-
darma karakolu derhal olay yerine eleman göndererek tan›klar› ça¤›r›r. Düzenle-
nen tutanak, Cumhuriyet Savc›l›¤›’na ulaflt›r›l›r. Savc›, kaza sonucunun a¤›rl›¤›na ve
teknik duruma göre bir bilirkifliyle birlikte olay yerine gelir. Birlikte görgü tan›kla-
r›n›n ifadeleri al›narak kan›tlar› toplarlar. Hakk›nda kuvvetli flüphe bulunan kiflinin
kaçmas› veya kan›tlar› karartmas› tehlikesi varsa savc›, sulh ceza hâkiminden tu-
tuklama talep edebilir. Bu aflamaya, “soruflturma” denir. Soruflturmada, tutuklama-
ya ancak sulh ceza hâkimi karar verebilir.

Savc›, soruflturma s›ras›nda toplad›¤› kan›tlara göre flüphelileri belirler. Topla-
nan kan›tlar, flüphelilerin suçu iflledi¤ine iliflkin yeterli flüphe oluflturmuyorsa sav-
c› kovuflturmaya yer olmad›¤› (takipsizlik) karar› vererek dosyay› kapat›r. Bu tak-
dirde, cezai sorumluluk aç›s›ndan kaza olay› kapanm›fl olur. 

Toplanan kan›tlara göre ifl güvenli¤i tedbirlerine ihmal, tedbirsizlik gibi neden-
lerle uyulmam›fl ve kazaya neden olan kifliler belirlenmiflse savc› bir iddianameyle
ceza mahkemesinde kamu davas› açar. Ceza davas› aç›lm›flsa ve hâkim gerekli gö-
rürse yeniden bilirkifli incelemesi isteyebilir. Yarg›lama sonucunda, san›k olarak
belirtilen kifliler hakk›nda karar verilir. Bu durumda san›klar, ya beraat edecek ya
da ceza göreceklerdir. Burada esas olan ceza, hapis cezas›d›r (Gerek, 2008, s.185).
TCK m.85 uyar›nca tedbirsizlik ya da dikkatsizlikle (taksirle) ölüme neden olmak
2 y›ldan 6 y›la kadar hapis cezas›n› gerektirir. ‹fl kazas›na yol açan fiil, birkaç kifli-
nin ölümüne ya da bir kiflinin ölümüyle birlikte birkaç kiflinin yaralanmas›na yol
açm›flsa ceza artacak ve 2 y›ldan 15 y›la kadar hapis cezas› uygulanacakt›r.

‹flveren ya da iflveren vekillerinin, tedbirsizlik ya da dikkatsizlikle (taksirle) ya-
ralanmaya neden olmalar› halinde TCK m.89 uyar›nca yaralanman›n a¤›rl›k dere-
cesine göre 3 aydan 1 y›la kadar hapis ve adli para cezas›n›n uygulanmas› gerekir.

Bu arada Umumi H›fz›s›hha Kanunu m.282, ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i kurallar›-
na ayk›r› davranan iflverenlere TCK hükümleri d›fl›nda hapis cezas› öngören hukuk
sistemimizdeki tek düzenleme oldu¤unu ifade edelim.
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almayan iflve-

renlere uygulanacak idari yapt›r›mlar› aç›klamak.

‹dari yapt›r›mlar, mevzuat›n yetki verdi¤i durum-
larda idarenin, herhangi bir yarg› karar›na da-
yanmadan, do¤rudan do¤ruya idari bir tasarruf
yani idari bir ifllemle idare hukukuna özgü usul-
lerle kamu yarar›n› korumak amac›yla verdi¤i ce-
zalar fleklinde ifade edilebilir.
‹fl güvenli¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan idari yapt›-
r›mlar›n amac› büyük önem tafl›r. Çünkü idari
yapt›r›mlar, cezaland›r›lmaktan çok onarmay› ve
önlemeyi amaçlar. Henüz bir zarar meydana gel-
meden uygulanabildikleri için toplumun korun-
mas› ve hukuka ayk›r›l›klar›n önlenmesi aç›s›n-
dan oldukça etkilidirler.
‹fl güvenli¤i tedbirlerini almayan iflverenlere ida-
ri yapt›r›m uygulanmas›n› gerektiren kanuni dü-
zenlemeler iflletme belgesi verilmesi, iflyeri aç-
ma ve çal›flma ruhsat› verilmesi ve iflin durdu-
rulmas›, iflyerinin kapat›lmas› ve çal›flanlar›n al›-
konulmas›d›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerini almayan iflve-

renlere uygulanacak cezai yapt›r›mlar› anlatmak.

‹flverenlere uygulanacak cezai yapt›r›mlar,
‹SGK’n›n baz› maddelerinde ve TCK m.85 ve
m.89’da düzenlenmifltir. 
‹flverenlerin ifl güvenli¤i mevzuat›na uymamas›,
kendilerine cezai yapt›r›m uygulanmas›n› gerek-
tirir. ‹fl güvenli¤i mevzuat›m›z bir bütün olarak
de¤erlendirildi¤inde, ifl kazalar›n› ve meslek has-
tal›klar›n› önleme konusunda iflverenin ihmali ve
kusuru varsa henüz bir zarar meydana gelmemifl
olsa bile bir zarar do¤mas› ihtimali varsa iflvere-
ne gene de cezai yapt›r›m uygulan›r. Bir zarar
do¤ma ihtimalinin suç say›lmas›, zarar› önleme
amac›na uygundur. Ancak, zarar do¤urma ihti-
mali aflamas› afl›l›r ve bir ifl kazas› sonucu zarar
ortaya ç›kacak olursa TCK m.85 ve m.89 uyar›n-
ca iflverenin cezaland›r›lmas› gerekir.

‹fl kazalar›ndan sonra yap›lan soruflturmalar›

aç›klamak.

‹flyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda du-
rumun belirlenmesi, nedenlerinin ortaya ç›kart›-
l›p de¤erlendirilmesi için baz› ifllemler yap›l›r.
Bunlardan biri de, kanuni soruflturmad›r. ‹fl ka-
zalar› sonras›nda yap›lan soruflturmalar Ceza Mu-
hakemesi Kanunu, TCK, ‹K ve SSGSSK hükümle-
rine göre yap›l›r.

Özet
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1. Büyük endüstriyel kaza oluflabilecek iflyerleri için
iflyerlerinin büyüklü¤üne göre büyük kaza önleme
politikas› belgesi veya güvenlik raporu afla¤›dakilerden
hangisi taraf›ndan haz›rlan›r?

a. Çal›flma ve ‹fl Kurumu ‹l Müdürlü¤ü
b. ‹fl mahkemesi
c. ‹flveren
d. Valilik
e. Belediye

2. ‹flyeri açma ve çal›flma ruhsat›n›n yenilenmesi
gereken durumlarda en geç ne kadar süre içinde yetkili
idareye baflvurulmas› gerekir?

a. 1 ay
b. 3 ay
c. 4 ay
d. 5 ay
e. 6 ay

3. ‹flveren, iflin durdurulmas› karar›n›n yerine getirildi¤i
tarihten itibaren bu karara ne kadar süre içinde itiraz
edebilir?

a. 2 iflgünü
b. 3 gün
c. 3 iflgünü
d. 6 gün
e. 6 iflgünü

4. ‹flveren, afla¤›dakilerden hangisine iflin durdurulmas›
karar› için itiraz edebilir? 

a. Valilik
b. Belediye
c. ‹fl Mahkemesi
d. Bölge Müdürlü¤ü
e. ‹dare Mahkemesi

5. ‹flyerinde meydana gelen ifl kazas›ndan sonra afla¤›-
dakilerden hangisinin soruflturma yapma hakk› vard›r?

a. Valilik
b. Belediye
c. ‹l Özel ‹daresi
d. Sosyal Güvenlik Kurumu
e. Organize Sanayi Bölgesi Baflkanl›¤›

6. Afla¤›dakilerden hangisinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iy-
le ilgili uygulanacak cezai yapt›r›mlar düzenlenmifltir?

a. Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu
b. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
c. Türk Ticaret Kanunu
d. Türk Borçlar Kanunu
e. Türk Ceza Kanunu

7. Mevzuat›n yetki verdi¤i durumlarda idarenin, her-
hangi bir yarg› karar›na dayanmadan, do¤rudan do¤ru-
ya idari bir ifllemle idare hukukuna özgü usullerle ka-
mu yarar›n› korumak amac›yla verdi¤i cezalara ne ad
verilir?

a. Yarg›sal yapt›r›m
b. Hukuki yapt›r›m
c. Cezai yapt›r›m
d. ‹dari yapt›r›m
e. Tazminat

8. ‹fl kazalar› sonras›nda afla¤›daki kanunlardan hangi-
sine göre soruflturma yap›lmaz?

a. ‹fl Kanunu
b. Türk Ceza Kanunu
c. Türk Borçlar Kanunu
d. Ceza Muhakemeleri Kanunu
e. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu

9. ‹flveren, iflyerinde meydana gelen ifl kazas›n› ne ka-
dar zaman içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildir-
mekle yükümlüdür?

a. Derhal
b. 1 gün
c. 1 iflgünü
d. 3 gün
e. 3 iflgünü

10. Afla¤›daki kanunlardan hangisinde ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i kurallar›na ayk›r› davranan iflveren hakk›nda
hapis cezas› öngörülmüfltür?

a. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
b. Umumi H›fz›s›hha Kanunu
c. Türk Borçlar Kanunu
d. Belediye Kanunu
e. ‹fl Kanunu

Kendimizi S›nayal›m
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Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›, Afflin-Elbistan hav-
zas› Çöllolar sahas›nda 06.02.2011’de meydana gelen
ilk ifl kazas› için bir bafl ifl müfettiflinin görevlendirildi-
¤ini belirtti. Kazaya iliflkin raporda, “bu sahada yol ça-

l›flmas› ve kurtarma faaliyeti d›fl›nda kömür üretimi ve

dekapaja (örtü kaz›) yönelik bir çal›flma yap›lmad›¤›-

n›n’’ tespit edildi¤ini ifade eden Bakan, 10.02.2011’de-
ki ikinci ifl kazas›nda ise iki bafl ifl müfettifli ve bir ifl mü-
fettiflinden oluflan bir heyetin görevlendirildi¤ini bildir-
di. Bakan, söz konusu iflyerinde meydana gelen ifl ka-
zalar›ndan sonra Bakanl›k taraf›ndan yap›lan teftifller
sonucu tespit edilen hususlar› flu flekilde belirtti:”Teftifl-

ler sonucu haz›rlanan raporda; iflyerinde, su drenaj›-

n›n yap›lamamas›ndan dolay› oluflacak telafisi güç du-

rumlar›n engellenmesi amac›yla sahadaki su tahliyesi

ve drenaj› ifllemleri ile toprak (göçük) alt›nda bulunan

kazazedeleri arama kurtarma faaliyetleri d›fl›nda ka-

lan kömür üretimine yönelik olan dekapaj ve kömür

kaz› faaliyetlerinin durdurulmas›n›n ve iflyerinin k›smi

kapat›lmas›n›n uygun olaca¤› görüfl ve kanaatine va-

r›lm›flt›r. Ayr›ca heyelan bölgesinde aktivasyonun de-

vam etmesi, çatlaklar›n bulunmas› nedeniyle heyelan

aynalar›ndan itibaren yüz metrelik alan›n tehlikeli böl-

ge ilan edilerek özellikle sivil halka gerekli duyurular›n

yap›larak bilgilendirilmesi ve tehlikeli bölgeye girmeme-

si için gerekli önlemlerin al›nmas›n›n uygun olaca¤›

görüfl ve kanaatinde bulunulmufltur”.

Bakan, raporun Afflin Kaymakaml›¤›’na, iflverene ve Ba-
kanl›¤›n Gaziantep Bölge Müdürlü¤ü’ne tebli¤ edildi¤i-
ni kaydederek Afflin Kaymakaml›¤›’n›n k›smi kapatma-
n›n uygulanmas› için gerekli tedbirleri derhal ald›¤›n›
ifade etti.
Bakanl›k ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’nda 901 denetim
eleman› bulundu¤unu belirten Bakan, 465 de denetim
eleman›n›n görev yapt›¤›n› bildirdi.

Kaynak: http://www.insaathaberleri.net/haber/17668-
10-yilda-is-kazalarinda-10-bin-kisi-oldu.html adresinde
yer alan haber k›salt›lm›fl ve düzenlenmifltir. 

“... 5728 tarihli Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Ama-
c›yla Çeflitli Kanunlarda ve Di¤er Baz› Kanunlarda De-
¤ifliklik Yap›lmas› Dair Kanunla yap›lan de¤ifliklikten
sonra idari para cezalar›na itiraz süreci kesin olarak
ortaya konmufltur. Daha sonra konu Anayasa Mahke-
mesi taraf›ndan Kabahatler Kanunu’nun baz› madde-
lerinin iptal edilmesi istemiyle aç›lan davada incelen-
mifl ve Mahkeme oy çoklu¤u ile iptal istemini reddet-
mifltir. Buna göre, Anayasa Mahkemesi, k›sa sürede
sonuç al›nmas›n› olanakl› k›ld›¤› ve idari yapt›r›mlara
karfl› Sulh Ceza Mahkemelerine baflvurulabilece¤i yo-
lunda getirilen düzenlemenin hakl› oldu¤u sonucuna
varm›flt›r. Anayasa Mahkemesi gerekçesini hak arama
özgürlü¤üne dayand›rm›flt›r. ‹dare Mahkemelerinin sa-
dece belirli flehirlerde kurulabildi¤ini oysaki Sulh Ce-
za Mahkemelerinin ülke ça¤›nda daha fazla say›da ol-
du¤u ve ulafl›lmas› daha kolay oldu¤u düflüncesine
dayand›rm›flt›r. Kan›mca gerekçesi hukuki dayanaktan
çok co¤rafi gerekçeye dayand›r›lm›fl bu yorumu ger-
çekçi ve do¤ru bulmak imkâns›zd›r. Konusunda uz-
man ‹fl Mahkemeleri dururken sadece hak arama öz-
gürlü¤ü aç›s›ndan her yerde kolay ulaflabildi¤i için
Sulh Ceza Mehkemelerinin görevlendirilmifl olmas› ha-
tal› bir de¤erledirme olmufltur. Bir an önce konuda
tekrar ‹fl Mahkemelerinin görevlendirilmesi için kanun
de¤iflikli¤ine ihtiyaç vard›r.
2008 tarihli 5728 say›l› Kanun ve 2009 tarihli Anayasa
Mahkemesi karar›ndan sonra gelinen son durumla bir-
likte bir idari para cezas›na mahkûm olan iflveren, ce-
zan›n kendisine tebli¤inden itibaren en geç 15 gün
içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz etmezse, ceza
kesinleflecektir. ‹flveren idari para cezas›n› ödemifl ol-
sa bile Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edebilir. ‹flveren
davay› kazan›rsa ödedi¤i parar kendisine iade edile-
cektir. ‹flveren idari parar cezalar›na karfl› baflvuru sü-
resini kaç›r›rsa ve bu kaç›rma bir mücbir sebebe daya-
n›rsa bu sebebin ortadan kalkmas›ndan itibaren iflve-
rene 7 günlük ek bir süre verilebilir. Bu ek süre içeri-
sinde baflvuru yap›lmas› halinde yarg›lamaya devam
edilir. Mahkeme kesinleflen idari parar cezas›n›n yeri-
ne getirilmesini durdurabilir.
‹dari para cezas›na itiraz dava dilekçesini alan Sulh Ce-
za Mahkemesi, dilekçe üzerinde bir ön inceleme yapa-
cakt›r. E¤er ön incelemede baflvurunun usulüne uygun
yap›lmad›¤›n› tespit ederse baflvuruyu reddedecektir.
E¤er baflvuru usulüne uygun yap›lm›flsa, dava usulden

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Okuma Parças›
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B fiablon Bafll›k

kabul edilecek ve dilekçenin bir örne¤i Bölge Müdürlü-
¤üne veya Türkiye ‹fl Kurumu ‹l Müdürlü¤ü’ne tebli¤
edilerek 15 içerisinde cevap vermesi beklenecektir.
Mahkeme gelen cevap yaz›lar›n› da dikkate alarak bir
sonuca ulaflmaktad›r. ‹dari para cezas›n›n hukuka uy-
gun oldu¤una hükmederse itiraz›n reddi söz konusu
olacakt›r. Hukuka ayk›r› bulursa ise cezan›n kald›r›lma-
s›na hükmedecektir. ‹tiraza konu ceza 2000 TL’nin üze-
rinde ise Sulh Ceza Mahkemesinin verdi¤i karara karfl›
o mahkemenin ba¤l› oldu¤u yarg› çevresindeki A¤›r
Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna gidilebilir. A¤›r Ceza
Mahkemesinin karar› kesindir”.
Kaynak: Nüvit Gerek, “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Konu-

sunda 4857 say›l› Kanunda Yap›lan De¤ifliklikler”,

III. Çal›flma Yaflam› Kongresi Çal›flma Yaflam›n›n Gün-
cel Sorunlar› ve ‹fl Mevzuat› 3-4 Nisan 2010, Ankara,
s.186-187’den al›nm›flt›r.

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenlik Raporu veya
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi
Haz›rlanmas› Gereken ‹flyerleri Aç›s›ndan” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flletmecinin De¤iflmesi ve
‹flyerinin Nakli” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flin Durdurulmas›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flin Durdurulmas›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Kazalar› Sonras›nda Ya-
p›lan Soruflturmalar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cezai Yapt›r›mlar” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹dari Yapt›r›mlar” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Kazalar› Sonras›nda Ya-
p›lan Soruflturmalar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Güvenlik Kurumu
Taraf›ndan Yap›lan Soruflturma” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› Taraf›ndan Yap›lan Soruflturma” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

‹flyerine yeni ortak al›nmas› veya ortaklardan birinin
ayr›lmas› durumunda yeni ruhsat düzenlenmez. 

S›ra Sizde 2

Maden arama faaliyetleri, iflyeri açma ve çal›flma ruhsa-
t›na tabi de¤ildir. Ancak, arama ruhsat dönemi içinde
üretim yap›lmas› halinde iflyeri açma ve çal›flma ruhsa-
t› al›nmas› zorunludur.

S›ra Sizde 3

‹flveren, iflyerinde meydana gelen ifl kazas›n› o yer yet-
kili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK’ya 3 iflgünü içinde
(SSGSSK m.13/II, a) bildirmekle yükümlüdür. 

Gerek, N. (2008). ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i, Eskiflehir:
Anadolu Üniversitesi AÖF. Yay›nlar›.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar› Yararlan›lan Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flan temsilcisini aç›klayabilecek,
‹flyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu oluflturma yükümünü anlatabilecek,
‹flyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi ile ortak sa¤l›k ve güvenlik birimini aç›klaya-
bilecek,
‹flverenin iflyeri hekimi bulundurma yükümünü özetleyebilecek,
‹flverenin ifl güvenli¤i uzman› bulundurma yükümünü aç›klayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Çal›flan
Temsilcisi 

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu 
• ‹flyeri Hekimi

• ‹fl Güvenli¤i Uzman›
• ‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimi
• Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N

N
N

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

• ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹NDE
‹fiYER‹ ÖRGÜTLENMES‹NE GENEL
BAKIfi

• ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹
ÇALIfiAN TEMS‹LC‹S‹

• ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ KURULU
OLUfiTURMA YÜKÜMÜ

• ‹fiYER‹ SA⁄LIK VE GÜVENL‹K
B‹R‹M‹ VE ORTAK SA⁄LIK VE
GÜVENL‹K B‹R‹M‹

‹flyerinde ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i
Örgütlenmesi

7
‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹

        



‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹NDE ‹fiYER‹ 
ÖRGÜTLENMES‹NE GENEL BAKIfi
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i pek çok yönden öneme sahip bir kavramd›r. Bununla bir-
likte ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin temel amac›, çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas›d›r.
Bu nedenle, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurallar›n›n hemen hemen tamam› emredici ni-
teliktedir. Nitekim ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas›, esas itibariyla sosyal dev-
let ilkesinin bir gere¤idir. Anayasa m.56’da, herkesin sa¤l›kl› ve dengeli bir çevre-
de yaflama hakk›na sahip bulundu¤u, Devletin herkesin hayat›n›, beden ve ruh
sa¤l›¤› içinde sürdürmesini sa¤lamak için gerekeni yapmakla yükümlü bulundu¤u
düzenlenmifltir. Bu nedenle Devlet, iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini sa¤lama-
ya yönelik bir mevzuat ç›karmakla yükümlüdür.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›, iflverenin sorumlulu¤undan iflyerlerinde al›nmas›
gerekli önlemlere, Devletin yükümlükleri ve çal›flma hayat›n›n denetiminden iflyer-
lerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i örgütlenmesine, özel çal›flan gruplar›n› koruyucu hü-
kümlerden ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine ayk›r›l›¤›n hukuki ve cezai yapt›r›mlar›na ka-
dar pek çok konuyu kapsamaktad›r.

Ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki en önemli geliflme, 6331 say›l› ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu’nun (‹SGK) (RG, T.30.06.2012, S.28339) yürürlü¤e gir-
mesiyle yaflanm›flt›r. Gerçekten ‹SGK, sadece iflçileri de¤il tüm çal›flanlar› ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i kurallar›n›n kapsam›na almak üzere önemli bir ad›m atm›flt›r. Daha
önce 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda (‹K) yer alan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inde iflyeri ör-
gütlenmesine iliflkin hükümler daha ayr›nt›l› olarak ‹SGK’ya al›nm›flt›r. ‹SGK’n›n
yürürlü¤e girmesiyle ‹K’ya dayan›larak yürürlü¤e konmufl bulunan yönetmelikler
yürürlükten kald›r›lm›fl ve yerine ‹SGK’ya uygun yeni yönetmelikler ç›kar›lmaya
bafllan›lm›flt›r. 

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu metni için http://www.csgb.gov.tr adresine ba-
kabilirsiniz.

‹flyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i örgütlenmesiyle ilgili olarak ‹SGK’ya dayan›-
larak yürürlü¤e konulan düzenlemeler ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetme-
li¤i (RG, T.29.12.2012, S.28512), ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Yönet-
melik (RG, T.18.01.2013, S.28532), ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, So-
rumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik (RG, T.29.12.2012, S.28512) ve ‹flye-

‹flyerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Örgütlenmesi

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
sa¤lanmas›, esas itibariyla
sosyal devlet ilkesinin bir
gere¤idir
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ri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri
Hakk›nda Yönetmelik’tir (RG, T.20.07.2013, S.28713). 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda
Yönetmelik, ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda
Yönetmelik ve ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤i-
timleri Hakk›nda Yönetmelik metinleri için http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

‹flyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i örgütlenmesi, çal›flanlara ve iflverenlere bu
bilincin kazand›r›lmas› ve önlemlerin hemen iflyeri içerisinden denetlenmesinin
sa¤lanmas› bak›m›ndan özel önem tafl›maktad›r. Nitekim, doktrinde isabetli olarak
belirtildi¤i gibi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda al›nabilecek önlemler içerisinde
belki de en önemlisi, iflyerinin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda iyi bir biçimde ör-
gütlenmesidir. Bu örgütlenmeyle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i gelene¤i yarat›larak ifl ka-
zalar› ve meslek hastal›klar› ya da di¤er risklerle mücadelede baflar›l› olunaca¤› gi-
bi bu iç örgütlenme, d›fl denetim eksi¤inin de bir ölçüde giderilmesini sa¤layacak-
t›r (Süzek, 2015, s.802). 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inde iflyeri örgütlenmesi konusunda bir türlü uygulamaya
konulamayan düzenlemelerden biri, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flan temsilcisi konu-
su olmufltur. ‹SGK, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flan temsilcisi konusunu kanuni dü-
zeyde ilk kez düzenlemifl ve konuya iliflkin bir de uygulama tebli¤i ç›kar›lm›flt›r.
Bu nedenle iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i örgütlenmesi bafll›¤›n› tafl›yan bu üni-
tede, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i iflyeri örgütlenmesinin bir aya¤› olarak çal›flan temsil-
cisine de yer verilmifltir.

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ ÇALIfiAN TEMS‹LC‹S‹
‹SGK ile getirilen hükümlerden biri, çal›flan temsilcisidir (‹SGK m.20). ‹fl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i çal›flan temsilcisi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inde sahip oldu¤u belirli görev ve
yetkilerle iflyeri örgütlenmesinin önemli bir aya¤›n› oluflturmaktad›r. Nitekim ‹SGK
m.20/I’e göre, “‹flveren, iflyerinin de¤iflik bölümlerindeki riskler ve çal›flan say›lar›-
n› gözönünde bulundurarak dengeli da¤›l›ma özen göstermek kayd›yla, çal›flan-
lar aras›nda yap›lacak seçim veya seçimle belirlenemedi¤i durumda atama yoluy-
la, afla¤›da belirtilen say›larda çal›flan temsilcisini görevlendirir”. Maddenin deva-
m›nda, çal›flan temsilcisinin say›s› ve görevlerine iliflkin di¤er esaslara yer verilmifl-
tir. Ayr›ca, ‹SGK’n›n çeflitli maddelerinde de çal›flan temsilcisinin görev ve yetkile-
rine iliflkin baz› hükümler bulunmaktad›r. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› (ÇSGB) taraf›ndan çal›flan temsilcisinin
nitelikleri, seçimi veya atanmas›na iliflkin usul ve esaslara iliflkin olarak “‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i ile ‹lgili Çal›flan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslar›na
‹liflkin Tebli¤” (‹SGÇTT) (RG, T.29.08.2013, S.28750) yay›nlanm›fl ve yay›m› tarihin-
den itibaren 30 gün sonra yürürlü¤e girmifltir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ‹lgili Çal›flan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esasla-
r›na ‹liflkin Tebli¤ metni için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130829-
5.htm adresine bakabilirsiniz.

Çal›flan Temsilcisinin Nitelikleri
Çal›flan temsilcisi olabilmek için iflyerinin tam süreli daimi çal›flan› olmak, en az 3
y›ll›k ifl deneyiminin bulunmas› ve en az ortaokul düzeyinde ö¤renim görmüfl ol-
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
çal›flan temsilcisi, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤inde sahip
oldu¤u belirli görev ve
yetkilerle iflyeri
örgütlenmesinin önemli bir
aya¤›n› oluflturmaktad›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T



mak flartlar›n›n sa¤lanmas› gerekir (‹SGÇTT m.6). Bu düzenlemeyle çal›flan temsil-
cisinin temsil yetene¤ini art›rmak üzere belirli bir düzeye ve k›deme sahip olmas›
öngörülmüfltür. Ancak belirli süreli veya geçici ifllerde, çal›flan temsilcinin tam sü-
reli olmas› ve 3 y›ll›k ifl deneyiminin bulunmas› koflullar› aranmaz. Ayr›ca yetkili
sendika temsilcisinin, çal›flan temsilcisi olarak görev yapmas› halinde yukar›da be-
lirtilen flartlar›n hiçbiri aranmaz. Bu flekilde ‹SGÇTT, iflyeri sendika temsilcisi s›fat›-
n› di¤er tüm niteliklerden daha üstün görmüfltür.

‹flyerinde, 3 y›ll›k deneyim kofluluna sahip veya en az ortaokul düzeyinde ö¤renimine sa-
hip kimsenin olmamas› durumunda ne olacakt›r?

Çal›flan Temsilcisinin Say›s›
Çal›flan temsilcisi say›s›n›n belirlenmesinde esas olan iflyeridir. ‹SGÇTT’de iflyerin-
deki asgari temsilci say›s›, iflyerindeki çal›flan say›s›na göre düzenlenmifltir (‹SGÇTT
m.7). Buna göre iflyerinde görevlendirilecek çal›flan temsilcisi say›s›, 2-50 aras›nda
çal›flan› bulunan iflyerlerinde 1, 51-100 aras›nda çal›flan› bulunan iflyerlerinde 2,
101-500 aras›nda çal›flan› bulunan iflyerlerinde 3, 501-1000 aras›nda çal›flan› bulu-
nan iflyerlerinde 4, 1001-2000 aras›nda çal›flan› bulunan iflyerlerinde 5 ve 2001 ve
üzeri çal›flan› bulunan iflyerlerinde 6’d›r.

Birden fazla çal›flan temsilcisinin bulunmas› durumunda bafl temsilci, çal›flan
temsilcileri aras›nda yap›lacak seçimle belirlenir (‹SGK m.20/2). Oylar›n eflitli¤i du-
rumunda bafl temsilci kura yöntemiyle belirlenir.

Çal›flan Temsilcisinin Belirlenmesi

Sendika ‹flyeri Temsilcisinin Çal›flan Temsilcisi Olmas›
‹SGÇTT iflyerinde, sendika temsilcisi bulunmas› halinde her durumda bu kifliye üs-
tünlük tan›yarak do¤rudan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flan temsilcisi olmas›n› öngör-
müfltür (‹SGÇTT m.8). Bu düzenlemeyle sendika iflyeri temsilcisinin, ifl mevzuat›-
n›n uygulanmas›yla do¤rudan ilgili oldu¤u gözetilmifl ve temsil konusunda bir ça-
t›flma olmas›n›n önüne geçilmek istenilmifltir.

Sendika temsilci say›s›n›n, zorunlu çal›flan temsilci say›s›ndan az olmas› duru-
munda di¤er çal›flan temsilcisi veya temsilcileri dengeli da¤›l›ma özen göstermek
kayd›yla iflveren taraf›ndan görevlendirilir. Sendika temsilci say›s›n›n, zorunlu çal›-
flan temsilci say›s›ndan çok olmas› durumunda ise yetkili sendikan›n önerisi do¤-
rultusunda çal›flan temsilcileri iflveren taraf›ndan görevlendirilir.

‹flyerinde farkl› statü hukukuna tabi çal›flanlar›n üye oldu¤u birden fazla yetkili sendika
bulunmas› durumunda çal›flan temsilcisi da¤›l›m› nas›l olacakt›r?

Temsilcilerin Seçimle Belirlenmesi
‹flyerinde yetkili sendika bulunmamas› halinde çal›flan temsilcisi, çal›flanlar aras›n-
dan seçimle belirlenir (‹SGÇTT m.5). Bu seçimin ilk aflamas›, adaylar›n belirlenme-
sidir. Çal›flan temsilcisi adaylar›n›n belirlenmesi sürecinde, adaylar›n baflvuru yapa-
bilmesi için iflveren taraf›ndan 7 günden az olmamak üzere süre tan›narak iflyerin-
de ilân edilir.

Adaylar›n, ‹SGÇTT’de belirtilen nitelikleri tafl›malar› halinde aday olmalar› en-
gellenemeyece¤inden iflverenin, çal›flan temsilcisi olabilmek için baflka kriterler
koymas› mümkün de¤ildir. 

1717.  Ünite  -  ‹flyer inde ‹fl  Sa¤l ›¤ ›  ve  Güvenl i¤ i  Örgüt lenmesi

Çal›flan›n, çal›flan
temsilcisi olabilmesinin
koflullar› flunlard›r:
• ‹flyerinin tam süreli daimi

çal›flan› olmak,
• En az 3 y›ll›k ifl

deneyiminin olmas›,
• En az ortaokul düzeyinde

ö¤renim görmüfl olmak.
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‹flyerinde görevlendirilecek
çal›flan temsilcisi say›s›,
• 2-50 aras›nda çal›flan›

bulunan iflyerlerinde 1, 
• 51-100 aras›nda çal›flan›

bulunan iflyerlerinde 2, 
• 101-500 aras›nda

çal›flan› bulunan
iflyerlerinde 3, 

• 501-1000 aras›nda
çal›flan› bulunan
iflyerlerinde 4, 

• 1001-2000 aras›nda
çal›flan› bulunan
iflyerlerinde 5, 

• 2001 ve üzeri çal›flan›
bulunan iflyerlerinde
6’d›r.

‹flyerinde, sendika temsilcisi
bulunmas› halinde iflyeri
sendika temsilcisi,
do¤rudan ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i çal›flan temsilcisi
olacakt›r.
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‹flyerinde, yetkili sendika
bulunmamas› halinde
çal›flan temsilcisi,
çal›flanlar aras›ndan
seçimle belirlenir.



Seçimlerin organizasyonu, iflverene aittir. Bu çerçevede, seçimlerin yap›lmas›na
iliflkin ifl ve ifllemler için gerekli flartlar sa¤lan›r ve yeterli say›da personel iflveren
taraf›ndan görevlendirilir. Bu do¤rultuda, seçim yerinin de iflveren taraf›ndan sa¤-
lanmas› gerekir.

Adaylar belirlendikten sonra seçim aflamas› gelir. Seçim, iflyerindeki çal›flanla-
r›n en az yar›dan bir fazlas›n›n kat›laca¤› bir oylamayla yap›l›r. Seçime kat›lma hak-
k›na sahip olanlar, ‹SGK’da “çal›flan” olarak nitelendirilen herkestir. Vardiya usulü
çal›fl›lan iflyerlerindeyse seçimler, tüm vardiyalarda çal›flanlar›n da oy kullanmas›-
na imkân verilecek flekilde düzenlenir (‹SGÇTT m.8/I).

Oylaman›n, gizli yap›lmas› esast›r. En fazla oy alan aday veya adaylar, çal›flan
temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Seçim, sonuçlar› itibariyle 5 y›l geçer-
lidir.

Çal›flan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayr›lmas› durumunda
daha önce yap›lan seçim sonuçlar›na göre en fazla oy alan s›radaki aday atan›r.

Çal›flan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda yap›lan seçimi, hangi
aday›n ne kadar oyla kazand›¤›yla ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutana¤›n, iflveren
veya iflveren vekili ile seçimde görevlendirilen çal›flanlar taraf›ndan imzalanmas›
zorunludur. Tutanaklarla oylamaya kat›lanlar›n imzal› listesi, bir sonraki seçime
kadar iflyerinde saklan›r (‹SGÇTT m.10).

Çal›flan Temsilcisinin Tamamen veya K›smen Atama Yoluyla 
Belirlenmesi
Aslolan çal›flan temsilcilerinin, seçim yoluyla belirlenmesidir. Ancak, seçimle belir-
lemenin mümkün olmad›¤› hallerde belirlemenin, iflveren taraf›ndan atama yoluy-
la yap›lmas› gerekir (‹SGK m.20; ‹SGÇTT m.4). Kuflkusuz buradaki atama ifadesi
iflverenin, çal›flan›n r›zas›na ba¤l› olmaks›z›n tek tarafl› olarak temsilci belirlemesi
de¤ildir. ‹flverenin, çal›flan temsilcisi olarak belirleme teklifinin çal›flan taraf›ndan
da kabul edilmesi gerekir. Öte yandan, iflveren taraf›ndan atama yap›l›rken temsil-
ci olabilmek için ‹SGÇTT m.6’da aranan niteliklerin de gözetilmesi gerekir. Ancak,
bu niteliklere uygun çal›flan bulunmayan iflyeri iflverenleri ise çal›flanlar aras›ndan
yeterli say›da çal›flan temsilcisinin görev yapmas›n› sa¤lar.

Çal›flan Temsilcisinin Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flan temsilcisinin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin ye-
rine getirilmesi sürecinde, belirli görevleri ve yetkileri bulunmaktad›r. Öncelikle
belirtelim ki iflveren, çal›flan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli imkânlar› sa¤lar.

Çal›flan temsilcisi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili çal›flmalara kat›lma, çal›flmala-
r› izleme, tehlike kayna¤›n›n yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin
azalt›lmas› için tedbir al›nmas›n› isteme, tekliflerde bulunma vb konularda çal›flan-
lar› temsil etmeye yetkilidir (‹SGK m.20; ‹SGÇTT m.9).

Çal›flan temsilcinin, görevini yürütmesi nedeniyle haklar› k›s›tlanamaz. Ancak,
çal›flan temsilcisi de görevi gere¤i iflverenin veya iflyerinin mesleki s›rlar›yla gördü-
¤ü, ö¤rendi¤i hususlar› ve çal›flanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i temsilcisinin görevini yapabilmesi için gerekli e¤itimi al-
m›fl olmas› gereklidir. Hem ‹SGÇTT’de hem de çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik’te (RG, T.15.05.2013, S.28648)
çal›flan temsilcinin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda özel olarak e¤itilecekleri dü-
zenlenmifltir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu bulunan iflyerlerinde, çal›flan temsilcile-
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Seçime kat›lma hakk›na
sahip olanlar, ‹SGK’da
çal›flan olarak nitelendirilen
herkestir.

Seçim, sonuçlar› itibariyle 5
y›l geçerlidir.

Aslolan temsilcilerin seçim
yoluyla belirlenmesidir.
Seçimle belirlemenin
mümkün olmad›¤› hallerde
belirlemenin, iflveren
taraf›ndan atama yoluyla
yap›lmas› gerekir.

Çal›flan temsilcisi, 
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle

ilgili çal›flmalara
kat›lma, 

• Çal›flmalar› izleme, 
• Tehlike kayna¤›n›n yok

edilmesi veya tehlikeden
kaynaklanan riskin
azalt›lmas› için tedbir
al›nmas›n› isteme, 

• Tekliflerde bulunma ve
benzeri konularda
çal›flanlar› temsil etmeye
yetkilidir.



rine, kurul üyeleriyle birlikte ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda özel e¤itim veril-
mesi sa¤lanabilir (‹SGÇTT m.11).

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik metni için
http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ KURULU OLUfiTURMA 
YÜKÜMÜ
‹flyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin örgütlenmede önemli bir iflleve sahip
birim, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuruludur. Bu kurullar, bir tür yönetime kat›lma mo-
deli oluflturmaktad›rlar. Ayr›ca bu kurullar, art›k sadece bir dan›flma kurulu niteli-
¤inde olmay›p iflverenler, kurul kararlar›na uymakla yükümlü k›l›nm›fllard›r. 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu Oluflturmakla Yükümlü 
‹flyerleri
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu oluflturma yükümü, ‹SGK m.22’de düzenlenmifltir.
Ayr›ca yeni ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Yönetmelik’te (‹SGKY) (RG,
T.18.01.2013, S.28532), kurul oluflturma yükümü afla¤›da belirtilen koflullar›n varl›-
¤›na ba¤lanm›flt›r. 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Yönetmelik metni için http://www.csgb.gov.tr
adresine bakabilirsiniz.

‹flyerinde Alt› Aydan Fazla Sürekli ‹fllerin Yap›lmas›
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu oluflturma yükümlülü¤ü için ilk olarak iflyeri, alt› ay-
dan fazla sürekli ifllerin yap›ld›¤› bir iflyeri niteli¤inde olmal›d›r (‹SGKY m.4/1). Bu
alt› ayl›k sürenin herhalde bir y›ll›k zaman dilimi içerisinde de¤erlendirilmesi gere-
kir. Buna göre, bir y›ll›k süre içerisinde alt› aydan fazla sürekli ifller yap›lmayan ör-
ne¤in y›l›n sadece üç ay›nda faaliyette bulunan iflyerlerinde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤i kurulu oluflturma yükümü bulunmamaktad›r. Bu flekilde ‹SGKY, belirli bir süre-
yi bulmayan geçici nitelikteki ifllerde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu oluflturulmas›-
na gerek görmemifltir.

‹flyerinde En Az Elli Çal›flan›n Bulunmas› 
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu oluflturma yükümünün do¤mas› için iflyerinde de-
vaml› olarak en az elli çal›flan›n bulunmas› gerekir. Ayr›ca iflverene ba¤l› fabrika,
müessese, iflletme veya iflletmeler grubu gibi birden çok iflyeri bulundu¤u hallerde
elliden fazla çal›flan bulunan her bir iflyerinde ayr› ayr› birer ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurulu kurulmas› gerekir (‹SGKY m.5/1). 

‹SGKY, kurul oluflturma yükümlülü¤ü konusunda alt iflverenin çal›flan say›s›y-
la da iliflki kurmufltur. As›l iflveren-alt iflveren iliflkisi bulunmayan ve ayn› çal›flma
alan›nda birden fazla iflverenin bulunmas› ve bu iflverenler taraf›ndan birden fazla
kurulun oluflturulmas› halinde iflverenler, birbirlerinin çal›flmalar›n› etkileyebilecek
kurul kararlar› hakk›nda di¤er iflverenleri bilgilendirecektir.

As›l iflveren-alt iflveren iliflkisi bulunan iflyerlerinde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun
oluflturulmas›nda en az elli çal›flan bulunmas› koflulu nas›l uygulanacakt›r?
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‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulunun Yap›s›
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n kimlerden oluflaca¤›, ‹SGKY m.6’da düzenlen-
mifltir. Buna göre, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunda iflveren veya iflveren vekili, ifl
güvenli¤i uzman›, iflyeri hekimi, insan kaynaklar›, personel, sosyal ifller veya idari
ve mali iflleri yürütmekle görevli bir kifli, varsa sivil savunma uzman›, varsa iflye-
rinde görevli formen, ustabafl› veya usta, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flan temsilcisi
yer almaktad›r. ‹flyerinde, birden fazla temsilci olmas› halinde kurula bafl temsilci
kat›l›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunda, bir kiflinin birden fazla s›fatla yer almas›
mümkün de¤ildir. Örne¤in iflyerinde, insan kaynaklar› ifllerini yürütmekle görevli
kifli ayn› zamanda iflveren vekilidir. Bununla birlikte, bu kiflinin kurulda hem insan
kaynaklar› ifllerini yürütmekle görevli kifli hem de iflveren vekili olarak iki ayr› s›-
fatla bulunmas› mümkün olmay›p kurula kat›lacak iflveren vekilinin ayr›ca belir-
lenmesi gerekmektedir. Buna karfl›l›k birden fazla iflyeri bulunan ve her bir iflyeri
için kurul oluflturmas› gereken iflletmelerde, ayn› kiflinin ayn› s›fatla farkl› iflyerle-
rinin kurullar›nda yer almas›na hiçbir engel yoktur. Örne¤in flirketin iflyeri hekimi-
nin, ifl güvenli¤i uzman›n›n veya insan kaynaklar› müdürünün ayn› s›fatla farkl› ifl-
yerlerinin kurullar›nda yer almas› hukuken mümkündür.

‹SGKY’de, bu kiflilerden baz›lar›n›n iflveren taraf›ndan atanmas› öngörülmüfl-
ken baz›lar›n›n seçimle belirlenmesi esas› getirilmifltir. Nitekim, ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i kurulunu oluflturacak bu kiflilerden ifl güvenli¤i uzman›, iflyeri hekimi, insan
kaynaklar›, personel, sosyal ifller veya idari ve mali iflleri yürütmekle görevli bulu-
nan kifli ile sivil savunma uzman› iflveren taraf›ndan atan›r. ‹flyerinde, birden fazla
ifl güvenli¤i uzman› ve/veya iflyeri hekimi olmas› halinde kurula kimin kat›laca¤›
konusundaki görevlendirme, iflveren taraf›ndan yap›l›r. Fakat ifl güvenli¤i uzman›
görevlendirilirken o iflyerinin tehlike s›n›f›na uygun uzman seçilir (‹SGKY m.6/6).

‹flyerinde görevli formen, ustabafl› veya ustan›n o iflyerindeki formen, ustabafl›
veya ustalar›n yar›dan fazlas›n›n kat›laca¤› toplant›da aç›k oyla seçilmesi gerek-
mektedir. Seçimle belirlenememesi halinde (örne¤in yeterli say›da kiflinin seçim
toplant›s›na kat›lmamas› gibi nedenlerle) kurula kat›lacak formen, ustabafl› veya
ustay› iflveren belirler (‹SGKY m.6/5). Kurula kat›lacaklardan formen, ustabafl› ve-
ya ustan›n ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flan temsilcisinin ayn› usullerle yedekleri-
nin belirlenmesi gerekmektedir (‹SGKY m.6/6).

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuruluna, iflveren veya iflveren vekili baflkanl›k eder.
Sekreterya ise kural olarak ifl güvenli¤i uzman› taraf›ndan yürütülür. Bununla bir-
likte ifl güvenli¤i uzman›, tam süreli de¤ilse kurul sekreteryas› iflveren taraf›ndan
belirlenecek insan kaynaklar›, personel, sosyal ifller veya idari ve mali iflleri yürüt-
mekle görevli bir kifli taraf›ndan yerine getirilir. As›l iflverenin ve alt iflverenin her
birinin çal›flan say›s› ellinin alt›nda oldu¤u için as›l iflverenin ve alt iflverenin birlik-
te oluflturdu¤u ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunda (‹SGKY m.4/2, ç) üyeler ve kurul
sekreteri, as›l iflveren ve alt iflveren taraf›ndan ortak kararla atan›r, seçim yap›lmaz
(‹SGKY m.6/7).

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu Üyelerinin E¤itimi
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda görev ve yetkileri olan iflyeri hekimi, ifl güvenli-
¤i uzman›, çal›flan temsilcisi gibi kifliler, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunda birlikte
yer almalar› nedeniyle ‹SGKY’de, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun üyelerine ve
yedeklerine baz› konularda özel e¤itim verilmesi öngörülmüfltür (m.7).
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu üyelerinin asgari olarak e¤itimi gerekli konular
kurulun görev ve yetkileri, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda ulusal mevzuat ve
standartlar, s›kça rastlanan ifl kazalar› ve tehlikeli olaylar›n nedenleri, endüstriyel
hijyenin temel ilkeleri, etkili iletiflim teknikleri, acil durum önlemleri, meslek has-
tal›klar› ve iflyerlerine ait özel riskler ve risk de¤erlendirmesi olarak say›lm›flt›r
(‹SGKY m.7).

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulunun Görev ve Yetkileri
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun görev ve yetkileri, ‹SGKY m.8’de düzenlenmifltir.
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu üyelerinin, kendilerine verilen görevleri yapmalar›n-
dan dolay› haklar› k›s›tlanamaz, kötü davran›fl ve muameleye maruz b›rak›lamaz-
lar (‹SGKY m.8/2).

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun, ‹SGKY’de say›lan görev ve yetkilerini flu bafl-
l›klar halinde toplamak mümkündür.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ‹ç Yönerge Tasla¤› Haz›rlamak
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›, öncelikle iflyerinin niteli¤ine uygun bir ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i yönerge tasla¤› haz›rlayarak iflverenin onay›na sunmakla yükümlüdür.
Bu iç yönerge tasla¤›nda iflyerindeki risk unsurlar›na, acil hallerde yap›lacak iflle-
re, koruyucular›n kullan›m›na, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin davran›fl kurallar›na,
çal›flanlar›n e¤itimlerine iliflkin usul ve esaslara yer verilmesi mümkündür ve yarar-
l›d›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu, iflverenin onay›na sundu¤u bu iç yönergenin
uygulanmas›n› izlemek, izleme sonuçlar›n› rapor haline getirip al›nmas› gereken
tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almakla da görevlidir.

Al›nmas› Gerekli Tedbirleri Planlamak ve Belirlemek
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun bir baflka önemli görevi, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤ine iliflkin tehlikeleri ve önlemleri de¤erlendirmek, tedbirleri belirlemek
ve bu konuda iflverene bildirimde bulunmakt›r (‹SGKY m.8/1, c). Kurul, ayr›ca ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda o iflyerinde çal›flanlara yol göstermekle de yüküm-
lüdür (‹SGKY m.8/1, b).

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu, iflyerinde meydana gelen her ifl kazas› ve tehlike-
li olay veya meslek hastal›¤›nda ya da ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili bir tehlike ha-
linde gerekli araflt›rma ve incelemeyi yapar ve al›nmas› gereken tedbirleri bir ra-
porla tespit ederek iflverene verir. Ayr›ca tesislerde yap›lacak bak›m ve onar›m ça-
l›flmalar›nda, gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamala-
r›n› kontrol etmek de kurulun yükümlülü¤ündedir. ‹flyerinde yang›nla, do¤al afet-
lerle, sabotaj vb ile ilgili tedbirlerin yeterlili¤ini ve ekiplerin çal›flmalar›n› izlemek
görevi de kurula aittir (‹SGKY m.8/1, ç, e, f).

Önleme Politikas› Gelifltirmek
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun bir di¤er görevi iflyerinde teknoloji, ifl organizas-
yonu, çal›flma flartlar›, sosyal iliflkiler ve çal›flma ortam›yla ilgili faktörlerin etkileri-
ni kapsayan tutarl› ve genel bir önleme politikas› gelifltirmeye yönelik çal›flmalar
yapmakt›r (‹SGKY m.8/1, h).

E¤itim Programlar› Haz›rlamak
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itim ve ö¤retimi-
ni planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programlar› haz›rlamak, bunlar› iflverenin
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kullanmas›nda karar
vermek.



onay›na sunmak ve bu programlar›n uygulanmas›n› izlemekle yükümlüdür (‹SGKY
m.8/1, d). ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinin nas›l yap›laca¤›, hangi konularda
olaca¤› Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik’te (RG, T.15.05.2013, S.28648) düzenlenmifltir.

Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
metni için http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

Y›ll›k Rapor Haz›rlamak 
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu, y›ll›k olarak iflyerinin sa¤l›k ve güvenlik durumuyla
ilgili y›ll›k bir rapor haz›rlamak, o y›lki çal›flmalar› de¤erlendirmek, elde edilen tec-
rübeye göre ertesi y›l›n çal›flma program›nda yer alacak hususlar› ve gündemi tes-
pit etmek, iflverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sa¤la-
mak ve uygulanmas›n› de¤erlendirmekle yükümlüdür (‹SGKY m.8/1, g).

‹flçinin Çal›flmaktan Kaç›nma Hakk›n› Kullanmas›nda Karar Vermek
‹SGK m.13’de, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i aç›s›ndan tehlikeli bir durumun
do¤mas› halinde çal›flanlar›n haklar›na iliflkin olarak çok önemli bir düzenlemeye
yer verilmifltir. Bu hakk›n kullan›m›nda da kurula önemli bir ifllev yüklenmifltir.
Buna göre, ciddi ve yak›n tehlike ile karfl› karfl›ya kalan çal›flanlar, kurula, kurulun
bulunmad›¤› iflyerlerindeyse iflverene baflvurarak durumun tespit edilmesini ve ge-
rekli tedbirlerin al›nmas›na karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplana-
rak, iflverene baflvurulmas› durumundaysa iflveren derhal karar›n› verir ve durumu
tutanakla tespit eder. Karar, çal›flana ve çal›flan temsilcisine yaz›l› olarak bildirilir.
Kurul veya iflverenin, çal›flan›n talebi yönünde karar vermesi halinde çal›flan, ge-
rekli tedbirler al›n›ncaya kadar çal›flmaktan kaç›nabilir. Çal›flanlar›n, çal›flmaktan
kaç›nd›¤› dönemdeki ücretleriyle kanunlardan ve ifl sözleflmesinden do¤an di¤er
haklar› sakl›d›r. Çal›flanlar, ciddi ve yak›n tehlikenin önlenemez oldu¤u durumlar-
da yukar›da belirtilen usule uymak zorunda olmaks›z›n iflyerini veya tehlikeli böl-
geyi terkederek belirlenen güvenli yere giderler. Çal›flanlar›n bu hareketlerinden
dolay› haklar› k›s›tlanamaz. ‹fl sözleflmesiyle çal›flanlar, talep etmelerine ra¤men
gerekli tedbirlerin al›nmad›¤› durumlarda tabi olduklar› kanun hükümlerine göre
ifl sözleflmelerini feshedebilirler. Toplu sözleflme veya toplu ifl sözleflmesiyle çal›-
flan kamu personeli, aç›klad›¤›m›z kapsamda çal›flmad›¤› dönemde fiilen çal›flm›fl
say›l›r.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulunun Sorumluluklar›
Son derece genifl görev ve yetkilere sahip bulunan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu-
nun, bunlar› yerine getirirken birtak›m sorumluluklar›n›n da bulunmas› do¤ald›r.
‹SGKY’de, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n öncelikle yapacaklar› tekliflerde, bu-
lunacaklar› tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iflyerinin durumunu ve iflverenin
olanaklar›n› gözönünde bulundurmalar› öngörülmüfltür (‹SGKY m.11/1). ‹SGK’da
iflverenlerin, bu kurul taraf›ndan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›na uygun olarak
verilen kararlar›na uyma yükümü getirilmifltir. Bu nedenle kurul karar›n›n, mev-
zuata uygun olup olmad›¤›n›n belirlenmesinde karar›n, iflyerinin durumuna ve ifl-
verenin olanaklar›na uygun olup olmad›¤› da gözönünde tutulacakt›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurul üyeleri, görev ve yetkileri kapsam› içerisindeki ifl-
leri yaparken ö¤rendikleri mesleki tekniklere ve çal›flma metotlar›na iliflkin s›rlar›
gizli tutmak zorundad›rlar.
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurul
üyeleri, görev ve yetkileri
kapsam› içerisindeki iflleri
yaparken ö¤rendikleri
mesleki tekniklere ve
çal›flma metotlar›na iliflkin
s›rlar› gizli tutmak
zorundad›rlar.



‹SGKY’de kurullar›n, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini denetime yetkili ifl müfettifllerinin
iflyerlerinde yapacaklar› çal›flmalar› kolaylaflt›rmak ve onlara yard›mc› olmakla yü-
kümlü olduklar› öngörülmüfltür. Esasen iflverenler, tüm teftifllerde müfettifllere ge-
rekli kolayl›¤› göstermekle yükümlüdürler. ‹SGKY m.10/2’de iflveren veya iflveren
vekilinin, kurul taraf›ndan haz›rlanan toplant› tutanaklar›n›, kaza ve di¤er olaylar›n
inceleme raporlar›n› ve kurul taraf›ndan iflyerinde yap›lan denetim sonuçlar›na ait
kurul raporlar›n› ifl müfettifllerinin incelemesini sa¤lamak amac›yla iflyerinde bu-
lundurmakla yükümlü olduklar› da düzenlenmifltir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulunun Çal›flmas›
‹flveren veya iflveren vekili, toplant› için gerekli yeri, araçlar› ve gereçleri sa¤la-
makla yükümlüdür. Kurulun toplant›lar›n› ne flekilde yapaca¤› ‹SGKY’de düzen-
lenmifltir. Buna göre ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu, en az ayda bir kere toplan›r.
Ancak kurul, iflyerinin tehlike s›n›f›n› dikkate alarak tehlikeli iflyerlerinde bu süre-
nin 2 ay, az tehlikeli iflyerlerinde 3 ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Dola-
y›s›yla çok tehlikeli iflyerlerinde toplant› aral›¤›, 1 aydan daha uzun bir süre olarak
kararlaflt›r›lamaz (‹SGKY m.9/1, a). 

Toplant›n›n gündemi, yeri, günü ve saati toplant›dan en az 48 saat önce kurul
üyelerine bildirilir. Gündem, sorunlar›n ve projelerin önem s›ras›na göre belirlenir.
Kurul üyeleri, gündemde de¤ifliklik isteyebilirler. Bu istek, kurul taraf›ndan uygun
görüldü¤ünde gündem buna göre de¤ifltirilir (‹SGKY m.9/1, b). Ölümlü, uzuv ka-
y›pl› a¤›r ifl kazas› halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul
üyelerinden herhangi biri, kurulu ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rabilir. Bu konudaki
tekliflerin kurul baflkan›na veya sekreterine yap›lmas› gerekir. Toplant› zaman›,
konunun ivedilik ve önemine göre belirlenir (‹SGKY m.9/1, c).

‹flyerinde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan kendisinin sa¤l›¤›n› bozacak ve vü-
cut bütünlü¤ünü tehlikeye sokacak ciddi ve yak›n bir tehlikeyle karfl› karfl›ya ka-
lan çal›flan, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuruluna baflvurarak durumun tespit edilmesini
ve gerekli tedbirlerin al›nmas›n› talep edebilir. Bu durumda yukar›daki toplant› sü-
releri uygulanmaz. Kurul, ayn› gün acilen toplanarak karar›n› verir, bu durumu tu-
tanakla tespit eder ve karar, çal›flana ve çal›flan temsilcisine yaz›l› olarak tebli¤ edi-
lir (‹SGKY m.9/3). 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu toplant›lar›n›n, günlük çal›flma saatleri içinde ya-
p›lmas› as›ld›r. Kurulun toplant›lar›nda geçecek süreler, günlük çal›flma süresinden
say›l›r (‹SGKY m.9/1, ç).

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla toplan›r, ka-
rarlar toplant›ya kat›lanlar›n üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla al›n›r. Çekimser
oy kullan›lamaz. Oylar›n eflitli¤i halinde baflkan›n oyu karar› belirler. Ço¤unlu¤un
sa¤lanamad›¤› veya baflka bir nedenle toplant›n›n yap›lmad›¤› hallerde durumu
belirten bir tutanak düzenlenir (‹SGKY m.9/1, d).

Her toplant›da, görüflülen konularla ilgili al›nan kararlar› içeren bir tutanak düzen-
lenir. Tutanak, toplant›ya kat›lan baflkan ve üyeler taraf›ndan imzalan›r. ‹mza alt›na al›-
nan kararlar, herhangi bir iflleme gerek kalmaks›z›n iflverene bildirilmifl say›l›r. ‹mzal›
tutanak ve kararlar s›ras›yla özel dosyas›nda saklan›r (‹SGK m. 9/1, e). Toplant›da al›-
nan kararlar, gere¤i yap›lmak üzere ilgililere duyurulur. Ayr›ca çal›flanlara duyurulma-
s› faydal› görülen konular, iflyerinde ilan edilir. Her toplant›da, önceki toplant›ya ilifl-
kin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakk›nda baflkan veya kurulun sekreteri ta-
raf›ndan kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir (‹SGKY m.9/1, f, g). Kurul tara-
f›ndan iflyerinde ilan edilen kararlar, iflverenleri ve çal›flanlar› ba¤lar (‹SGKY m.2).
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurulu, en az ayda bir kere
toplan›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurulunun toplant›lar›nda
geçecek süreler, günlük
çal›flma süresinden say›l›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu
taraf›ndan iflyerinde ilan
edilen kararlar, iflverenleri
ve çal›flanlar› ba¤lar.



‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Aras›nda ‹flbirli¤i 
‹SGKY’de, ayn› iflverene ait birden fazla iflyeri bulunmas› halinde bu iflyerleri için
ayr› ayr› oluflturulan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n birbirleriyle iflbirli¤i yapma-
s› öngörülmüfltür. Bu flekilde, kurullar›n karfl›l›kl› olarak bilgi ve tecrübelerini bir-
birlerine aktarmalar› mümkün olacakt›r. 

‹SGKY m.5/2’ye göre iflveren, kendisine ait birden çok iflyerinin her birinde ku-
rulacak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n çal›flma usullerini düzenlemek, ifl ve gö-
rüfl birli¤ini sa¤lamak amac›yla bu iflyerlerine ait ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili ra-
porlar›, en az üç ayda bir ilgili teknik eleman ve uzmanlar›n› toplayarak inceler. Bu
raporlar› gözönünde tutarak al›nmas› gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanma-
s›n› sa¤lar.

‹flverenin Kurul Kararlar›na Uyma Yükümü
‹SGK m.22/1’de, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n› etkin hale getirmek amac›yla ifl-
verenlerin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›nda mevzuata uygun olarak verilen ka-
rarlar› uygulamakla yükümlü oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar› yapacaklar› tekliflerde, bulunacaklar› tavsiyeler-
de ve verecekleri kararlarda, iflyerinin durumu ve iflverenin olanaklar›n› gözönün-
de bulundururlar (‹SGKY m.11).

Çal›flanlar›n Kurula Yard›mc› Olma ve Kurul Kararlar›na
Uyma Yükümü
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas›, kuflkusuz tek tarafl› olarak iflverenin yüküm-
lülüklerini yerine getirmesi veya ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun karar almas›yla
gerçekleflemez. Bunun için çal›flanlar›n da al›nan kararlara uymalar› ve bu konu-
lardaki faaliyetlere yard›mc› olmalar› gereklidir. Yukar›da belirtildi¤i gibi ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i kurulunun kararlar›ndan çal›flanlara duyurulmas› faydal› görülen ko-
nular iflyerinde ilan edilecektir. Buna uygun olarak ‹SGKY m.12’de çal›flanlar›n,
sa¤l›k ve güvenli¤in korunmas› ve gelifltirilmesi amac›yla ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ku-
rullar› taraf›ndan konulan kurallar, yasaklarla al›nan kararlara ve tedbirlere uymak
zorunda olduklar› düzenlenmifltir. ‹SGK m.19’da çal›flanlar›n, ifl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤i konusunda al›nan her türlü önleme uymakla yükümlü bulunduklar› hükme ba¤-
lanm›flt›r. Ayr›ca çal›flanlar, iflyerinde sa¤l›k ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi,
uygulanmas› ve al›nan tedbirlere uyulmas› hususunda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurul-
lar›yla iflbirli¤i yapmakla ve uygulamada karfl›laflt›klar› güçlükler hakk›nda kurula
bilgi vermekle yükümlüdürler.

‹fiYER‹ SA⁄LIK VE GÜVENL‹K B‹R‹M‹ VE ORTAK 
SA⁄LIK GÜVENL‹K B‹R‹M‹

‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimi

Tan›m ve Kapsam
‹flyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi (‹SGB), ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerini yü-
rütmek üzere iflyerinde kurulan, gerekli donan›m ve personele sahip olan birim-
dir. ‹flyeri sa¤l›k birimi kurulmas› ve donan›m›na iliflkin hükümlere ‹SGK m.6, m.7
ve m.8’de yer verilmifltir. Ayr›ca bu konuda, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yö-
netmeli¤i’nde (‹SGHY) ayr›nt›l› hükümler yer alm›flt›r. 
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurullar› yapacaklar›
tekliflerde, bulunacaklar›
tavsiyelerde ve verecekleri
kararlarda, iflyerinin durumu
ve iflverenin olanaklar›n›
gözönünde bulundururlar.

Çal›flanlar, iflyerinde ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda al›nan her türlü
önleme uymakla
yükümlüdürler.

‹flyeri sa¤l›k ve güvenlik
birimi, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i hizmetlerini
yürütmek üzere iflyerinde
kurulan, gerekli donan›m ve
personele sahip olan
birimdir.



‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmelik metni için http://www.csgb.gov.tr adresine
bakabilirsiniz.

‹flveren, iflyerlerinde al›nmas› gereken ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerinin belir-
lenmesi ve uygulanmas›n›n izlenmesi, ifl kazas› ve meslek hastal›klar›n›n önlenme-
si, çal›flanlar›n ilk yard›m ve acil tedaviyle koruyucu sa¤l›k ve güvenlik hizmetleri-
nin yürütülmesi amac›yla ‹SGB oluflturmakla, bu birimde bir veya birden fazla ifl-
yeri hekimiyle 10 ve daha fazla çal›flan› olan çok tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerlerinde
di¤er sa¤l›k personelini görevlendirmekle ve tehlike s›n›f›na uygun bir veya birden
fazla ifl güvenli¤i uzman› görevlendirmekle yükümlüdür. ‹flveren, say›lan bu yü-
kümlülüklerinin tamam›n› veya bir k›sm›n›, iflyerinde ÇSGB taraf›ndan belirlenen
niteliklere sahip personel bulunmamas› halinde iflletme d›fl›nda kurulu ÇSGB tara-
f›ndan yetkilendirilen birimlerden hizmet alarak da yerine getirebilir. D›flar›dan
hizmet al›nabilecek kurulufllar ‹SGHY’de “ortak sa¤l›k ve güvenlik” birimi olarak
adland›r›lm›flt›r. ‹flverenin, belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmas›
halinde tehlike s›n›f› ve çal›flan say›s› dikkate al›narak, bu hizmetin yerine
getirilmesini kendisi de üstlenebilir. Belirlenen niteliklere ve belgeye sahip olmayan
ancak 10’dan az çal›flan› bulunan ve az tehlikeli s›n›fta yer alan iflyeri iflverenleri
veya iflveren vekili taraf›ndan ÇSGB taraf›ndan ilan edilen e¤itimleri tamamlamak
flart›yla ifle girifl ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
hizmetlerini yürütebilirler (‹SGK m.6/1). 

Ortak sa¤l›k ve güvenlik birimi hakk›nda daha fazla için bu ünitede Ortak Sa¤l›k ve Güven-
lik Birimi bafll›¤›nda yer alan bilgilere bakabilirsiniz.

‹flverenin Yükümlülükleri
Sa¤l›k ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere iflyerinden personel görevlendir-
mek veya iflletme d›fl›nda kurulu ÇSGB taraf›ndan yetkilendirilen birimlerden hiz-
met almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden iflverenin, ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i hizmetlerine iliflkin yükümlülükleri devam eder.

‹flverenin, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i birimi oluflturma yükümüne paralel pek çok
yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Bunlara k›saca de¤inmek gerekirse iflveren, ifl sa¤l›-
¤› ve güvenli¤i hizmetleriyle ilgili görevlendirilen personelin etkin bir flekilde ça-
l›flmas› amac›yla gerekli kolayl›¤› sa¤lamak ve bu hususta planlama ve düzenleme
yapmak, ‹SGB personelinin iflbirli¤i içinde çal›flmas›n› sa¤lamak, sa¤l›k ve güven-
likle ilgili konularda çal›flanlar›n görüfllerini alarak kat›l›mlar›n› sa¤lamak, ‹SGB ve-
ya hizmet ald›¤› iflletme d›fl›nda kurulu ÇSGB taraf›ndan yetkilendirilen birimlerde
görev yapan kiflilerle bunlar›n çal›flma saatleri, görev, yetki ve sorumluluklar› ko-
nusunda çal›flanlar› veya temsilcilerini bilgilendirmek, iflyeri hekimiyle ifl güvenli¤i
uzmanlar›n›n görevlerini yerine getirebilmeleri için ÇSGB taraf›ndan belirlenen sü-
relerden az olmamak kayd›yla yeterli çal›flma süresini sa¤lamak, çal›flan›n ölümü
ve maluliyetiyle sonuçlanacak flekilde vücut bütünlü¤ünün bozulmas›na neden
olan ifl kazas› veya meslek hastal›¤›n›n meydana gelmesinde ihmali yarg› karar› ile
kesinleflen iflyeri hekimi veya ifl güvenli¤i uzman›n› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel
Müdürlü¤ü’ne (‹SGGM) bildirmek ve ÇSGB taraf›ndan belirlenecek ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤ini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri ‹SG KAT‹P sistemi üzerinden
‹SGGM’ye bilgi vermekle yükümlüdür. (‹SGHY m.5/5). Ayr›ca baflka bir iflyerinden
kendi iflyerine çal›flmak üzere gelen çal›flanlar›n sa¤l›k bilgilerine, ‹SGB veya hiz-
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Sa¤l›k ve güvenlik
hizmetlerini yürütmek üzere
iflyerinden personel
görevlendirmek veya iflletme
d›fl›nda kurulu ÇSGB
taraf›ndan yetkilendirilen
birimlerden hizmet almak
suretiyle bu konudaki
yetkilerini devreden
iflverenin, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i hizmetlerine iliflkin
yükümlülükleri devam eder.



met ald›¤› iflletme d›fl›nda kurulu ÇSGB taraf›ndan yetkilendirilen birimlerin ulafla-
bilmesini sa¤lamak, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat› gere¤i yükümlü oldu¤u kay›t
ve bildirimleri ‹SGB veya hizmet ald›¤› iflletme d›fl›nda kurulu ÇSGB taraf›ndan yet-
kilendirilen birimlerle iflbirli¤i içerisinde yapmakla yükümlüdür (‹SGHY m.6).

‹flveren, iflyerinde yürütülen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin her türlü kayd› ve
ayr›ca çal›flanlar›n iflten ayr›lma tarihinden itibaren en az 15 y›l süreyle kiflisel sa¤-
l›k dosyalar›n› saklamakla yükümlüdür. Çal›flanlar›n, iflyerinden ayr›larak baflka bir
iflyerinde çal›flmaya bafllamas› halinde yeni iflveren çal›flan›n kiflisel sa¤l›k dosyas›-
n› talep ederse önceki iflveren dosyan›n bir örne¤ini onaylayarak 1 ay içinde gön-
derir.

‹flyeri hekimi veya ifl güvenli¤i uzman›n›n, onayl› deftere ifl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤ine iliflkin yazaca¤› tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imza-
lanmas› ve düzenli tutulmas›ndan, iflveren veya iflveren vekili sorumludur. Onay-
l› defter, iflyerinin ba¤l› oldu¤u Çal›flma ve ‹fl Kurumu ‹l Müdürlü¤ü’ne veya note-
re her sayfas› mühürlenerek onaylatt›r›l›r. Defterin asl› iflveren, suretleriyse iflyeri
hekimi ve/veya ifl güvenli¤i uzman› taraf›ndan muhafaza edilir. Bu defterin, isten-
mesi halinde ifl müfettifllerine gösterilmesi zorunludur. Bu defter için önemli bir
tebli¤ hükmü de getirilmifltir. Buna göre onayl› deftere yaz›lan tespit ve öneriler,
iflverene tebli¤ edilmifl say›l›r. Yani iflveren, deftere yaz›lanlardan haberdar olma-
d›¤›n›, yaz›lanlar›n kendisine bildirilmedi¤ini ileri süremez.

Çal›flanlar›n Hak ve Yükümlülükleri 
‹SGHY, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde çal›-
flanlar için de çeflitli haklar ve yükümlülükler öngörmüfltür. Nitekim çal›flanlar, sa¤-
l›k ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuruluna, ku-
rulun bulunmad›¤› iflyerlerindeyse iflverene bildirerek durumun tespit edilmesini
ve gerekli tedbirlerin al›nmas›n› talep edebilirler. Bunun yan›nda çal›flanlar ve
temsilcileri, iflyerinde yürütülecek ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin amaç ve
usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullan›lmas›yla ilgili bil-
gilendirilirler (‹SGHY m.8).

Çal›flanlar, iflverene karfl› yükümlülükleri sakl› kalmak flart›yla iflyerinde sa¤l›k
ve güvenli¤in korunmas› ve gelifltirilmesi için iflyeri hekimi, ifl güvenli¤i uzman›, ifl-
veren veya iflveren vekili taraf›ndan verilen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili talimat-
lara uymakla, ‹SGB veya iflletme d›fl›ndan hizmet al›nan birimlerin yapaca¤› çal›fl-
malarda iflbirli¤i yapmakla, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›na iliflkin çal›flmalara,
sa¤l›k muayenelerine, bilgilendirme ve e¤itim programlar›na kat›lmakla, makine,
tesisat ve kiflisel koruyucu donan›mlar› verilen talimatlar do¤rultusunda ve amac›-
na uygun olarak kullanmakla yükümlüdürler (‹SGHY m.8). 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetleri ve e¤itimleri, çal›flanlara mali yük getirmeye-
cek flekilde ve dinlenme süreleri d›fl›nda düzenlenir. E¤itimlerde geçen süre, çal›fl-
ma süresinden say›l›r (‹SGHY m.9; ‹SGK m.17).

‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Biriminin Fiziki Koflullar› 
‹SGHY m.10’da, iflyeri sa¤l›k ve güvenlik birimlerinde bulunmas› gerekli fiziki ko-
flullar belirtilmifltir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin yürütülmesi amac›yla iflve-
ren taraf›ndan iflyerlerinde kurulacak olan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i birimlerinin tafl›-
mas› gereken flartlara bakt›¤›m›z zaman ‹SGB, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin
yürütülmesine ve çal›flan personel say›s›na uygun büyüklükte bir yerde kurulacak-
t›r. Bu birimin, as›l iflin yürütüldü¤ü mekânda ve girifl katta kurulmas› esast›r. Bu
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‹flveren, iflyerinde yürütülen
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine
iliflkin her türlü kayd› ve
ayr›ca çal›flanlar›n iflten
ayr›lma tarihinden itibaren
en az 15 y›l süreyle kiflisel
sa¤l›k dosyalar›n›
saklamakla yükümlüdür.

Onayl› Defter: ‹flyerinin ba¤l›
oldu¤u Çal›flma ve ‹fl
Kurumu ‹l Müdürlü¤ü’ne
veya notere her sayfas›
mühürlenerek onaylatt›r›lan
defterdir.

Onayl› deftere yaz›lan tespit
ve öneriler, iflverene tebli¤
edilmifl say›l›r.

Çal›flanlar, sa¤l›k ve
güvenliklerini etkileyebilecek
tehlikeleri ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i kuruluna, kurulun
bulunmad›¤› iflyerlerindeyse
iflveren veya iflveren vekiline
bildirerek durumun tespit
edilmesini ve gerekli
tedbirlerin al›nmas›n› talep
edebilirler. 

Çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i e¤itimlerinde
geçirdikleri süreler, çal›flma
süresinden say›l›r.



birimlerde, 8 metrekareden az olmamak üzere bir ifl güvenli¤i uzman› odas›yla ifl-
yeri hekimi taraf›ndan kullan›lmak üzere bir muayene odas› ve 12 metrekareden
az olmamak üzere bir ilk yard›m ve acil müdahale odas› bulunur. Tam zamanl› gö-
revlendirilecek her iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman› için ayn› flartlarda ayr› bi-
rer oda tahsis edilir. ‹SGB’ler, ‹SGHY Ek-1’de belirtilen araçlarla ve gereçlerle do-
nat›l›r ve iflyerinde çal›flanlar›n acil durumlarda en yak›n sa¤l›k birimine ulaflt›r›l-
mas›n› sa¤lamak üzere uygun araç bulundurulur. Ancak, Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan
ruhsatl› sa¤l›k hizmeti sunucusu olan iflyerlerinde kurulacak ‹SGB’lerde, ilk yard›m
ve acil müdahale odas› flart› ve EK-1’de belirtilen araçlar ve gereçler ile ulafl›m
amaçl› araç bulundurulmas› zorunlulu¤u aranmaz.

‹SGB’de tam süreli iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman› görevlendirilmesi gerekli olmayan
durumlarda iflverenin görevlendirdi¤i kifli veya ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerinin gö-
revlerini yerine getirmeleri amac›yla sa¤lamas› gereken asgari flartlar nelerdir?

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin yürütülmesi için iflveren taraf›ndan ayr›lan
çal›flma yerlerinin bölüm ve birimlerinin ayn› alan içerisinde bulunmas› esast›r. Bu
bölüm ve birimlerin bulundu¤u yerler, çal›flanlar taraf›ndan kolayl›kla görülebile-
cek flekilde iflaretlenir.

Bulundurulacak Personel 
‹SGB, en az bir iflyeri hekimiyle iflyerinin girdi¤i tehlike s›n›f›na uygun belgeye sa-
hip en az bir ifl güvenli¤i uzman›n›n görevlendirilmesiyle oluflur. Bu birimde iflve-
ren, di¤er sa¤l›k personeli de görevlendirebilir (‹SGHY md.10).

‹flyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman› hakk›nda daha fazla için bu ünitede Ortak Sa¤l›k ve
Güvenlik Birimi bafll›¤›nda yer alan bilgilere bakabilirsiniz.

Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimi 

Tan›m 
‹flveren, yukar›da ifade edildi¤i gibi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i birimi kapsam›na giren
yükümlülükleri d›flar›dan hizmet almak suretiyle de yerine getirebilir. Bu konuda
d›flar›dan hizmet verebilecek kurulufllar, ortak sa¤l›k ve güvenlik birimi olarak ad-
land›r›lm›flt›r. Ortak sa¤l›k ve güvenlik birimi (OSGB), ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
hizmetlerini sunmak üzere gerekli donan›m ve personele sahip olan ve ÇSGB ta-
raf›ndan yetkilendirilen kamu kurum ve kurulufllar›yla Türk Ticaret Kanunu hü-
kümlerine göre faaliyet gösteren flirketler taraf›ndan kurulan iflyerlerine ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donan›ma sahip birimleri
ifade eder (‹SGHY m.4/f). ÇSGB taraf›ndan yetkilendirilmemifl kurulufllar›n, ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i hizmeti vermeleri mümkün de¤ildir.

Kurulufl Koflullar› ve Fiziki Koflullar
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli ifl sözleflmesiyle çal›flan
en az bir iflyeri hekimi, en az bir ifl güvenli¤i uzman› ve en az bir di¤er sa¤l›k per-
soneli çal›flt›r›lmas› zorunludur (‹SGHY m.12/1).

OSGB’ler, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin yürütülmesine ve personel say›-
s›na yetecek asgari büyüklükte, iflyeri hekimi taraf›ndan kullan›lmak üzere en az
10 metrekarelik bir muayene odas›, 15 metrekarelik ilk yard›m ve acil müdahale,
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‹SGB, en az bir iflyeri
hekimiyle iflyerinin girdi¤i
tehlike s›n›f›na uygun
belgeye sahip en az bir ifl
güvenli¤i uzman›n›n
görevlendirilmesiyle oluflur.
Bu birimde iflveren, di¤er
sa¤l›k personeli de
görevlendirebilir
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Ortak sa¤l›k ve güvenlik
birimi, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i hizmetlerini
sunmak üzere gerekli
donan›m ve personele sahip
olan ve ÇSGB taraf›ndan
yetkilendirilen kamu kurum
ve kurulufllar›yla Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
göre faaliyet gösteren
flirketler taraf›ndan kurulan
iflyerlerine ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i hizmetlerini
sunmak üzere kurulan
gerekli donan›ma sahip
birimlerdir.

OSGB kurulabilmesi ve
hizmet sunabilmesi için tam
süreli ifl sözleflmesiyle
çal›flan en az bir iflyeri
hekimi, en az bir ifl güvenli¤i
uzman› ve en az bir di¤er
sa¤l›k personeli istihdam›
zorunludur.



10 metrekarelik ifl güvenli¤i uzman› odalar›yla 12 metrekarelik bekleme yeri, uy-
gun büyüklükte arfliv odas› ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluflur (‹SGHY m.
12/3). OSGB’ler sözleflme yapt›klar› iflyerlerine sunulacak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
hizmetlerini, iflyerinin tehlike s›n›f› ve çal›flan say›s›na göre belirlenen sürelerden
az olmamak kayd›yla yürütür (‹SGHY m.12/4).

Fiziki olarak OSGB’ler, kurulduklar› il ve s›n›r komflusu illerde hizmet sunma-
ya yetkilidir. S›n›r illerin d›fl›nda hizmet verilebilmesi için bu ‹SGHY’de belirtilen
flartlar› sa¤layarak o illerde flube aç›lmas› zorunludur. Ancak, niteli¤i gere¤i birden
fazla ilde yürütülmesi gereken rayl› sistem, yol ve nakil hatt› inflas› veya bak›m› ve
onar›m› gibi ifllerde hizmet al›nan OSGB’nin iflin yap›ld›¤› illerden herhangi birisin-
de yetkilendirilmifl olmas› yeterlidir (‹SGHK m. 12/5).

OSGB, ‹flyeri Bina ve Eklentilerinde Al›nacak Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemlerine ‹lifl-
kin Yönetmelik’te (RG, T.17.07.2013, S.28710) belirtilen niteliklere uygun flekilde
oluflturulur ve Ek-1’de belirtilen araçlarla ve gereçlerle donat›l›r. OSGB’ler ifl merkezi,
iflhan› ve al›flverifl merkezleri gibi binalarda kuruluyorsa binalar›n, ‹flyeri Bina ve Ek-
lentilerinde Al›nacak Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemlerine ‹liflkin Yönetmelik’in acil ç›k›fl
düzenlemesine iliflkin hükümlerine uygunlu¤u yeterli kabul edilir (‹SGHY m.12/8).

‹flyeri Bina ve Eklentilerinde Al›nacak Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemlerine ‹liflkin Yönetmelik
metni için http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sa¤l›k ve 
Güvenlik Birimi Çal›flma Esaslar› 

‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sa¤l›k Güvenlik Biriminin
Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
‹SGB ve OSGB’ler, iflyerlerinde sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma ortam› oluflturmak
amac›yla iflyerinde sa¤l›k ve güvenlik risklerine karfl› yürütülecek her türlü koru-
yucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çal›flma ortam› gözetiminden, çal›flan-
lar›n sa¤l›¤›n› korumak ve gelifltirmek amac›yla çal›flanlara verilecek sa¤l›k gözeti-
minden, çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimleri ve bilgilendirilmelerinden so-
rumludurlar. Ayr›ca ‹SGB ve OSGB’ler iflyerinde kaza, yang›n, do¤al afet ve bunun
gibi acil müdahale gerektiren durumlar›n belirlenmesi, acil durum plan›n›n haz›r-
lanmas›, ilk yard›m ve acil müdahale bak›m›ndan yap›lmas› gereken uygulamala-
r›n organizasyonu ve ilgili di¤er birim, kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yap›lmas›n-
dan çal›flma ortam›n›n gözetimine ve çal›flanlar›n sa¤l›k gözetimine ait bütün bilgi-
lerin kay›t alt›na al›nmas›ndan çal›flanlar›n yapt›klar› ifller, iflyerinde yap›lan risk
de¤erlendirme sonuçlar› ve maruziyet bilgileriyle ifle girifl muayeneleri, periyodik
sa¤l›k muayeneleri sonuçlar› ve ifl kazalar›yla meslek hastal›klar› kay›tlar›n›n iflye-
rindeki kiflisel sa¤l›k dosyalar›nda gizlilik ilkesine uyularak saklanmas›ndan da so-
rumludurlar (‹SGHY m.13). ‹SGB ve OSGB’ler, bu hizmetlerin sa¤lanmas› s›ras›n-
da iflin normal ak›fl›n› aksatmamaya özen gösterirler.

Görevlendirme Belgesi ve Sözleflme 
‹flyerinde çal›flanlar aras›ndan iflyeri hekimi, ifl güvenli¤i uzman› ve di¤er sa¤l›k
personeli görevlendirilmesi durumunda bu kiflilerle iflveren aras›nda, OSGB’lerden
hizmet al›nmas› durumunda OSGB ile iflveren aras›nda sözleflme imzalan›r. Sözlefl-
me ve görevlendirme belgeleri, ‹SGHY eklerine uygun olarak afla¤›da belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir (‹SGHY m.14).
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Fiziki olarak OSGB’ler,
kurulduklar› il ve s›n›r
komflusu illerde hizmet
sunmaya yetkilidir.
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‹SGB ve OSGB’ler,
hizmetlerin sa¤lanmas›
s›ras›nda iflin normal ak›fl›n›
aksatmamaya özen
gösterirler.

‹flyerinde çal›flanlar
aras›ndan iflyeri hekimi ve ifl
güvenli¤i uzman›
görevlendirilmesi
durumunda bu kiflilerle
iflveren aras›nda,
OSGB’lerden hizmet
al›nmas› durumunda OSGB
ile iflveren aras›nda
sözleflme imzalan›r.



Gerekli flartlar› tafl›mas› halinde ‹SG-KAT‹P üzerinden bildirilen sözleflme en geç
5 gün içerisinde sistem üzerinden onaylan›r. Durum ilgili taraflara bildirilir. Sözleflme
veya görevlendirilmeleri ‹SGGM taraf›ndan onaylanmayan iflyeri hekimi, ifl güvenli¤i
uzman› ve di¤er sa¤l›k personeli ‹SGK kapsam›ndaki görevlerine bafllat›lamaz ve yet-
kilerini kullanamazlar. ‹fl güvenli¤i uzman›, iflyeri hekimi ve di¤er sa¤l›k personeline,
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili çal›flmalar› yapt›¤› süre içinde baflka görev verilemez.

Sözleflme veya görevlendirme belgelerinin fesih veya baflka bir nedenle geçerlili¤ini yitirme-
si ve ‹SGB ve OSGB’lerde görevledirilenlerin görevlerinden ayr›lmas› durumunda ne olur?

‹flbirli¤i ve Koordinasyon 
‹SGHY m.15 uyar›nca ‹SGB veya OSGB personeli, görevlerinin yürütümünde ve ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›nda öngörülen tedbirlerin uygulanmas›nda iflbirli¤i ve
koordinasyon içinde çal›fl›r. ‹SGB veya OSGB’ler iflverenle, iflyerinde çal›flanlarla,
çal›flan temsilcileriyle ve bulunmas› halinde ‹SGK m.22’de belirtilen ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i kuruluyla iflbirli¤i içinde çal›fl›rlar. ‹flletme içinden veya d›fl›ndan ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinde görevlendirilenler aras›nda koordinasyon iflveren
taraf›ndan sa¤lan›r.

‹flyeri Hekimi Bulundurma Yükümü

‹flyeri Hekimlerinin Nitelikleri
‹flyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Per-
sonelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik’te (‹HY)
(RG, T.20.07.2013, S.28713) belirtilen iflyeri hekimli¤i belgesine sahip olmak zo-
rundad›rlar.

‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›n-
da Yönetmelik metni için http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

‹flyeri hekimli¤i belgesi, iflyeri hekimli¤i e¤itim program›n› tamamlayan ve e¤i-
tim sonunda ÇSGB taraf›ndan yap›lacak veya yapt›r›lacak iflyeri hekimli¤i s›nav›n-
da baflar›l› olan hekimlere, ifl sa¤l›¤› veya ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilim uzman› ün-
van›na sahip olan ÇSGB taraf›ndan yap›lacak veya yapt›r›lacak iflyeri hekimli¤i s›-
nav›nda baflar›l› olan hekimlere ve hekimlik diplomas›na sahip ifl sa¤l›¤›, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i bilim doktorlar›na, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda yard›mc›l›k süresi
dahil en az 8 y›l teftifl yapm›fl olan hekim ifl müfettifllerine, ‹SGGM ve ba¤l› birim-
lerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda en az 8 y›l fiilen çal›flm›fl hekimlere ve ifl ve
meslek hastal›klar› yan dal uzmanl›¤›n› alan hekimlere istekleri halinde verilir. 

‹flyeri hekimli¤i hizmetlerinin, ÇSGB taraf›ndan yetkilendirilen Sa¤l›k Bakanl›-
¤›’na ba¤l› Toplum Sa¤l›¤› Merkezleri’nden de al›nabilmesi mümkündür.

‹flyeri Hekimlerinin Asgari Çal›flma Süresi
‹HY m.12’de iflyeri hekimlerinin asgari çal›flma süreleri, iflyerinin girdi¤i tehlike s›-
n›f ve derecesine göre ve iflyerindeki çal›flan say›s›na göre de¤iflen flekilde düzen-
lenmifltir. Buna göre;

a) Az tehlikeli s›n›fta yer alanlarda, çal›flan bafl›na ayda en az 5 dakika,
b) Tehlikeli s›n›fta yer alanlarda, çal›flan bafl›na ayda en az 10 dakika,
c) Çok tehlikeli s›n›fta yer alanlarda, çal›flan bafl›na ayda en az 15 dakikad›r.
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‹fl güvenli¤i uzman›, iflyeri
hekimi ve di¤er sa¤l›k
personeline, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤iyle ilgili
çal›flmalar› yapt›¤› süre
içinde baflka görev
verilemez.
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‹flletme içinden veya
d›fl›ndan ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i hizmetlerinde
görevlendirilenler aras›nda
koordinasyon iflveren
taraf›ndan sa¤lan›r.
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‹flyeri hekimli¤i
hizmetlerinin, ÇSGB
taraf›ndan yetkilendirilen
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l›
Toplum Sa¤l›¤›
Merkezleri’nden de
al›nabilmesi mümkündür.



Az tehlikeli s›n›fta yer alan 2000 ve daha fazla çal›flan› olan iflyerlerinde, her
2000 çal›flan için tam gün çal›flacak en az bir iflyeri hekimi görevlendirilir. Çal›flan
say›s›n›n 2000 say›s›n›n tam katlar›ndan fazla olmas› durumunda geriye kalan çal›-
flan say›s› gözönünde bulundurularak yukar›da ifade etti¤imiz kriterlere uygun ye-
teri kadar iflyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli s›n›fta yer alan 1000 ve daha fazla çal›flan› olan iflyerlerinde, her 1000
çal›flan için tam gün çal›flacak en az bir iflyeri hekimi görevlendirilir. Çal›flan say›-
s›n›n 1000 say›s›n›n tam katlar›ndan fazla olmas› durumunda geriye kalan çal›flan
say›s› gözönünde bulundurularak yukar›da ifade etti¤imiz kriterlere uygun yeteri
kadar iflyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli s›n›fta yer alan 750 ve daha fazla çal›flan› olan iflyerlerinde, her
750 çal›flan için tam gün çal›flacak en az bir iflyeri hekimi görevlendirilir. Çal›flan
say›s›n›n 750 say›s›n›n tam katlar›ndan fazla olmas› durumunda geriye kalan çal›-
flan say›s› gözönünde bulundurularak yukar›da ifade etti¤imiz kriterlere uygun ye-
teri kadar iflyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

‹flyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleflmede belirtilen süre kadar iflyerin-
de hizmet sunulur. Birden fazla iflyeriyle k›smi süreli ifl sözleflmesi yap›ld›¤› takdir-
de bu iflyerleri aras›nda yolda geçen süreler, haftal›k kanuni çal›flma süresinden sa-
y›lmaz. Kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flan ve yöneticilik görevi bulunmayan
tabipler ile aile hekimleri hariç di¤er iflyerlerinde çal›flan iflyeri hekimleri tam gün
çal›flt›¤› iflyeri d›fl›nda fazla çal›flma yapamaz. Ayr›ca iflyeri hekimlerinin görevlen-
dirilmesinde, ‹HY’ye göre hesaplanan çal›flma süreleri bölünerek birden fazla iflye-
ri hekimine verilemez. Vardiyal› çal›flma yap›lan iflyerlerinde, iflveren taraf›ndan
vardiyalara uygun flekilde görevlendirme yap›l›r.

‹flyeri Hekimlerinin Görevleri
‹flyeri hekimlerinin görevleri, ‹HY m.9’da ayr›nt›l› olarak say›lm›flt›r. ‹flyeri hekim-
lerinin görevlerini rehberlik ve dan›flmanl›k, sa¤l›k gözetimi, e¤itim ve bilgilendir-
me ve ilgili birimlerle iflbirli¤i olarak dört bafll›k alt›nda toplamak mümkündür.

Rehberlik ve Dan›flmanl›k
‹flyeri hekimlerinin rehberlik ve dan›flmanl›k kapsam›na giren görevleri, bulunmas›
halinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuruluna kat›larak çal›flma ortam› gözetimi ve çal›flan-
lar›n sa¤l›k gözetimiyle ilgili dan›flmanl›k yapmak ve al›nan kararlar›n uygulanmas›-
n› izlemek, kantin, yemekhane, yatakhane, krefl ve emzirme odalar›yla soyunma
odalar›, dufl ve tuvaletlerin bak›m› ve temizli¤i konusunda gerekli kontrolleri yapa-
rak tavsiyelerde bulunmak, ifl sa¤l›¤›, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kiflisel ko-
ruyucu donan›mlar konular›nda tavsiyede bulunmak, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤inin gelifltirilmesi amac›yla gerekli aktiviteler konusunda iflverene tavsiyelerde bu-
lunmak, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flmalar› kapsam›nda iflyerinde periyodik inceleme-
ler yapmak ve risk de¤erlendirme çal›flmalar›na kat›lmak, iflyerinde sa¤l›¤a zararl›
risklerin de¤erlendirilmesi ve önlenmesiyle ilgili mevzuata göre yap›lmas› gereken
koruyucu sa¤l›k muayenelerini yapmak, sa¤l›k sorunlar› nedeniyle ifle devams›zl›k
durumlar›yla iflyerinde olabilecek sa¤l›k tehlikeleri aras›nda bir iliflkinin olup olma-
d›¤›n› tespit etmek, gerekti¤inde çal›flma ortam›yla ilgili ölçümler yap›lmas›n› sa¤la-
yarak, al›nan sonuçlar›n çal›flanlar›n sa¤l›¤› yönünden de¤erlendirmesini yapmak,
iflin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler aç›s›ndan çal›flanlar›n fiziksel ve
zihinsel kapasitelerini dikkate alarak ifl ile çal›flan›n uyumunu sa¤lamak ve çal›flma
ortam›ndaki stres faktörlerinden korunmalar› için araflt›rmalar yapmakt›r.
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‹flyeri hekiminin
görevlendirilmesinde,
sözleflmede belirtilen süre
kadar iflyerinde hizmet
sunulur.

‹flyeri hekimlerinin görevleri
flunlard›r:
• Rehberlik ve dan›flmanl›k,
• Sa¤l›k gözetimi,
• E¤itim ve bilgilendirme,
• ‹lgili birimlerle iflbirli¤i.



Sa¤l›k Gözetimi
‹flyeri hekimlerinin sa¤l›k gözetimi kapsam›ndaki görevleri, gece postalar› da dahil
olmak üzere çal›flanlar›n sa¤l›k gözetimini yapmak, çal›flanlar›n ifle girifl ve periyo-
dik sa¤l›k muayenelerini ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›nda belirtilen aral›klarla
ve ‹HY’ye uygun olarak düzenlemek ve iflyerinde muhafaza etmek, sa¤l›k sorun-
lar› nedeniyle ifle devams›zl›k durumlar›nda ifle dönüfl muayenesi yaparak eski
iflinde çal›flmas› sak›ncal› bulunanlar›n mevcut sa¤l›k durumlar›na uygun bir iflte
çal›flt›r›lmas›n› tavsiye etmek, hassas risk gruplar›, meslek hastal›¤› tan›s› veya flüp-
hesi olanlar, kronik hastal›¤› olanlar, madde ba¤›ml›l›¤› olanlar, birden fazla ifl ka-
zas› geçirmifl olanlar gibi çal›flanlar›n uygun ifle yerlefltirilmeleri için gerekli koru-
yucu sa¤l›k muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, bulafl›c› hastal›klar›n kon-
trolü için yay›lmay› önleme ve ba¤›fl›klama çal›flmalar› yapmak, portör muayenele-
rinin yap›lmas›n› sa¤lamak, sa¤l›k gözetimi sonuçlar›na göre bulunmas› halinde ifl
güvenli¤i uzman›yla iflbirli¤i içinde çal›flma ortam›n›n gözetimi kapsam›nda gerek-
li ölçümlerin yap›lmas›n› önermek, ölçüm sonuçlar›n› de¤erlendirmek, sa¤l›k gö-
zetimi konusunda çal›flanlar› bilgilendirmek ve onlar›n r›zas›n› almak, sa¤l›k risk-
leri ve yap›lan sa¤l›k muayeneleri konusunda çal›flanlar› yeterli ve uygun flekilde
bilgilendirmek, gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör mu-
ayenelerini yapt›rmak, bulafl›c› hastal›klar›n kontrolünü sa¤lamak, ba¤›fl›klama ça-
l›flmalar› yapmak, iflyeri ve eklentilerinin genel hijyen flartlar›n› sürekli izleyip de-
netlemek, y›ll›k çal›flma plan›n›, bulunmas› halinde ifl güvenli¤i uzman›yla iflbirli¤i
yaparak haz›rlamak, iflyerindeki sa¤l›k gözetimiyle ilgili çal›flmalar› kaydetmek ve
‹HY’ye uygun y›ll›k de¤erlendirme raporunu haz›rlayarak elektronik ortamda
ÇSGB’ye göndermek, bir baflka iflverenden ifl görmek için iflyerine geçici olarak
gönderilen çal›flanlar ile alt iflveren çal›flanlar›n›n yapacaklar› ifle uygun oldu¤unu
gösteren sa¤l›k raporlar›n›n süresinin dolup dolmad›¤›n› kontrol etmektir.

E¤itim ve Bilgilendirme
‹flyeri hekimlerinin e¤itim ve bilgilendirme kapsam›ndaki görevleri, iflyerinde ilk
yard›m ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin e¤itiminin sa¤-
lanmas› çal›flmalar›n› ilgili mevzuat do¤rultusunda yürütmek, ifl sa¤l›¤›, hijyen ve er-
gonomi alanlar›nda bilgi ve e¤itim sa¤lanmas› için ilgili taraflarla iflbirli¤i yapmak,
iflyeri yöneticilerine, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu üyelerine, çal›flanlara ve temsilci-
lerine genel sa¤l›k konular›nda e¤itim vermek ve bu e¤itimlerin süreklili¤ini sa¤la-
mak, ba¤›ml›l›k yapan maddelerin kullan›m›n›n zararlar› konusunda iflyerinde e¤i-
tim vermek, ÇSGB taraf›ndan belirlenecek ifl sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini ilgilendiren ko-
nularla ilgili bilgileri ‹SK KAT‹P sistemi üzerinden ‹SGGM’ye bildirmektir.

‹lgili Birimlerle ‹flbirli¤i
‹flyeri hekimlerinin ilgili birimlerle iflbirli¤i kapsam›nda görevleri, ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i alan›nda yap›lacak araflt›rmalara kat›lmak, ifl kazas›na u¤rayan veya meslek
hastal›¤›na yakalanan çal›flanlar›n rehabilitasyonu konusunda iflyerindeki ilgili bi-
rimlerle, meslek hastal›¤› tan›s›nda yetkili hastanelerle iflbirli¤i içinde çal›flmak, ifl
kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n analiziyle ifl uygulamalar›n›n iyilefltirilmesine yö-
nelik programlar›n gelifltirilmesi çal›flmalar›na kat›lmak, yeni teknoloji ve donan›-
m›n sa¤l›k aç›s›ndan de¤erlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamalar›n
iyilefltirilmesine yönelik programlar›n gelifltirilmesi çal›flmalar›na kat›lmak, bulun-
mas› halinde ifl güvenli¤i uzman›yla iflbirli¤i içinde y›ll›k çal›flma plan›n› ve y›ll›k
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de¤erlendirme raporunu haz›rlamak, yöneticilere, bulunmas› halinde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i kurulu üyelerine ve çal›flanlara genel sa¤l›k, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, hij-
yen, kiflisel koruyucu donan›mlar ve toplu korunma yöntemleri konular›nda bilgi
ve e¤itim verilmesi için ilgili taraflarla iflbirli¤i yapmakt›r.

‹flyeri Hekimlerinin Yetkileri 
‹HY’de, iflyeri hekimlerine önemli yetkiler tan›nm›flt›r. ‹HY m.10’da say›lan bu yet-
kiler iflyeri bina ve eklentilerinde, çal›flma metot ve flekillerinde veya ifl ekipman›n-
da çal›flanlar aç›s›ndan yak›n ve hayati tehlike oluflturan bir husus tespit etti¤inde
iflverene bildirmek, iflyerinde belirledi¤i yak›n ve hayati tehlike oluflturan hususun
acil müdahale gerektirmesi halinde iflveren veya iflveren vekilinin onay›n› almak
kayd›yla ifli geçici olarak durdurmak, görevi gere¤i iflyerinin bütün bölümlerinde
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda inceleme ve araflt›rma yapmak, gerekli bilgi ve
belgelere ulaflmak ve çal›flanlarla görüflmek, görevinin gerektirdi¤i konularda iflve-
reni bilgilendirerek ilgili kurum veya kurulufllarla iletiflime geçmek ve iflyerinin iç
düzenlemelerine uygun olarak iflbirli¤i yapmakt›r. Ayr›ca tam süreli ifl sözleflmesiy-
le görevlendirilen iflyeri hekimleri, çal›flt›klar› iflyeriyle ilgili mesleki geliflmelerini
sa¤lamaya yönelik e¤itim, seminer ve panel gibi organizasyonlara kat›lma hakk›na
sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden, bir y›l içerisinde toplam 5 ifl-
günü kadar› çal›flma süresinden say›l›r ve bu süreler nedeniyle iflyeri hekiminin üc-
retinden herhangi bir kesinti yap›lamaz. Bu flekilde tam süreli çal›flan iflyeri hekim-
lerine, güncel geliflmeleri izleme ve kendini gelifltirme olana¤› tan›nm›flt›r.

‹flyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri
‹flyeri hekimleri, ‹HY’de belirtilen görevlerini yaparken iflin normal ak›fl›n› müm-
kün oldu¤u kadar aksatmamak ve verimli bir çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas›na kat-
k›da bulunmak, iflverenin ve iflyerinin meslek s›rlar›, ekonomik ve ticari durumla-
r› hakk›ndaki bilgilerle çal›flan›n kiflisel sa¤l›k dosyas›ndaki bilgileri gizli tutmakla
yükümlüdürler. Ayr›ca iflyeri hekimleri, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin yürü-
tülmesindeki ihmallerinden dolay› hizmet sunduklar› iflverene karfl› sorumludurlar.

‹flyeri hekimleri, iflverene yaz›l› olarak bildirdikleri ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle il-
gili al›nmas› gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yang›n, pat-
lama, göçme, kimyasal s›z›nt› gibi hayati tehlike arzedenleri, belirlenecek makul
bir süre içinde iflveren taraf›ndan yerine getirilmemesi halinde iflyerinin ba¤l› bu-
lundu¤u Çal›flma ve ‹fl Kurumu ‹l Müdürlü¤ü’ne yaz›l› olarak bidirmekle yüküm-
lüdürler.

‹flyeri hekimi, görevlendirildi¤i iflyerinde yap›lan çal›flmalara iliflkin tespit ve
tavsiyeleriyle ‹HY m.9’da iflyeri hekiminin görevleri bafll›¤› alt›nda belirtilen husus-
lara ait çal›flmalar›n›, ifl güvenli¤i uzman›yla birlikte yap›lan çal›flmalar› ve gerekli
gördü¤ü di¤er hususlar› onayl› deftere yazar.

‹flyeri hekimi, meslek hastal›¤› ön tan›s› koydu¤u vakalar›, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu (SGK) taraf›ndan yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›na sevk eder.

Di¤er Sa¤l›k Personeli Bulundurma Yükümü
‹flveren taraf›ndan di¤er sa¤l›k personeli olarak görevlendirilecekler, ‹HY’ye göre
geçerli di¤er sa¤l›k personeli belgesine sahip olmak zorundad›rlar. Bununla birlik-
te tam süreli iflyeri hekimi görevlendirilen iflyerlerinde, di¤er sa¤l›k personeli gö-
revlendirilmesi zorunlu de¤ildir. ‹flyeri hekimlerinde oldu¤u gibi di¤er sa¤l›k per-
sonelinin görevlendirilmesinde de ‹HY’ye göre hesaplanan çal›flma süreleri bölü-
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‹flyeri hekimlerinin
çal›flt›klar› iflyeriyle ilgili
mesleki geliflmelerini
sa¤lamaya yönelik e¤itim,
seminer ve panel gibi
organizasyonlarda geçen
sürelerden, bir y›l içerisinde
toplam 5 iflgünü kadar›
çal›flma süresinden say›l›r
ve bu süreler nedeniyle iflyeri
hekiminin ücretinden
herhangi bir kesinti
yap›lamaz.

‹flyeri hekimleri, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i hizmetlerinin
yürütülmesindeki
ihmallerinden dolay› hizmet
sunduklar› iflverene karfl›
sorumludurlar.



nerek birden fazla kifliye verilemez. Ayn› flekilde vardiyal› çal›flma yap›lan iflyerle-
rinde, iflveren taraf›ndan vardiyalara uygun flekilde görevlendirme yap›l›r.

Di¤er sa¤l›k personeli belgesi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinde görevlendi-
rilmek üzere ÇSGB taraf›ndan belgelendirilmifl hemflire, sa¤l›k memuru, acil t›p
teknisyeni ve çevre sa¤l›¤› teknisyeni diplomas›na sahip olan kiflilerle ÇSGB tara-
f›ndan verilen iflyeri hemflireli¤i belgesine sahip kiflilerden, 

a) Di¤er sa¤l›k personeli e¤itim program›n› tamamlayan ve e¤itim sonunda
ÇSGB taraf›ndan yap›lacak veya yapt›r›lacak di¤er sa¤l›k personeli s›nav›n-
da baflar›l› olanlara,

b) ‹fl sa¤l›¤› veya ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i programlar›nda lisansüstü e¤itimini ta-
mamlayanlara,

c) ‹SGGM ve ba¤l› birimlerinde 5 y›l fiilen çal›flm›fl olanlara istekleri halinde
‹SGGM taraf›ndan verilir.

Di¤er sa¤l›k personeli olarak adland›r›lan kifliler, iflyeri hekimiyle birlikte çal›-
fl›rlar. Di¤er sa¤l›k personelinin görevleri ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin plan-
lanmas›, de¤erlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iflyeri hekimiyle bir-
likte çal›flmak, veri toplamak ve gerekli kay›tlar› tutmak, çal›flanlar›n sa¤l›k ve ça-
l›flma öykülerini ifle girifl/periyodik muayene formuna yazmak ve iflyeri hekimi ta-
raf›ndan yap›lan muayene s›ras›nda hekime yard›mc› olmak, özel politika gerekti-
ren gruplar›n takip edilmesi ve gerekli sa¤l›k muayenelerinin yapt›r›lmas›n› sa¤la-
mak, ilk yard›m hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iflyeri hekimiyle bir-
likte çal›flmak, çal›flanlar›n sa¤l›k e¤itiminde görev almak, iflyeri bina ve eklentile-
rinin genel hijyen flartlar›n›n sürekli izlenip denetlemesinde iflyeri hekimiyle birlik-
te çal›flmak, iflyeri hekimi taraf›ndan verilecek ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili di¤er
görevleri yürütmek ve iflyerinde görevli çal›flan temsilcisi ve destek elemanlar›n›n
çal›flmalar›na destek sa¤lamak ve bu kiflilerle iflbirli¤i yapmak olarak belirtilmifltir.

‹flyerinde görevli di¤er sa¤l›k personelinin yetkileri ise görevi gere¤i iflyerinin
bütün bölümlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda inceleme ve araflt›rma yap-
mak, gerekli bilgi ve belgelere ulaflmak ve çal›flanlarla görüflmek, görevinin gerek-
tirdi¤i konularda iflveren ve iflyeri hekiminin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuru-
lufllarla iflyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iflbirli¤i yapmakt›r.

Tam süreli ifl sözleflmesiyle görevlendirilen di¤er sa¤l›k personeli, çal›flt›¤› iflye-
riyle ilgili mesleki geliflmelerini sa¤lamaya yönelik e¤itim, seminer ve panel gibi or-
ganizasyonlara kat›lma hakk›na sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen süreler-
den, bir y›l içerisinde toplam 5 iflgünü kadar› çal›flma süresinden say›l›r ve bu süre-
ler nedeniyle di¤er sa¤l›k personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yap›lamaz.

‹flyerinde görevli di¤er sa¤l›k personeli, ‹HY’de belirtilen görevlerini yaparken
iflin normal ak›fl›n› mümkün oldu¤u kadar aksatmamak ve verimli bir çal›flma or-
tam›n›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmak, iflverenin ve iflyerinin meslek s›rlar›, eko-
nomik ve ticari durumlar› hakk›ndaki bilgilerle çal›flan›n kiflisel sa¤l›k dosyas›nda-
ki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. ‹flyerinde görevli di¤er sa¤l›k personeli, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolay› hizmet
sunduklar› iflverene karfl› sorumludur. Di¤er sa¤l›k personeli, görevlendirildi¤i ifl-
yerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin tespit ve tavsiyelerini iflyeri hekimine ilet-
mekle yükümlüdür.

Di¤er sa¤l›k personeli, ‹HY’de belirtilen görevlerini yerine getirmek için afla¤›-
da belirtilen sürelerde görev yaparlar.

a. Çok tehlikeli s›n›fta yer alan 10-49 çal›flan› olan iflyerlerinde çal›flan bafl›na
ayda en az 10 dakika,
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Tam süreli iflyeri hekimi
görevlendirilen iflyerlerinde,
di¤er sa¤l›k personeli
görevlendirilmesi zorunlu
de¤ildir.

Di¤er sa¤l›k personeli olarak
adland›r›lan kifliler, iflyeri
hekimiyle birlikte çal›fl›rlar.

Tam süreli ifl sözleflmesiyle
görevlendirilen di¤er sa¤l›k
personelinin çal›flt›¤›
iflyeriyle ilgili mesleki
geliflmelerini sa¤lamaya
yönelik e¤itim, seminer ve
panel gibi
organizasyonlarda geçen
sürelerden, bir y›l içerisinde
toplam 5 iflgünü kadar›
çal›flma süresinden say›l›r
ve bu süreler nedeniyle di¤er
sa¤l›k personelinin
ücretinden herhangi bir
kesinti yap›lamaz.



b. Çok tehlikeli s›n›fta yer alan 50-249 çal›flan› olan iflyerlerinde çal›flan bafl›na
ayda en az 15 dakika,

c. Çok tehlikeli s›n›fta yer alan 250 ve üzeri çal›flan› olan iflyerlerinde çal›flan
bafl›na ayda en az 20 dakika.

Tam süreli iflyeri hekiminin görevlendirildi¤i iflyerlerinde, di¤er sa¤l›k persone-
li görevlendirilmesi flart› aranmaz. Ancak, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin da-
ha etkin sunulmas› amac›yla bu iflyerlerinde, iflyeri hekiminin talebi ve iflverenin
uygun görmesi halinde di¤er sa¤l›k personeli görevlendirilebilir. Di¤er sa¤l›k per-
sonelinin görevlendirilmesinde, sözleflmede belirtilen süre kadar iflyerinde hizmet
sunulur. Birden fazla iflyeriyle k›smi süreli ifl sözleflmesi yap›ld›¤› takdirde bu iflyer-
leri aras›nda yolda geçen süreler haftal›k kanuni çal›flma süresinden say›lmaz.

‹fl Güvenli¤i Uzman› Bulundurma Yükümü 

‹fl Güvenli¤i Uzman›n›n Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri
‹fl güvenli¤i uzman›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda görev yapmak üzere ÇSGB
taraf›ndan yetkilendirilmifl, ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesine sahip, ÇSGB ve ilgili
kurulufllar›nda çal›flma hayat›n› denetleyen müfettifllerle mühendislik veya mimar-
l›k e¤itimi veren fakültelerin mezunlar›yla teknik eleman› ifade etmektedir.

‹flveren taraf›ndan ifl güvenli¤i uzman› olarak görevlendirilecekler, ‹fl Güvenli-
¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeli¤e
(‹GUY) (RG, T.29.12.2012, S.28512) göre geçerli ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesine
sahip olmak zorundad›rlar.

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeli¤i
metni için http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

‹fl güvenli¤i uzman› belgesi (A), (B) ve (C) grubu olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. ‹fl
güvenli¤i uzmanlar›ndan (C) s›n›f› belgeye sahip olanlar az tehlikeli s›n›fta, (B) s›-
n›f› belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli s›n›flarda, (A) s›n›f› belgeye sahip
olanlarsa bütün tehlike s›n›flar›nda yer alan iflyerlerinde çal›flabilirler.

Birden fazla ifl güvenli¤i uzman›n›n görevlendirilmesinin gerekti¤i iflyerlerinde,
tam süreli olarak görevlendirilen ifl güvenli¤i uzmanlar›ndan sadece birinin iflyeri-
nin tehlike s›n›f›na uygun belgeye sahip olmas› yeterlidir. ‹fl güvenli¤i uzmanlar›-
n›n görevlendirilmesinde ‹GUY’ye göre hesaplanan çal›flma süreleri, bölünerek
birden fazla ifl güvenli¤i uzman›na verilemez. Ancak vardiyal› çal›flma yap›lan ifl-
yerlerinde, iflveren taraf›ndan vardiyalara uygun flekilde görevlendirme yap›l›r. ‹fl-
veren, ‹GUY’de belirtilen zorunlu çal›flma sürelerine ba¤l› kalmak flart›yla iflyerinin
tehlike s›n›f›na uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan en bir ifl güvenli¤i uz-
man›n›n yan›nda ‹SGK’da ve ‹GUY’de belirtilen esas sorumluluklar sakl› kalmak
kayd›yla ifl güvenli¤i uzman›na yard›mc› olmak üzeri ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belge-
sine sahip ve iflyerinin tam süreli sigortal› çal›flanlar› aras›ndan ifl güvenli¤i uzma-
n› görevlendirmesi yapabilir.

‹fl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesinin s›n›flar› flu flekildedir:
a) (A) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesi,

1) (B) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesiyle en az 4 y›l fiilen görev yapt›¤›n› ifl
güvenli¤i uzmanl›¤› sözleflmesiyle belgeleyen ve (A) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›-
¤› e¤itimine kat›larak yap›lacak (A) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› s›nav›nda bafla-
r›l› olanlara,
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‹fl güvenli¤i uzman›, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alan›nda görev yapmak
üzere ÇSGB taraf›ndan
yetkilendirilmifl, ifl güvenli¤i
uzmanl›¤› belgesine sahip,
ÇSGB ve ilgili kurulufllar›nda
çal›flma hayat›n› denetleyen
müfettifllerle mühendislik
veya mimarl›k e¤itimi veren
fakültelerin mezunlar›yla
teknik eleman› ifade
etmektedir.
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‹fl güvenli¤i uzman› belgesi
(A), (B) ve (C) grubu olarak
s›n›fland›r›lm›flt›r.
‹fl güvenli¤i uzmanlar›ndan
(C) s›n›f› belgeye sahip
olanlar az tehlikeli s›n›fta,
(B) s›n›f› belgeye sahip
olanlar az tehlikeli ve
tehlikeli s›n›flarda, (A) s›n›f›
belgeye sahip olanlar ise
bütün tehlike s›n›flar›nda
yer alan iflyerlerinde
çal›flabilirler.



2) Mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren fakülte mezunlar›yla teknik ele-
manlardan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i veya ifl güvenli¤i program›nda doktora yapm›fl
olanlara,
3) ‹SGGM veya ba¤l› birimlerinde en az 10 y›l görev yapm›fl mühendislik ve-
ya mimarl›k e¤itimi veren fakülte mezunlar›yla teknik elemanlara,
4) ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda müfettifl yard›mc›l›¤› süresi dahil en az 10
y›l görev yapm›fl mühendis, mimar veya teknik eleman olan ifl müfettifllerine,
5) ‹SGGM ve ba¤l› birimlerinde uzman yard›mc›l›¤› süresi dahil en az 10 y›l
fiilen görev yapm›fl mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren fakülte mezun-
lar›yla teknik eleman› olan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i uzmanlar›na

‹GUY EK-1’deki örne¤ine uygun olarak ‹SGGM taraf›ndan verilir.
b) (B) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesi,

1) (C) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesiyle en az 3 y›l fiilen görev yapt›¤›-
n› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› sözleflmesiyle belgeleyen ve (B) s›n›f› ifl güvenli¤i
uzmanl›¤› e¤itimine kat›larak yap›lacak (B) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› s›na-
v›nda baflar›l› olan mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren fakültelerin me-
zunlar›yla teknik elemanlara,
2) ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i veya ifl güvenli¤i program›nda yüksek lisans yap-
m›fl mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren fakültelerin mezunlar›yla tek-
nik elemanlardan (B) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› için yap›lacak s›navda ba-
flar›l› olanlara,
3) ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda teftifl yapan mühendis, mimar veya teknik
eleman olan ifl müfettiflleri hariç ÇSGB ve ilgili kurulufllar›nda müfettifl yar-
d›mc›l›¤› süresi dahil en az 10 y›l görev yapan müfettifllerden (B) s›n›f› ifl gü-
venli¤i uzmanl›¤› e¤itimine kat›larak yap›lacak (B) s›n›f› ifl güvenli¤i uzman-
l›¤› s›nav›nda baflar›l› olanlara

‹GUY EK-1’deki örne¤ine uygun olarak ‹SGGM taraf›ndan verilir.
c) (C) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesi,

1) (C) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› e¤itimine kat›larak yap›lacak (C) s›n›f› ifl
güvenli¤i uzmanl›¤› s›nav›nda baflar›l› olan mühendislik veya mimarl›k e¤i-
timi veren fakültelerin mezunlar›yla teknik elemanlara,
2) ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda teftifl yapan mühendis, mimar veya teknik
eleman olan ifl müfettiflleri hariç ÇSGB ve ilgili kurulufllar›nda müfettifl yar-
d›mc›l›¤› süresi dahil en az 10 y›l görev yapan müfettifllerden (C) s›n›f› ifl gü-
venli¤i uzmanl›¤› e¤itimine kat›lanlara,
3) Üniversitelerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i lisans program›n› tamamlayanlardan
yap›lacak (C) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› s›nav›nda baflar›l› olanlara

‹GUY EK-1’deki örne¤ine uygun olarak ‹SGGM taraf›ndan verilir.
‹SGGM veya ba¤l› birimlerinde en az 10 y›l görev yapm›fl mühendislik veya

mimarl›k e¤itimi veren fakülte mezunlar›yla teknik elemanlar ve ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i alan›nda müfettifl yard›mc›l›¤› süresi dahil en az 10 y›l görev yapm›fl mü-
hendis, mimar veya teknik eleman olan ifl müfettiflleri, (C) s›n›f› ifl güvenli¤i uz-
manl›¤› s›nav›na do¤rudan kat›labilirler. ÇSGB’da geçen çal›flma süreleri, fiilen ifl
güvenli¤i uzmanl›¤› sözleflmesi süresinden say›l›r ve bu durumda olanlar
ÇSGB’daki görevlerinden ayr›ld›klar› takdirde hak etti¤i belgenin s›nav›na do¤-
rudan kat›labilirler. Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yap› ile di¤er
sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki ünvana sahip ifl güvenli¤i uzmanlar›-
n›n ve bunlar›n yan›nda görev yapacak di¤er mesleklere sahip ifl güvenli¤i uz-
manlar›n›n belirlenmesine dair usul ve esaslar ÇSGB taraf›ndan belirlenir.
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‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Asgari Çal›flma Süresi
‹fl güvenli¤i uzmanlar›, ‹GUY’de belirtilen görevlerini yerine getirmek için afla¤›da
belirtilen sürelerde görev yaparlar (‹GUY m.12).

a) Az tehlikeli s›n›fta yer alanlarda, çal›flan bafl›na ayda en az 10 dakika,
b) Tehlikeli s›n›fta yer alanlarda, çal›flan bafl›na ayda en az 20 dakika,
c) Çok tehlikeli s›n›fta yer alanlarda, çal›flan bafl›na ayda en az 40 dakika.

Az tehlikeli s›n›fta yer alan 1000 ve daha fazla çal›flan› olan iflyerlerinde, her
1000 çal›flan için tam gün çal›flacak en az bir ifl güvenli¤i uzman› görevlendirilir.
Çal›flan say›s›n›n 1000 say›s›n›n tam katlar›ndan fazla olmas› durumunda geriye ka-
lan çal›flan say›s› gözönünde bulundurularak yukar›da belirtilen kriterlere uygun
yeteri kadar ifl güvenli¤i uzman› ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli s›n›fta yer alan 500 ve daha fazla çal›flan› olan iflyerlerinde, her 500 ça-
l›flan için tam gün çal›flacak en az bir ifl güvenli¤i uzman› görevlendirilir. Çal›flan
say›s›n›n 500 say›s›n›n tam katlar›ndan fazla olmas› durumunda geriye kalan çal›-
flan say›s› gözönünde bulundurularak yukar›da belirtilen kriterlere uygun yeteri
kadar ifl güvenli¤i uzman› ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli s›n›fta yer alan 250 ve daha fazla çal›flan› olan iflyerlerinde, her
250 çal›flan için tam gün çal›flacak en az bir ifl güvenli¤i uzman› görevlendirilir. Ça-
l›flan say›s›n›n 250 say›s›n›n tam katlar›ndan fazla olmas› durumunda geriye kalan
çal›flan say›s› gözönünde bulundurularak yukar›da belirtilen kriterlere uygun yete-
ri kadar ifl güvenli¤i uzman› ek olarak görevlendirilir.

‹fl güvenli¤i uzmanlar›, sözleflmede belirtilen süre kadar iflyerinde hizmet su-
narlar. Birden fazla iflyeriyle k›smi süreli ifl sözleflmesi yap›ld›¤› takdirde bu iflyer-
leri aras›nda yolda geçen süreler haftal›k kanuni çal›flma süresinden say›lmaz. ‹fl
güvenli¤i uzmanlar› tam gün çal›flt›¤› iflyeri d›fl›nda fazla çal›flma yapamazlar.

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görevleri
‹fl güvenli¤i uzmanlar›n›n görevleri rehberlik ve dan›flmanl›k, risk de¤erlendirme,
çal›flma ortam› gözetimi ve e¤itim, bilgilendirme ve kay›t olmak üzere dört ana
bafll›k alt›nda toplanabilir.

Rehberlik ve Dan›flmanl›k
‹fl güvenli¤i uzmanlar›n›n bu kapsamdaki görevleri, iflyerinde yap›lan çal›flmalar ve
yap›lacak de¤iflikliklerle ilgili olarak tasar›m, makine ve di¤er teçhizat›n durumu,
bak›m›, seçimi ve kullan›lan maddeler de dahil olmak üzere iflin planlanmas›, or-
ganizasyonu ve uygulanmas›, kiflisel koruyucu donan›mlar›n seçimi, temini, kulla-
n›m›, bak›m›, muhafazas› ve test edilmesi konular›n›n, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mev-
zuat›na ve genel ifl güvenli¤i kurallar›na uygun olarak sürdürülmesini sa¤lamak
için iflverene tavsiyelerde bulunmakt›r.

Risk De¤erlendirmesi
‹fl güvenli¤i uzmanlar›n›n görevleri aras›nda risk de¤erlendirmesi önemli bir yer
tutar. Nitekim ifl güvenli¤i uzman›, risk de¤erlendirmesinin yap›lmas›n› sa¤lamak,
gerekli çal›flmalar› planlayarak al›nacak sa¤l›k ve güvenlik önlemleri konusunda ifl-
verene önerilerde bulunmak ve takibini yapmakla görevlidir.

Çal›flma Ortam› Gözetimi
‹fl güvenli¤i uzman› çal›flma ortam›n›n gözetimini yapmak, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i yönünden yap›lmas› gereken periyodik bak›m, kontrol ve ölçümleri
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‹fl güvenli¤i uzmanlar›n›n,
birden fazla iflyeriyle k›smi
süreli ifl sözleflmesi yapmas›
durumunda bu iflyerleri
aras›nda yolda geçen süreler
haftal›k kanuni çal›flma
süresinden say›lmaz.

‹fl güvenli¤i uzmanlar›n›n
görevleri flunlard›r:
• Rehberlik ve dan›flmanl›k,
• Risk de¤erlendirme,
• Çal›flma ortam› gözetimi,
• E¤itim, bilgilendirme ve

kay›t.



planlamak ve uygulanmas›n› kontrol etmek, iflyerinde kaza, yang›n veya patlama-
lar›n önlenmesi için mevzuata uygun çal›flmalar yapmak ve uygulamalar› takip et-
mek, do¤al afet, kaza, yang›n veya patlama gibi durumlar için acil durum planla-
r›n›n haz›rlanmas›n› sa¤lamak, periyodik olarak e¤itimleri ve tatbikatlar› yapt›r-
mak, acil durum plan› do¤rultusunda hareket edilmesini sa¤lamakla yükümlüdür.

E¤itim, Bilgilendirme ve Kay›t
‹fl güvenli¤i uzman›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerini ilgili mevzuata uygun ola-
rak planlamak ve uygulamak, çal›flma ortam›n›n gözetimiyle ilgili çal›flmalar› kay-
detmek ve y›ll›k de¤erlendirme raporunu iflyeri hekimiyle iflbirli¤i yaparak haz›rla-
makla yükümlüdür.

‹lgili Birimlerle ‹flbirli¤i
‹fl güvenli¤i uzman›, iflyeri hekimiyle iflbirli¤i yaparak ifl kazalar› ve meslek hasta-
l›klar›yla ilgili de¤erlendirme yapmak, tehlikeli olay›n tekrarlanmamas› için incele-
me ve araflt›rma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlar›n› haz›rlamak ve uygula-
malar›n takibini yapmak, ayr›ca iflyeri hekimiyle iflbirli¤i yaparak y›ll›k çal›flma pla-
n›n› haz›rlamakla yükümlüdür.

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Yetkileri
‹flyerinde belirledi¤i hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olmas› ve bu hususun
acil müdahale gerektirmesi halinde iflin durdurulmas› için iflverene baflvurmak, gö-
revi gere¤i iflyerinin bütün bölümlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda incele-
me ve araflt›rma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaflmak ve çal›flanlarla görüfl-
mek ve görevinin gerektirdi¤i konularda iflverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve
kurulufllarla iflyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iflbirli¤i yapmak yetkisine
sahiptir.

Tam süreli ifl sözleflmesiyle görevlendirilen ifl güvenli¤i uzmanlar›, çal›flt›klar› ifl-
yeriyle ilgili mesleki geliflmelerini sa¤lamaya yönelik e¤itim, seminer ve panel gibi
organizasyonlara kat›lma hakk›na sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen süreler-
den, bir y›l içerisinde toplam 5 iflgünü kadar› çal›flma süresinden say›l›r ve bu süre-
ler sebebiyle ifl güvenli¤i uzman›n›n ücretinden herhangi bir kesinti yap›lamaz.

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Yükümlülükleri
‹fl güvenli¤i uzmanlar›, ‹GUY’de belirtilen görevlerini yaparken iflin normal ak›fl›n›
mümkün oldu¤u kadar aksatmamak ve verimli bir çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas›-
na katk›da bulunmak, iflverenin ve iflyerinin meslek s›rlar›, ekonomik ve ticari du-
rumlar›yla ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. Ayr›ca ifl güvenli¤i uzmanla-
r›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolay› hiz-
met sunduklar› iflverene karfl› sorumludurlar. ‹fl güvenli¤i uzman›, iflverene yaz›l›
olarak bildirilen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili al›nmas› gereken tedbirlerden acil
durdurma gerektiren haller ile yang›n, patlama, göçme, kimyasal s›z›nt› gibi haya-
ti tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde iflveren taraf›ndan yerine
getirilmemesi halinde iflyerinin ba¤l› bulundu¤u Çal›flma ve ‹fl Kurumu ‹l Müdürlü-
¤ü’ne bildirmekle yükümlüdürler.

‹fl güvenli¤i uzman›, görevlendirildi¤i iflyerinde yap›lan çal›flmalara iliflkin tes-
pit ve tavsiyeleriyle ‹GUY m.9’da belirtilen görevlerine ait faaliyetlerini, iflyeri he-
kimiyle birlikte yap›lan çal›flmalar› ve gerekli gördü¤ü di¤er hususlar› onayl› defte-
re yazar.
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Tam süreli ifl sözleflmesiyle
görevlendirilen ifl güvenli¤i
uzmanlar›n›n, kat›ld›klar›
çal›flt›klar› iflyeriyle ilgili
mesleki geliflmelerini
sa¤lamaya yönelik e¤itim,
seminer ve panel gibi
organizasyonlarda geçen
sürelerden, bir y›l içerisinde
toplam 5 iflgünü kadar›
çal›flma süresinden say›l›r.

‹fl güvenli¤i uzmanlar›, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i
hizmetlerinin
yürütülmesindeki
ihmallerinden dolay› hizmet
sunduklar› iflverene karfl›
sorumludurlar.



‹flyeri Hekimi ve ‹fl Güvenli¤i Uzman›na Ödenecek Ücret
‹flyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman›yla iflveren aras›nda kural olarak bir ifl sözlefl-
mesi mevcuttur. Bu kiflilere ödenecek olan ücret, ifl mevzuat›n›n emredici hüküm-
lerine ve piyasa koflullar›na tabidir. ‹flyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzmanlar›na öde-
necek ücret, mevzuat›n emredici hükümlerine ayk›r› olmamak üzere taraflar›n an-
laflmas›na tabidir.

Kamuda ek görev olarak yap›lacak iflyeri hekimli¤i ve ifl güvenli¤i uzmanl›¤› görevlendir-
melerinde ödeme nas›l olacakt›r?

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetlerinin Desteklenmesi
‹SGK m.7’de, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin yerine getirilmesi için ÇSGB ta-
raf›ndan afla¤›daki flartlarla destek sa¤lanabilmesi hükme ba¤lanm›flt›r. Buna göre,
kamu kurum ve kurulufllar› hariç 10’dan az çal›flan› bulunanlardan çok tehlikeli ve
tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerleri faydalanabilir. Ancak Cumhurbaflkan›, 10’dan az
çal›flan› bulunanlardan az tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerlerinin de faydalanmas›na
karar verebilir. Giderler, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› bak›m›ndan k›sa vadeli sigor-
ta kollar› için toplanan primlerden kaynak aktar›lmak suretiyle SGK taraf›ndan fi-
nanse edilir. Ancak yap›lan kontrol ve denetimlerde, istihdam etti¤i kiflilerin sigor-
tal›l›k bildiriminde bulunmad›¤› tespit edilen iflverenlerden, tespit tarihine kadar
yap›lan ödemeler yasal faiziyle birlikte SGK taraf›ndan tahsil edilir ve bu durum-
daki iflverenler, sa¤lanan destekten 3 y›l süreyle faydalanamazlar. Deste¤in ayr›n-
t›lar›na iliflkin hükümler, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hak-
k›nda Yönetmelik (RG, S.24.12.2013, S.28861) ile yap›lm›flt›r.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Yönetmelik metni için
http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.
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‹flyeri hekimi ve ifl güvenli¤i
uzmanlar›na ödenecek ücret,
mevzuat›n emredici
hükümlerine ayk›r› olmamak
üzere taraflar›n
anlaflmas›na tabidir.
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flan temsilcisini aç›k-

lamak.

‹flveren, iflyerinin de¤iflik bölümlerindeki riskler
ve çal›flan say›lar›n› gözönünde bulundurarak
dengeli da¤›l›ma özen göstermek kayd›yla çal›-
flanlar aras›nda yap›lacak seçim veya seçimle be-
lirlenemedi¤i durumda atama yoluyla çal›flan
temsilcisini görevlendirir.

‹flyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu olufltur-

ma yükümünü anlatmak.

Elli ve daha fazla çal›flan›n bulundu¤u ve alt› ay-
dan fazla süren sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerle-
rinde iflveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili ça-
l›flmalarda bulunmak üzere ifl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤i kurulu oluflturur.

‹flyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi ve ortak sa¤l›k ve

güvenlik birimini aç›klamak.

‹flyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi, ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i hizmetlerini yürütmek üzere iflyerinde ku-
rulan, gerekli donan›m ve personele sahip olan
birimdir. Ortak sa¤l›k ve güvenlik birimi, ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerini sunmak üzere ge-
rekli donan›m ve personele sahip olan ve ÇSGB
taraf›ndan yetkilendirilen kamu kurum ve kuru-
lufllar›yla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine gö-
re faaliyet gösteren flirketler taraf›ndan kurulan
iflyerlerine ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerini
sunmak üzere kurulan gerekli donan›ma sahip
birimlerdir.

‹flverenin iflyeri hekimi bulundurma yükümünü

özetlemek.

‹flyeri hekimli¤i belgesi, iflyeri hekimli¤i e¤itim
program›n› tamamlayan ve e¤itim sonunda ÇSGB
taraf›ndan yap›lacak veya yapt›r›lacak iflyeri he-
kimli¤i s›nav›nda baflar›l› olan hekimlere, ifl sa¤-
l›¤› veya ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilim uzman› ün-
van›na sahip olan ÇSGB taraf›ndan yap›lacak ve-
ya yapt›r›lacak iflyeri hekimli¤i s›nav›nda baflar›l›
olan hekimlere ve hekimlik diplomas›na sahip ifl
sa¤l›¤›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilim doktorlar›na,
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda yard›mc›l›k süre-
si dahil en az 8 y›l teftifl yapm›fl olan hekim ifl
müfettifllerine, Genel Müdürlük ve ba¤l› birimle-
rinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda en az 8 y›l
fiilen çal›flm›fl hekimlere ve ifl ve meslek hasta-
l›klar› yan dal uzmanl›¤›n› alan hekimlere istek-
leri halinde verilir.

‹flverenin ifl güvenli¤i uzman› bulundurma yü-

kümünü aç›klamak.

‹fl güvenli¤i uzman›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ala-
n›nda görev yapmak üzere ÇSGB taraf›ndan yet-
kilendirilmifl, ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesine sa-
hip, ÇSGB ve ilgili kurulufllar›nda çal›flma haya-
t›n› denetleyen müfettifllerle mühendislik veya
mimarl›k e¤itimi veren fakültelerin mezunlar›yla
teknik eleman› ifade etmektedir.

Özet
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1. 350 çal›flan› bulunan bir iflyerinde asgari kaç çal›flan
temsilcisi görevlendirilecektir? 

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

2. Afla¤›dakilerden hangisi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuru-
lunda yer alan kiflilerden biri de¤ildir?

a. ‹flyeri hekimi
b. Hukuk müflaviri
c. ‹flveren veya vekili
d. ‹fl güvenli¤i uzman›
e. ‹flyerinde görevli formen, ustabafl› veya usta

3. Afla¤›dakilerden hangisi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuru-
lunun görev ve yetkilerinden biri de¤ildir?

a. Y›ll›k rapor haz›rlamak
b. E¤itim programlar› haz›rlamak
c. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i iç yönerge tasla¤› haz›rla-

mak 
d. ‹flyerinde al›nmas› gerekli tedbirleri planlamak

ve belirlemek
e. ‹flçinin çal›flmaktan kaç›nmas› halinde ifl sözlefl-

mesini feshetmek

4. Afla¤›dakilerden hangisi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hiz-
metlerini yürütmek üzere iflyerinde kurulan, gerekli do-
nan›m ve personele sahip olan birimdir?

a. Ortak sa¤l›k ve güvenlik birimi
b. ‹flyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi
c. Özel sa¤l›k ve güvenlik birimi
d. Ulusal sa¤l›k ve güvenlik birimi
e. Mikro sa¤l›k ve güvenlik birimi

5. ‹flveren, çal›flanlar›n kiflisel sa¤l›k dosyalar›n› çal›-
flanlar›n iflten ayr›lma tarihinden itibaren ne kadar süre
saklamak zorundad›r?

a. 1 y›l
b. 3 y›l
c. 5 y›l
d. 10 y›l
e. 15 y›l

6. Az tehlikeli s›n›fta 4000 çal›flan›n oldu¤u bir iflyerin-
de iflveren en az kaç tane iflyeri hekimi görevlendire-
cektir?

a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
e. 1

7. Afla¤›dakilerden hangisi iflyeri hekimlerinin görevle-
rinden biri de¤ildir?

a. Risk de¤erlendirme
b. ‹flçilerin sa¤l›k gözetimi
c. E¤itim ve bilgilendirme
d. ‹lgili birimlerle iflbirli¤i
e. Rehberlik ve dan›flmanl›k

8. Çok tehlikeli s›n›fta yer alan 2000 çal›flan›n oldu¤u
bir iflyerinde iflveren en az kaç tane ifl güvenli¤i uzma-
n› görevlendirecektir?

a. 3
b. 5
c. 6
d. 8
e. 10

9. Afla¤›dakilerden hangisi ifl güvenli¤i uzman›n›n gö-
revlerden biri de¤ildir?

a. Sa¤l›k gözetimi
b. Risk de¤erlendirme
c. Rehberlik ve dan›flmanl›k
d. Çal›flma ortam› gözetimi
e. E¤itim, bilgilendirme ve kay›t

10. Afla¤›dakilerden hangisi bütün tehlike s›n›flar›nda
görev yapabilecek ifl güvenli¤i uzman› belgesidir?

a. (D) s›n›f› belge
b. (C) s›n›f› belge
c. (B) s›n›f› belge
d. (A) s›n›f› belge
e. Bütün ifl güvenli¤i uzmanlar› bütün tehlike s›n›f-

lar›nda görev yapabilirler.

Kendimizi S›nayal›m
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76 B‹N ‹fi GÜVENL‹⁄‹ UZMANI GÖREVE BAfiLA-

YACAK

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Faruk Çelik yapt›¤›
yaz›l› aç›klamada, Türkiye’de 264.132 “çok tehlikeli”,

333.250 “tehlikeli” ve 804.771 “az tehlikeli” s›n›f›na gi-
ren iflyeri bulundu¤una dikkati çekti. ‹fl güvenli¤i uz-
manl›¤› ve iflyeri hekimli¤i için 21 Aral›k’ta yapt›klar› s›-
navlar›n sonuçland›¤›n› ifade eden Çelik “Yeni göreve

bafllayacak 75.990 kifli ile sahada toplam 89.867 ifl gü-

venli¤i uzman› ile 21.159 iflyeri hekimi görev yapacak.

S›navda baflar›l› olanlar›n göreve bafllamas› ile ‘çok

tehlikeli’ s›n›f iflyeri tetkikinde uzman bafl›na düflen ay-

l›k iflyeri say›s› 18, ‘tehlikeli’ s›n›f iflyeri tetkikinde uz-

man bafl›na düflen ayl›k iflyeri say›s› 4, ‘az tehlikeli’ s›-

n›f› iflyeri tetkikinde uzman bafl›na düflen ayl›k iflyeri

say›s› 11 olacak” dedi. Uygulamalarla iflverenlerin ce-
zaland›r›lmas› gibi özel bir amac›n güdülmedi¤ini vur-
gulayan Çelik, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kültürünün Türki-
ye’de yerlefltirilmesinin hedeflendi¤ini kaydetti.

Kaynak:

http://www.sabah.com.tr/Memur/2014/01/16/76-bin-
is-guvenligi-uzmani-goreve baslayacak adresinden al›n-
m›fl ve düzenlenmifltir.

“... ‹flverenin kurul kararlar›na uyma ve bunlar› yerine
getirme yükümü idari para cezas› (‹SGK m.26/1-i) yo-
luyla cezai yapt›r›m al›narak, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ku-
rullar›na ifllerlik kazand›r›lmak istenmifltir. Ancak, soru-
nun çözümü, idari para cezalar› yoluyla cayd›r›c› olmak
yerine, iflveren kesiminde ve iflyerlerinde gerekli sa¤l›k
ve güvenlik bilincinin yarat›lmas›na ba¤l›d›r. Bu anlam-
da ‹SGK, çal›flanlar›n e¤itimine (m.17) a¤›rl›k vermekte-
dir...”.

Kaynak: Tankut Centel, “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ku-

rullar›n›n Kurulufl ve ‹flleyifli”, Sicil Dergisi, Y.8, S.
29 (Mart 2013), s.23’den al›nm›flt›r.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çal›flan Temsilcisinin Say›-
s›” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri tekrar göz-
den geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ku-
rulunun Yap›s›” bafll›¤› alt›nda size verilen bil-
gileri tekrar gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ku-
rulunun Görev ve Yetkileri” bafll›¤› alt›nda size
verilen bilgileri tekrar gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik
Birimi” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri tek-
rar gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flverenin Yükümlülükleri”
bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri tekrar göz-
den geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flyeri Hekimlerinin Asgari
Çal›flma Süresi” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgi-
leri tekrar gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flyeri Hekimlerinin Görev-
leri” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri tekrar
gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n
Asgari Çal›flma Süresi” bafll›¤› alt›nda size veri-
len bilgileri tekrar gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n
Görevleri” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri
tekrar gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Güvenli¤i Uzman›n›n Ni-
telikleri ve Görevlendirilmeleri” bafll›¤› alt›nda
size verilen bilgileri tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

‹flyerinde, 3 y›ll›k deneyim kofluluna sahip kimse olma-
mas› halinde (di¤er koflullar› yerine getiren) daha az de-
neyime sahip çal›flanlar temsilci olabilece¤i gibi en az
ortaokul düzeyinde ö¤renimine sahip kimsenin olma-
mas› halinde de (di¤er koflullar› yerine getiren) daha dü-
flük ö¤renim düzeyine sahip kifliler temsilci olabilirler.

S›ra Sizde 2

‹SGK’da çal›flan kavram›, ifl sözleflmesiyle çal›flanlardan
daha genifl oldu¤u için iflyerinde farkl› statü hukukuna
tabi çal›flanlar›n üye oldu¤u birden fazla yetkili sendika
bulunabilir. ‹SGÇTT m.8/5 kapsam›nda, 
Çal›flan temsilcisi say›s›=[‹K ve di¤er (ifl akdi/hizmet ak-
di/ifl sözleflmesi vb) çal›flanlar›n say›s› veya di¤er (statü
hukukuna ba¤l›) çal›flanlar›n say›s›/toplam çal›flan say›-
s›] x Görevlendirilecek çal›flan temsilcisi say›s›
formülüyle hesaplama yap›larak yetkili sendika temsil-
cisi, çal›flan temsilcisi olarak atan›r. Üye say›lar›nda eflit-
lik durumu oldu¤unda son kalan çal›flan temsilcisi kura
yöntemine baflvurularak belirlenir. 

S›ra Sizde 3 

As›l iflveren-alt iflveren iliflkisi kurulan iflyerlerinde, hem
as›l iflveren hem de alt iflverenin çal›flan say›lar› ayr› ay-
r› elli ve daha fazlaysa (elbette gördükleri ifllerin de al-
t› aydan fazla sürmesi kofluluyla) as›l iflveren ve alt ifl-
veren ayr› ayr› ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kuracakt›r.
Bu kurullar aras›nda iflbirli¤i ve koordinasyon as›l iflve-
ren taraf›ndan sa¤lanacakt›r (‹SGKY m.4/2, a). Bir iflye-
rinde sadece as›l iflverenin çal›flan say›s› elli ve daha
fazlaysa bu durumda kurul, as›l iflveren taraf›ndan ku-
rulacakt›r. Alt iflverenin, kurul oluflturma yükümü bu-
lunmamaktad›r. Alt iflveren, as›l iflverenin oluflturdu¤u
kurula iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lamak üzere vekâ-
leten yetkili bir temsilci atayacakt›r (‹SGKY m.4/2, b).
Alt iflverenin çal›flan say›s› elli ve daha fazla, as›l iflvere-
nin çal›flan say›s› ellinin alt›ndaysa iflyerinde kurul, alt
iflveren taraf›ndan oluflturulacak ve as›l iflveren, alt iflve-
renin oluflturdu¤u kurula iflbirli¤i ve koordinasyonu
sa¤lamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atayacak-
t›r (‹SGKY m.4/2, c). Hem as›l iflveren ve alt iflverenin
çal›flan say›lar› ayr› ayr› ellinin alt›nda ve toplam çal›flan
say›s› elliden fazlaysa as›l iflveren ve alt iflveren birlikte
bir kurul oluflturacak ve üyeler her iki iflverenin ortak
karar›yla atanacak ve koordinasyon as›l iflveren taraf›n-
dan sa¤lanacakt›r (‹SGKY m.4/2, c).

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

‹SGB’de tam süreli iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzma-
n› görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde iflveren,
görevlendirdi¤i kifli veya OSGB’nin görevlerini yerine
getirmeleri amac›yla sa¤lamas› gereken asgari flartlar
flunlard›r:
50 ve daha fazla çal›flan› olan iflyerlerinde iflveren,
a) ‹flyeri hekimiyle di¤er sa¤l›k personeline ve ifl gü-
venli¤i uzman›na 8 metrekareden az olmamak üzere
toplam 2 oda temin eder.
b) ‹flyerinde ayr›ca acil durumlarda çal›flanlar›n en ya-
k›n sa¤l›k birimine ulaflt›r›lmas›n› sa¤lamak üzere uy-
gun araç bulundurulur.
50’den az çal›flan› olan iflyerlerinde iflveren iflyeri heki-
mi, ifl güvenli¤i uzman› ve di¤er sa¤l›k personelinin ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetini etkin verebilmesi için ça-
l›flma süresince kullan›lmak üzere uygun bir yer sa¤lar.
Tam süreli iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman› görev-
lendirilmesi zorunlu olmayan hallerde iflyerinde yukar›
da ifade etti¤imiz çerçevede oluflturulan ve belirtilen
flartlar› karfl›layan birim, düzenlenen sa¤l›k raporlar›
bak›m›ndan ‹SGB olarak kabul edilir.

S›ra Sizde 5

Sözleflme veya görevlendirme belgelerinin, fesih veya
baflka bir nedenle geçerlili¤ini yitirmesi halinde çal›flan-
lar aras›ndan iflyerinde görevlendirme yap›lm›fl olmas›
halinde iflveren, iflyeri d›fl›ndan hizmet al›nm›fl olmas›
halinde OSGB taraf›ndan durum 5 iflgünü içinde
‹SGGM’ne bildirilir. ‹SGB ve OSGB’lerde görevlendir-
me zorunlulu¤u bulunanlar›n görevlerinden ayr›lmas›
durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere
sahip personel görevlendirilir ve ‹SGGM’ne bildirilir.

S›ra Sizde 6

Kamu kurum ve kurulufllar›nda, iflyeri hekimi veya ifl
güvenli¤i uzman› olma niteli¤ini haiz personel, gerekli
belgeye sahip olmalar› kofluluyla asli görevlerinin ya-
n›nda belirlenen çal›flma süresine uyulmak kofluluyla
çal›flt›klar› kurumda veya çal›flt›¤› kurumun d›fl›nda bafl-
ka bir kamu kurum ve kuruluflunda görevlendirilebilir.
Baflka kuruma görevlendirme, ilgili personelin muvafa-
kati ve üst yöneticinin onay›yla gerçekleflir. Görevlen-
dirilen personele, görev yapt›¤› her saat için (200) gös-
terge rakam›n›n memur ayl›k katsay›s›yla çarp›m› tuta-
r›nda ilave ödeme hizmet alan kurum taraf›ndan yap›-
l›r. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir ke-
sinti yap›lmaz. Yani her iki görevlendirme halinde de
bu ek görev için ek ücret ödenmesi gerekir. Bununla

birlikte bu durumdaki görevlendirmeye iliflkin ilave
ödemelerde, günlük mesai saatlerine ba¤l› kalmak kay-
d›yla ayl›k toplam 80 saatten fazla olan görevlendirme-
ler dikkate al›nmaz (‹SGK m.8/7)

Yararlan›lan Kaynaklar
Süzek, S. (2015). ‹fl Hukuku, ‹stanbul: Beta Yay›nlar›.



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Uluslararas› ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›n›n oluflturulma amaçlar›n› s›rala-
yabilecek,
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›n› oluflturan
temel düzenlemeleri ve tan›mlad›klar› temel ilke ve kurallar› aç›klayabilecek,
Avrupa Birli¤i’nin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›n› oluflturan temel düzen-
lemeleri ve tan›mlad›klar› temel ilke ve kurallar› aç›klayabilecek,
Ulusal ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›n›n uluslararas› mevzuat karfl›s›ndaki
durumunu de¤erlendirebilecek 
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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ULUSLARARASI MEVZUAT OLUfiTURMA AMAÇLARI
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda iflçileri korumay› amaçlayan bir uluslararas› mevzu-
at oluflturma aray›fllar›, uluslararas› bir çal›flma örgütü kurma aray›fllar›yla efl zaman-
l› olarak bafllam›flt›r. ‹flçilerin korunmas›n› uluslararas› gündemin ön s›ralar›na tafl›-
yan neden, Sanayi Devrimi’nden beri süregelen olumsuz çal›flma koflullar›na top-
lumsal tepkilerin artmas›na ve giderek toplumsal bar›fl›n bozulmas›na ve üretimin
sürdürülemez hale gelmesine yol açan, a¤›r ve dayan›lmaz çal›flma koflullar›d›r.

I. Dünya Savafl› sonunda imzalanan Versay Bar›fl Antlaflmas›’na iflçileri korumak
için çal›flacak bir uluslararas› örgüt kurulmas›na hukuki dayanak oluflturan “Emek”
bafll›kl› XIII. Bölüm bu nedenle eklenmifltir. Uluslararas› Çal›flma Örgütü (Interna-
tional Labour Organization-ILO), Antlaflman›n XIII. Bölümünde s›ralanan ve ILO
Anayasas›’na da eklenen hedeflere ulafl›ld›¤› ölçüde Anayasa’s›nda da vurguland›-
¤› gibi “çal›flma koflullar›na egemen olan adaletsizli¤in, sefaletin ve yoksullu¤un
pek çok insanda yol açt›¤› hoflnutsuzlu¤u önlemeye ve evrensel ve kal›c› bir bar›fl›n
temelini oluflturan sosyal adaletin yayg›nlaflt›r›lmas›na” katk› yapabilecektir. Bu
hedeflere, “Filadelfiya Bildirgesi”, “Çal›flmaya ‹liflkin Temel Haklar ve ‹lkeler Bil-
dirgesi” ve son olarak “Adil Bir Küreselleflme için Sosyal Adalet Bildirgesi” ile yeni-
leri eklenerek gelifltirilmifl ve güçlendirilmifltir.

Bu süreçte öncelikli amaç, sosyal adaleti yayg›nlaflt›rarak evrensel ve kal›c› bir
bar›fl sa¤lamakt›r. ILO, iflçilerin çal›flma ve hayat koflullar›n› iyilefltirmeye destek ola-
rak bu amaca ulafl›lmas›na katk› yapacakt›r. Bu amaçla uluslararas› politika ve prog-
ramlar oluflturacak, üyelere uygulamada yol gösterecek uluslararas› standartlar be-
lirleyecek, uygulamalara bilimsel teknik destek sa¤layacak ve denetim yapacakt›r.
Standartlara uyuldu¤u ölçüde çal›flma koflullar› iyileflerek yak›nlaflacakt›r. Bu süreç-
te, iflçilerin sa¤l›k ve güvenli¤ini korumak öncelikli bir hedeftir. Bu nedenle, önle-
me ve koruma standartlar aras›nda önemli bir yer tutmaktad›r. Gerçekten ILO dü-
zenlemelerinin %80’e yak›n›n›n ve etkinliklerinin de önemli bir bölümünün önleme
ve korumayla do¤rudan veya dolayl› ilgili oldu¤u söylenebilir. Bilimsel teknik ola-
naklar, önleme ve koruma amaçl› kullan›ld›¤›nda meslek hastal›klar›n›n tümünün,
ifl kazalar›n›n da %98’inin önlenebilece¤i bilinmektedir. ILO verilerine göre, her y›l
oluflan 337 milyon ifl kazas›n›n 358.000’i ölümle sonuçlanmakta, 1,95 milyon kifli de
meslek hastal›klar› nedeniyle ölmektedir. Yaralanan, sakatlanan, hastalanan ve bu
nedenlerle kal›c› ya da geçici olarak üretimden d›fllananlar da eklendi¤inde soru-
nun insani boyutunun da ne kadar büyük oldu¤u kolayca anlafl›labilir. 

Uluslararas› Mevzuatta ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
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Sorunun ekonomik boyutu da önemlidir. ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n
ekonomik maliyeti, her y›l dünya gayri safi has›las›n›n %4’üne ulaflmaktad›r.

Geliflmifl sanayi ülkelerinde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda göreli olarak bir iyi-
leflme sa¤lanm›flt›r. Ancak, dünyan›n geri kalan›nda özellikle küreselleflme süreciy-
le birlikte standartlar gözard› edilmeye ve sorunlar da çözülmek bir yana artmaya
bafllam›flt›r. “Çal›flmaya ‹liflkin Temel Haklar ve ‹lkeler Bildirgesi” ve “Adil Bir Kü-
reselleflme için Sosyal Adalet Bildirgesi”nin bu önemli soruna ve yol açt›¤› sonuçla-
ra dikkat çekmek için yay›nland›¤› söylenebilir.

Avrupa Birli¤i’nin (AB) de, bafllang›çta ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda uluslara-
ras› mevzuat oluflturma amac› ayn›d›r. Ancak bu amaca, bölge özelinde savafllar›n
düflmanlaflt›rd›¤› ülkeleri “ekonomik ç›kar ortakl›¤› temelinde yak›nlaflt›rma” ama-
c›n›n eklendi¤i de bir gerçektir. Zaman içerisinde ise sa¤l›k ve güvenlik koflullar›-
n›n göreceli olarak geliflmifl oldu¤u üyeler için bir ortak mevzuat oluflturma ama-
c›, “tek pazar›n kurulmas›n› ve ifllemesini sa¤lamak için koflullar› iyilefltirerek ya-
k›nlaflt›rmak” olarak belirlenmektedir. Baflka bir anlat›m ile bir amaç da, ekono-
miktir. Mevzuat ile belirlenen asgari gereklere uygunluk sa¤land›¤› ölçüde üyeler
aras›nda rekabet eflitsizli¤ini yaratan farkl›l›klar ortadan kalkacakt›r. 

Uluslararas› mevzuat›n ulusal mevzuata aktar›lm›fl olmas›n›n yarar sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›
Sosyal Güvenlik Kurumu ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› verileri temelinde de¤erlendi-
rip yorumlay›n›z.

ULUSLARARASI ÇALIfiMA ÖRGÜTÜ’NÜN ‹fi SA⁄LI⁄I
VE GÜVENL‹⁄‹ MEVZUATI
ILO ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›na temel oluflturan ilke ve kurallar, ILO Anaya-
sa’s›nda ve temel bildirgelerde tan›mlanm›flt›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin çeflitli
alanlar›ndaki uygulamalarda esas al›nacak ilke ve kurallar ise sözleflme, protokol
ve tavsiye kararlar›nda belirlenmifltir.

Birleflmifl Milletler’in 18 uluslararas› uzmanl›k kuruluflundan en eski olan›
ILO’dur. Versay Bar›fl Antlaflmas›’na göre, iflçileri korumak için bir uluslararas›
çal›flma örgütü kurulacak ve örgüt bu amaçla “Günlük ve haftal›k azami çal›flma
saatleri de dahil, çal›flma sürelerinin düzenlenmesini; iflgücü arz›n›n düzenlen-
mesini ve iflsizlik ile savafl›m›; uygun koflullarda yaflamak için yeterli ücret sa¤-
lanmas›n›; iflçilerin genel sa¤l›k sorunlar›ndan ve ifl kazas› ve meslek hastal›kla-
r›ndan korunmalar›n›; çocuklar›n, gençlerin ve kad›nlar›n korunmalar›n›; yafl-
l›l›k ve maluliyet ayl›¤› ba¤lanmas›n›; göçmen iflçilerin korunmalar›n›; eflit ifle
eflit ücret ilkesinin tan›nmas›n›; örgütlenme özgürlü¤ü ilkesinin tan›nmas›n› ve
mesleki ve teknik e¤itimin örgütlenmesini ve gerekli di¤er önlemlerin al›nmas›n›
destekleyecektir”.

ILO Anayasas›’nda da yer alan bu hedefler, 1944 y›l›nda onaylanan Filadelfiya
Bildirgesi ile yenileri eklenerek gelifltirilmifltir. Bu hedefler, “Irk, inanç ve cinsiyet
temelindeki her türlü ayr›mc›l›¤› önlemek; ücret ve gelirlerde, çal›flma sürelerinde
ve çal›flma hayat›n›n di¤er alanlar›nda ilerlemelerin sonuçlar›ndan herkesin adil
bir biçimde yararlanmas›n› sa¤layacak politikalar belirlemek; tam istihdam› sa¤-
lamak ve hayat koflullar›n› iyilefltirmek; iflçilere bilgi ve becerilerini kullanacaklar›
ve toplumsal iyilik haline en büyük katk›y› yapabilecekleri bir ifl sunmak; iflçilere
uygun ve yeterli beslenme, bar›nma, dinlenme ve kültür imkân› sunmak; sosyal
güvenlik kapsam›n› ihtiyaç duyan herkese asgari gelir ve kapsaml› t›bbi bak›m sa¤-
layacak flekilde geniflletmek; mesleki teknik e¤itimde f›rsat eflitli¤i sa¤lamak; toplu
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pazarl›k hakk›n›n tam olarak tan›nmas›; iflverenlerin ve iflçilerin üretim verimlili-
¤ini sürekli art›rmak için iflbirli¤i yapmalar›; toplumsal ve ekonomik önlemleri bir-
likte haz›rlay›p uygulamalar›; her iflçinin hayat›n› ve sa¤l›¤›n› koruma alt›na al-
mak; ana çocuk sa¤l›¤›n› korumakt›r”.

1998 y›l›nda onaylanan “Çal›flmaya ‹liflkin Temel Haklar ve ‹lkeler Bildirge-
si”nde de, üyelere ILO’ya kat›ld›klar› andan bafllayarak Anayasa ve Filadelfiya Bil-
dirgesi’nde tan›mlanan hedeflere ILO ilkeleri do¤rultusunda ulaflmak için yüküm-
lülük üstlenmifl olduklar› an›msat›lm›flt›r. 

2008 y›l›nda onaylanan “Adil Bir Küreselleflme için Sosyal Adalet Bildirgesi” de,
ILO ilke ve politikalar›na güçlü bir destek vermifltir. Bildirgede, küreselleflme ko-
flullar›nda ilerlemeyi sürdürmek ve sosyal adaleti sa¤lamak için üyelerden ILO’nun
1999 y›l›ndan bu yana gelifltirdi¤i “insan onuruna uygun ifl” hedefine odaklanma-
lar› ve ILO’nun temel ilke ve kurallar›n› savunmalar› istenmifltir.

Anayasa’da ve bildirgelerde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, hedefler aras›nda sadece bi-
rer kez yer alm›flt›r. Ancak, “ifl sa¤l›¤›na bütünsel yaklafl›m” esas al›nd›¤›nda, he-
deflerin ço¤unun ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle do¤rudan ilgili oldu¤u görülmektedir.

ILO, yukar›da s›ralanan hedeflere ulafl›lmas›n› sa¤lamak için,
• Temel insan haklar›n› gelifltirmek, çal›flma ve hayat koflullar›n› iyilefltirmek,

istihdam yaratmak için uluslararas› politika ve programlar oluflturacak,
• Üyelere, bu politika ve programlar› uygulamalar› için yol gösterecek ulusla-

raras› standartlar oluflturacak ve uygulamalar› izleyecek (Anayasa m.19),
• Üyelere, politikalar› uygularken yard›mc› olacak uluslararas› teknik iflbirli¤i

programlar›n› taraflar ile iflbirli¤i yaparak oluflturacak ve uygulayacak,
• Bu hedeflere ulafl›lmas›n› destekleyen e¤itim, ö¤retim, araflt›rma ve yay›n et-

kinliklerini gerçeklefltirecektir.
ILO’nun temel uygulama araçlar› sözleflmeler, protokoller ve tavsiye kararlar›-

d›r. Sözleflme, ilke ve kurallar belirlenmesinde temel araçt›r. Sözleflmeler, ulusla-
raras› antlaflma niteli¤indedir, ulusal politikaya yol gösterir ve onaylayan ülkeyi
ba¤larlar. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ve ‹fl Teftifli Sözleflmeleri de dahil befl sözleflme
için sözleflme ile ayn› numaray› tafl›yan, ayn› nitelikte, sözleflmeyi tamamlayan ve
onaylayan ülkeyi ba¤layan birer de protokol ç›kar›lm›flt›r. Tavsiye karar›, sözlefl-
me ile eflzamanl› ç›kar›lan, onaylanmas› gerekmeyen, ba¤lay›c› olmayan, ilke ve
kurallar›n nas›l uygulanaca¤›n› aç›klayan ayr›nt›l› hükümleriyle sözleflmeyi tamam-
layan bir araçt›r. Ayr›ca tavsiye karar›, sözleflme olarak düzenlenecek olgunlu¤a
ulaflmam›fl konular› düzenlemek için de kullan›labilir. 

ILO hakk›nda daha fazla bilgi için Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika Dersleri (Eskiflehir:
Anadolu Üniversitesi Yay›n›, 2004) kitab›n›n 8. bölümüne bakabilirsiniz.

Son olarak, bir hukuki araç olmayan ama sözleflme ve tavsiye karar›yla düzen-
lenmifl olan çeflitli konularda ilke ve kurallar uygulan›rken yetkili kifli ve kurumla-
ra, iflletmelere, iflverenlere, iflçilere, uzmanl›k kurulufllar›na ve sa¤l›k ve güvenlik
profesyonellerine yol gösteren, ba¤lay›c› olmayan, ayr›nt›l› haz›rlanm›fl ve özgün
iflkollar›nda önleme ve korunma (inflaat, yeralt› ve yerüstü maden ocaklar›, gemi
inflas›, onar›m› ve sökümü vb), özgün tehlikelerden korunma (lazerler, kimyasal-
lar, asbest, ekranl› araçlar vb) ve önleme koruma prosedürleri (ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i yönetim sistemleri, iflçilerin sa¤l›k gözetiminde etik ilkeler, ifl kazalar› ve mes-
lek hastal›klar›n›n kaydedilmesi ve bildirimi, iflçilerle ilgili bilgilerin korunmas› vb)
bafll›klar› alt›nda s›n›fland›r›lan 43 uygulama kural›ndan da söz edilmelidir.
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ILO Anayasas› ve
bildirgelerde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i, hedefler aras›nda
sadece birer kez yer alm›flt›r.
Bununla birlikte, “ifl
sa¤l›¤›na bütünsel
yaklafl›m” esas al›nd›¤›nda,
hedeflerin ço¤unun ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle
do¤rudan ilgili oldu¤u
görülmektedir.

ILO’nun temel uygulama
araçlar› sözleflme, protokol
ve tavsiye kararlar›d›r. 

Sözleflme, ilke ve kurallar›n
belirlenmesinde temel
araçt›r. Uluslararas›
antlaflma niteli¤indedir,
ulusal politikaya yol gösterir
ve onaylayan ülkeyi ba¤lar. 

Protokol, sözleflmeyle ayn›
numaray› tafl›r, ayn›
niteliktedir, sözleflmeyi
tamamlar ve onaylayan
ülkeyi ba¤lar. 

Tavsiye karar›, sözleflmeyle
eflzamanl› ç›kar›lan,
onaylanmas› gerekmeyen,
ba¤lay›c› olmayan, ilke ve
kurallar›n nas›l
uygulanaca¤›n› aç›klayan
sözleflmeyi tamamlayan bir
araçt›r.
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‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sözleflmeleri, Protokoller ve 
Tavsiye Kararlar›
Uluslararas› Çal›flma Konferanslar›’nda 1919 y›l›ndan bugüne kadar 189 sözleflme, 6
protokol ve 204 tavsiye karar› onaylanm›flt›r. Bunlar, Uluslararas› Çal›flma Standartlar›
Veri Taban›’nda konular›na göre 26 bafll›k alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r. Konusu ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i olarak belirlenen 19 sözleflme, 1 protokol ve 27 tavsiye karar› vard›r. An-
cak, 155 ve 161 say›l› Sözleflmelerde tan›mlanan “iflte sa¤l›kl› ve güvenlikli olma” du-
rumu esas al›nd›¤›nda düzenlemelerin ço¤unlu¤unun sa¤l›k ve güvenlikle do¤rudan
ilgili oldu¤u görülür. Bu tan›ma göre iflte sa¤l›kl› ve güvenlikli olmak, “çal›flan›n,
çal›flma ortam›n›, koflullar›n›, iliflkilerini ve çevresini, kendisini motive eden bir çal›fl-
ma yürütebilecek bir biçimde etkileyebildi¤i; sa¤l›kl› ve güvenli bir üretim ortam›n›n
ürünü olan fiziksel, ruhsal ve toplumsal en uygun iyilik halinde olmas›d›r”. 

ILO belgeleri için http://www.ilo.org/global/standards/lang—en/index.htm adresine baka-
bilirsiniz.

ILO düzenlemeleri ifllevsel olarak üç grupta s›n›fland›r›labilir. Bunlar, 
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin temel ilkeleri ve kurallar›, 
• Özgün risklerden korunma ilkeleri ve kurallar›, 
• Özgün iflkollar›ndaki korunma ilkeleri ve kurallar›d›r.
‹lk grupta yer alan düzenlemeler, temel ilke ve kurallar› tan›mlad›klar› için ay-

r›nt›l› olarak aç›klanm›fl, di¤er gruplarda yer alanlar ise k›saca özetlenmifltir. 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inin Temel ‹lke ve Kurallar›
Bu grupta yer alan ve afla¤›da incelenen 3 temel sözleflme, 1 protokol ve 3 tavsi-
ye karar›nda, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin temel ilke ve kurallar› tan›mlanm›flt›r. 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sözleflmesi (No.155) ve Tavsiye Karar› (No.164) 
(1981)
Sözleflmenin ulusal politika ilkeleri bafll›¤› alt›nda her üyenin, “‹fl nedeniyle, ifle ba¤-
l› veya iflte oluflan ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›, çal›flma çevresindeki tehlike
nedenlerini olabildi¤ince azaltarak önlemeyi amaçlayan bir ulusal ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i ve çal›flma çevresi politikas›n›, ulusal uygulama ve koflullar› dikkate
alarak ve temsil niteli¤i olan iflçi ve iflveren örgütlerine dan›flarak haz›rlayaca¤›, uy-
gulayaca¤› ve düzenli olarak gözden geçirece¤i” hükme ba¤lanm›flt›r (Sz m.4).

Bu politika afla¤›daki temel faaliyet alanlar›n›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini ve çal›fl-
ma çevresini etkiledi¤i ölçüde dikkate alacakt›r:

• Üretim araçlar›n›n (iflyeri, çal›flma çevresi ve yöntemleri, makine, teçhizat ve
aletler, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler) tasar›m›, denenmesi, seçimi,
de¤ifltirilmesi, yerlefltirilmesi, düzenlenmesi, kullan›lmas›, bak›m ve onar›m›n›, 

• Üretim araçlar› ile ifli yapan ya da gözetimini yapan kifliler aras›ndaki iliflki-
lerin ve makine ve teçhizat›n, çal›flma süresinin, ifl örgütlenmesinin ve üre-
tim yöntemlerinin iflçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerine uygunlu¤unu, 

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini gelifltirmek için herhangi bir biçimde katk› yapan ki-
flilerin e¤itimleri, nitelikleri ve motivasyon düzeylerini, 

• Çal›flma gruplar› ile iflletme aras›ndaki iletiflim ve iflbirli¤inden bafllayarak
her düzeydeki iletiflim ve iflbirli¤ini,

• ‹flçilerin ve temsilcilerinin ulusal politikaya uygun eylem bafllatt›klar› için
uygulanacak yapt›r›mlara karfl› korunmalar›n› (Sz m.5).
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‹flte sa¤l›kl› ve güvenlikli
olmak, çal›flan›n çal›flma
ortam›n›, koflullar›n›,
iliflkilerini ve çevresini
motive oldu¤u bir çal›flma
yürütebilece¤i bir biçimde
etkileyebildi¤i, sa¤l›kl› ve
güvenli bir üretim ortam›n›n
ürünü olan fiziksel, ruhsal
ve toplumsal olarak en
uygun iyilik halinde
olmas›d›r.
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ILO düzenlemeleri ifllevsel
olarak üç grupta
s›n›fland›r›labilir:
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin

temel ilke ve kurallar›n›
belirleyen düzenlemeler, 

•  Özgün risklerden korunma
ilke ve kurallar›n›
belirleyen düzenlemeler, 

•  Özgün iflkollar›nda
korunma ilke ve
kurallar›n› belirleyen
düzenlemeler.

Ulusal ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i ve çal›flma
çevresi politikas›, iflçilerin
sa¤l›k ve güvenli¤ini
korumak amac›yla
ulafl›lmas› gereken
hedefleri, kullan›lacak
giriflim yöntemlerini, hizmet
örgütlenmesini, taraflar
aras› iliflkileri, ifl
örgütlenmesini, atama
politikas›n›, kaynaklar› ve
ulafl›lmas› beklenen
hedefleri belirleyen
taraflar›n kat›l›m› ile
haz›rlanm›fl ve taraflarca
onaylanm›fl, uygulamay›
belirleyen ana politikad›r.



‹lk iki alanda, tehlike ve riskleri kaynakta önlemeye öncelik verilecektir (TK p.3) 
Temel sorunlar› belirlemeye ve çözmeye katk› yapacak etkili yöntemler ve ey-

lem planlar› gelifltirip uygulamak ve al›nan sonuçlar› de¤erlendirmek için ifl sa¤l›-
¤› ve güvenli¤i ve çal›flma çevresiyle ilgili durum saptamas› yap›lacakt›r (Sz m.7).

Bu hedeflere ulaflmak için ulusal ölçekte yürütülecek eylemlerde her üye,
• Ulusal politika gereklerinin yerine getirilmesine dayanak sa¤layacak düzen-

lemeleri, temsil niteli¤i olan iflçi ve iflveren örgütlerine dan›flarak kanunlafl-
t›r›p uygulatacak, 

• 81 say›l› ‹fl Teftifli Sözleflmesi temelinde örgütlenen etkili bir denetim siste-
miyle bu düzenlemelere uyulmas›n› güvence alt›na alacak, 

• Düzenlemelere uymalar› için iflçilere ve iflverenlere yol gösterecek, 
• Düzenlemelere ›srarla uymayanlara yapt›r›m uygulatacakt›r (Sz m.8, 9, 10). 
Üyeler bu hedeflere ulafl›lmas›n› sa¤lamak için,
• Tehlike ve riskleri ve al›nacak önlemleri belirleyen düzenlemeler ç›karacak,

bunlar› bilimsel, teknik geliflmelere ve ihtiyaçlara göre güncellefltirecek,
• Tehlike tan›mlama ve önleme yöntemlerinin gelifltirilmesine katk› yapacak, 
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda taraflar›n bilgilendirilip, e¤itilmelerini ve

karar alma ve uygulama süreçlerinde iflbirli¤i yapmalar›n› destekleyecek,
• Büyük ifl kazalar› oluflabilecek yerlerde kazay› ve olas› çevre felaketini ön-

lemek için eylem planlar›n›n haz›rlanmas› ve uygulanmas› için ilgili tarafla-
r›n iflbirli¤i yaparak eflgüdüm içinde çal›flmalar›n› sa¤layacakt›r (TK p.4).

Yetkili makam ulusal politikan›n uygulanmas›n› desteklemek için, 
• Olas› tehlike düzeyi ve niteli¤i gerektiriyorsa üretim tesisinin tasar›m, infla,

yerleflim, üretime bafllama koflullar›n›, teknik donan›m›n güvenlik koflullar›-
n›, yasaklanacak, s›n›rlanacak ya da kullan›lmas›na yetkili makam›n onay›y-
la izin verilecek üretim yöntemleri, maddeleri ve etkenleri belirleyecek, 

• ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› bildirilecek, y›ll›k istatistikler yay›nlanacak,
ciddi bir durum bulundu¤unu gösteren sonuçlar soruflturulacak, bu olaylar›
önlemek için al›nan önlemlerle ilgili bilgiler her y›l yay›nlanacak,

• Kimyasal, fiziksel ve biyolojik etmenlerin sa¤l›k zararlar›n›n incelenmesini
sa¤layacak sistemler kurulacak ve yayg›nlaflt›r›lacakt›r (Sz m.11).

Üretimde kullan›lan makine, teçhizat ve maddeleri tasarlayan, üreten, ithal
eden veya satanlar›n bunlar do¤ru kullan›ld›klar›nda sa¤l›k ve güvenlik tehlikesi-
ne yol açmayaca¤›na yetkili makam› ikna etmelerini sa¤layacak önlemler al›nacak-
t›r. Ayr›ca, bunlar›n sa¤l›kl› ve güvenli kullan›lmalar› için uyulacak kurallar› belir-
ten talimatlar haz›rlamalar›n› ve bu konuda sürekli inceleme ve araflt›rma yapma-
lar›n› sa¤layacak önlemler al›nacakt›r (Sz m.12). 

‹flçiler, hakl› bir gerekçeye dayal› olarak hayatlar› ve sa¤l›klar› için ani ve ciddi
bir tehlike olufltu¤unu düflündükleri her durumda, tehlikeli bölgeden uzaklaflt›kla-
r› için uygulanabilecek haks›z yapt›r›mlara karfl› korunacaklard›r (Sz m.13).

Ulusal durum saptamas›na dayanan tutarl› bir ulusal politika haz›rlanmas›, bu
politikan›n uygulanmas› için gerekli ifllevlerin yerine getirilmesi ve bu amaçla her
düzeyde bilgi ve deneyim paylafl›lmas› için ilgili kifli ve kurulufllar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanacakt›r. Ayr›ca, gerekti¤inde bu amaçla merkezi bir kurumun kurulma-
s›n› hükme ba¤layacak düzenlemeler de yap›lacakt›r (Sz m.15, TK p.7). 

Bu hedeflere ulaflmak için her iflveren iflletme düzeyinde,
• ‹flyeri birimlerinin gerekti¤inde uygun koruyucu önlemler al›narak en sa¤-

l›kl› ve güvenli çal›flma yap›lacak biçimde tasarlanmas›n› ve kurulmas›n›,
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• Üretim yöntemlerinin, makine ve teçhizat›n, kimyasal, fiziksel ve biyolojik
madde ve etkenlerin gerekti¤inde uygun koruyucu önlemler al›narak, en
sa¤l›kl› ve güvenli çal›flmaya uygun olanlar aras›ndan seçilmesini,

• Gerekti¤inde iflçileri kaza ve hastal›k riskinden korumak için uygun koruyu-
cu giysi ve teçhizat›n ücretsiz olarak da¤›t›lmas›n› (Sz m.16),

• ‹flyerinin sa¤l›kl› ve güvenli olma niteli¤inin sürdürülmesini sa¤layacak ön-
lemlerin al›nmas›n›,

• Kurallara uygun çal›fl›lmas› ve sa¤l›k ve güvenlik önlemlerine uyulmas› için
sürekli gözetim ve düzenli e¤itim ve ö¤retim yap›lmas›n›,

• ‹flyeri ölçe¤ine ve risk düzeyine uygun bir sa¤l›k ve güvenlik örgütünün ku-
rulmas›n›,

• Çal›flma ve dinlenme sürelerinin sa¤l›k ve güvenli¤e uygun olarak düzen-
lenmesini,

• Afl›r› fiziksel ve zihinsel yüklenmeyi önleyecek önlemler al›nmas›n› sa¤laya-
cakt›r (TK p.10).

Birden çok iflverenin üretim yapt›¤› iflyerlerinde, iflverenler bu sözleflme hü-
kümlerine uygunluk sa¤lamak için iflbirli¤i yapacaklard›r (Sz m.17, TK p.11). 

‹flveren, etkili bir ilk yard›m örgütlenmesi oluflturacakt›r (Sz m.18). 
‹flyerlerinde, iflçiler ve temsilcileri sa¤l›k ve güvenli¤i koruma yükümlülü¤ünü

yerine getiren iflverenle iflbirli¤i yapabilecek düzeyde bilgilendirilip e¤itilecek ve
sa¤l›k ve güvenlikle ilgili süreçlerde söz ve karar sahibi olmalar› sa¤lanacakt›r. 

‹flçinin, önleyemedi¤i ani ve ciddi bir tehlike olufltu¤unda bunu yetkili kifliye
bildirdikten sonra önlem al›n›ncaya kadar çal›flmamas›n› ve bu nedenle de bir yap-
t›r›mla karfl›laflmamas›n› sa¤layacak düzenleme yap›lacakt›r (Sz m.19). 

‹flyerinde iflveren, iflçiler ve temsilcileri aras›ndaki iflbirli¤i sa¤l›k ve güvenli¤i
koruma faaliyetlerinin amac›na ulaflmas›nda belirleyicidir (Sz m.20). ‹flbirli¤ini sa¤-
layabilmek için ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sorumlusu iflçi temsilcisi atanacak, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i kurulu kurulacak, bu kurulda iflçi ve iflveren temsilcileri eflit olarak
temsil edileceklerdir. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemleri iflçilere mali bir yük yüklememelidir (Sz m.21). 
‹flyerindeki üretim etkinli¤i ve risk düzeyi gerektirdi¤inde ve iflyeri ölçe¤i uy-

gunsa ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmeti iflyeri düzeyinde veya baflka iflyerleriyle bir-
likte yararlan›lan ortak hizmet olarak gerçeklefltirilecek veya bu hizmetler d›flar›-
dan sat›n al›nacakt›r. Özel bir sa¤l›k veya güvenlik sorunu veya önlemi hakk›nda
da uzman kifli ya da kurulufltan görüfl al›nabilecektir (TK p.13). 

Ulusal politika haz›rlan›rken ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› verilerinin sa¤lad›¤› yarar-
lar nelerdir?

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sözleflmesi Protokolü (No.155) (2002) 
155 say›l› Sözleflme m.11’e göre, yetkili makam›n ulusal politikay› yürürlü¤e sok-
mak için gerçeklefltirece¤i ifllevlerden biri de, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n
nedenlerini belirlemek ve önlemler gelifltirmek için ifl kazalar› ve meslek hastal›k-
lar›n›n kaydedilmesini ve bildirilmesini sa¤lamakt›r. Ayr›ca, bu yolla derlenen ve-
rilerin y›ll›k istatistiklerini yay›nlamakt›r. Protokolde, kay›t ve bildirim sistemlerini
güçlendirmek ve uyumlu hale getirmek için uyulacak temel ilke ve kurallar belir-
lenmifltir. 
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‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sözleflmesi için Destekleyici Çerçeve (No.187) ve ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Tavsiye Karar› için Destekleyici Çerçeve (No.197) (2006) 
155 say›l› Sözleflmede tan›mlanan ulusal politika, bu iki düzenlemede tan›mlanan
“ulusal ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i program›”, “ulusal ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sistemi” ve
“güvenlik kültürü” kavramlar›yla bütünlük kazanm›fl ve uygulanabilir hale gelmifl-
tir. Bu sayede her üye, sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma çevresi yaratarak ifl kazas› ve
meslek hastal›klar›n› ve bunlara ba¤l› ölümleri önleyecektir. Bu amaçla, 155 say›l›
Sözleflmede tan›mlanan ilke ve kurallara uygun bir ulusal politika ve 187 say›l›
Sözleflmede tan›mlanan temel ilke ve kurallara uygun bir ulusal program ve sistem
gelifltirecek ve bu program› an›lan sistem arac›l›¤›yla uygulayacakt›r (Sz m.1-2).

Ulusal politika maddesine göre her üye, ilkeleri 155 say›l› Sözleflmede s›ralanan
bir ulusal politikay› uygulamaya sokacakt›r. Bu flekilde her üye, sa¤l›kl› ve güven-
li bir çal›flma çevresi yarat›lmas›n› ve iflçilerin bu nitelikte bir çevrede çal›flmalar›-
n›, tehlike ve risklerin de¤erlendirilmesi ve kayna¤›nda önlenmesi gibi temel ilke-
leri ve dan›flma, bilgilendirme, e¤itim ve ö¤retim gibi temel yöntemleri esas alan,
önlemeyi amaçlayan bir ulusal sa¤l›k ve güvenlik kültürünün gelifltirilmesini des-
tekleyecektir (Sz m.3).

Ulusal ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sistemi, “ulusal politikay› ve programlar› uygu-
lamak için görev yapan temel altyap›d›r” (Sz m.1). Her üye, ILO’nun ilgili düzen-
lemelerine uygun bir ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sistemi kuracak ve bu sistemi sürekli
gelifltirecektir. Bu sistem, temsil niteli¤i olan iflçi ve iflveren örgütlerinin ve ilgili ta-
raflar›n görüflü al›narak haz›rlanan bir düzenlemeye göre kurulmufl yetkili bir ku-
rumsal altyap›ya, kanuni gereklere uyulmas›n› sa¤layacak bir denetim sistemine ve
iflyerinde önlem alma yükümlülü¤ü olan yönetimin iflçiler ve temsilcileriyle iflbirli-
¤i içinde çal›flmas›n› sa¤layacak düzenlemelere sahip olacakt›r (Sz m.4). 

Bu sistem, üçlü yap›ya dayanan bir dan›flma kuruluna e¤itim, araflt›rma, dan›fl-
manl›k, veri toplama ve de¤erlendirme hizmetleri üretecektir. Ayr›ca, küçük ve or-
ta ölçekli iflletmelerde ve informel sektörde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin iyilefltirilme-
sini desteklemek için giriflim yöntemlerine sahip olacakt›r (Sz m.4).

Sistem, amac›na ulaflmak için bütün iflçileri kapsayacakt›r. Ancak, özellikle çok
riskli sektörlerde çal›flan iflçilere ve baflta informel sektörde çal›flanlar, göçmen ifl-
çiler ve genç iflçiler olmak üzere korunmas›z iflçilere öncelik tan›yacakt›r (TK p.2).

Önleme odakl› ulusal sa¤l›k ve güvenlik kültürü, sa¤l›kl› ve güvenli bir
çevrede çal›flma hakk›n›n her düzeyde tan›nd›¤›, hükümetin, iflverenlerin ve iflçile-
rin sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma çevresinde çal›flman›n tan›mlanm›fl bir haklar, so-
rumluluklar ve görevler sistemi sayesinde güvence alt›na al›nmas›na etkili bir bi-
çimde kat›ld›klar› bir kültürü tan›mlar (Sz m.1). 

Ulusal ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i program›, “belirli bir sürede ulafl›lacak hedef-
leri; sa¤l›k ve güvenli¤i iyilefltirmek için belirlenmifl öncelikleri; eylem araçlar›n› ve
sa¤lanan geliflmeyi ölçmek için kullan›lacak yöntemleri tan›mlar” (Sz m.1). 

Üyeler, temsil niteli¤i olan iflçi ve iflveren örgütüne dan›flarak bir ulusal ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i program› haz›rlay›p uygulayacak ve bu program› düzenli olarak
de¤erlendirip gözden geçireceklerdir (Sz m.5). 

Ulusal durum saptamas› bafll›¤› alt›nda her üyeye, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin du-
rumunu ve sa¤lanan geliflmeleri ele alan bir ulusal durum de¤erlendirmesi yapma
ve bu de¤erlendirmeyi sürekli güncelleme yükümlülü¤ü getirilmifltir.

Uluslararas› iflbirli¤i ve bilgi al›flverifli kapsam›nda da ILO, ülkelere özellikle de
geliflmekte olan ülkelere önleme odakl› ulusal sa¤l›k ve güvenlik kültürü olufltur-
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Ulusal ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i sistemi, ulusal
politikay› uygulamak için
görev yapan hukuki,
yönetsel, örgütsel, bilimsel
ve teknik altyap›lar ve
aralar›ndaki iliflkiler
bütünüdür.

Önleme odakl› ulusal sa¤l›k
ve güvenlik kültürü, sa¤l›kl›
ve güvenli bir çevrede
çal›flma hakk›n›n her
düzeyde tan›nd›¤›,
hükümetin, iflverenlerin ve
iflçilerin sa¤l›kl› ve güvenli
bir çal›flma çevresinde
çal›flman›n tan›mlanm›fl bir
haklar, sorumluluklar ve
görevler sistemi sayesinde
güvence alt›na al›nmas›na
etkili bir biçimde kat›ld›klar›
bir kültürdür.

Ulusal ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i program›, ulusal
politikay› uygulamak için
hangi hedeflere, hangi
önceliklere göre hangi araç
ve yöntemler kullan›larak,
kimler ile iflbirli¤i yap›larak,
hangi sürede ve ne ölçüde
ulafl›laca¤›n›
belirlemektedir. 



mak, bu alanda bir yönetim sistemi gelifltirmek ve düzenlemeleri onaylamak ve
uygulamak için katk› yapmak amac›yla ülkeler aras›nda teknik iflbirli¤i yap›lmas›-
n› ve ulusal politika, sistem, program ve iyi uygulamalar gibi konularda bilgi ve de-
neyim paylafl›lmas›n› kolaylaflt›racakt›r. Ayr›ca, konuyla ilgili düzenlemeleri düzen-
li olarak gözden geçirecek ve güncellefltirecektir (TK p.15-16).

‹fl Sa¤l›¤› Hizmetleri Sözleflmesi (No.161) ve Tavsiye Karar› (No.171) (1985) 
Bu düzenlemelerin “Ulusal Politika ‹lkeleri” bafll›kl› bölümlerine göre, “ifl sa¤l›¤›
hizmetleri, iflçinin fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤›n›n korunmas›n› kolaylaflt›racak sa¤-
l›kl› ve güvenli bir çal›flma çevresi oluflturulmas› ve sürdürülmesini ve iflin iflçinin
sa¤l›k durumu temel al›narak belirlenen çal›flma kapasitesine en uygun hale geti-
rilmesini sa¤layacak koflullar hakk›nda iflverene, iflçilere ve temsilcilerine önleme
öncelikli öneriler yapmak için iflyerinde örgütlenen hizmetlerdir” (Sz m.1, TK p.3).

Ayn› bafll›k alt›ndaki hükümlere göre üyeler,
• Ulusal koflullara ve uygulamaya uygun bir ulusal ifl sa¤l›¤› hizmetleri politi-

kas›n›, temsil yetkisi olan iflçi ve iflveren örgütlerine dan›flarak haz›rlayacak,
uygulayacak ve düzenli olarak gözden geçireceklerdir (Sz m.2, TK p.1).

• ‹fl sa¤l›¤› hizmetlerini ekonomik faaliyet alanlar›n›n ve iflçilerin tümünü afla-
mal› olarak kapsayacak biçimde gelifltireceklerdir. Bu hedefe hemen ulafl›-
lam›yorsa hedefe ulaflmak için uygulanacak bir eylem plan›n› ve uygulama
yöntemini, temsil niteli¤i olan iflçi ve iflveren örgütlerine dan›flarak belirle-
yeceklerdir. Al›nan sonuçlar› da ILO’ya bildireceklerdir (Sz m.3, TK p.2).

Bu iki düzenlemede, ifllevler bafll›¤› alt›nda hizmetlerin ifllevleri, çal›flma çevre-
si gözetimi, iflçilerin sa¤l›k gözetimi, bilgilendirme, dan›flmanl›k, e¤itim ve ö¤retim,
ilk yard›m, tedavi ve sa¤l›k programlar› ve di¤er ifllevler bafll›klar› alt›nda s›n›flan-
d›r›lm›flt›r. 

Çal›flma çevresi gözetimi, çal›flma çevresi ve ifl örgütlenmesinde iflçinin sa¤-
l›¤›n› ve güvenli¤ini etkileyebilecek etkenlerin, etken ölçümlerinin ve ölçme araç
ve yöntemlerinin, bu etkenleri önlemek ya da bunlardan korunmak için kullan›lan
araç ve yöntemlerin de¤erlendirilmesini kapsar (Sz m.13).

‹flçilerin sa¤l›k gözetimi, iflçilerin sa¤l›¤›n› korumak için ifle giriflte, düzenli
aral›klarla, kaza veya hastal›k sonras› ifle geri dönüflte, sa¤l›k riski tafl›yan bir iflte ça-
l›fl›rken ve ifl bitti¤inde yap›lacak muayeneleri ve laboratuar ölçümlerini kapsar. Bu
s›rada elde edilen verilerin gizlili¤ini korumak ve bu verilerin iflçiye karfl› ayr›mc›l›k
amac›yla kullan›lmas›n› önlemek için düzenleme yap›lacakt›r (TK p.11-12). 

Bilgilendirme, dan›flmanl›k, e¤itim ve ö¤retim, her iflçi ifliyle ilgili sa¤l›k ve gü-
venlik riskleri ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilecek ve e¤itilecektir.
(TK p.19-22). 

‹lk yard›m, tedavi ve sa¤l›k programlar›, ifl sa¤l›¤› hizmetleri kaza ve hastal›kta
ilk yard›m ve tedaviyi, koruyucu sa¤l›k hizmetleri kapsam›nda yürütülen ulusal öl-
çekli halk sa¤l›¤› programlar›n›n ulusal sa¤l›k hizmetleriyle iflbirli¤i yap›larak iflye-
rinde uygulanmas›n› da kapsayacakt›r. 

Bu faaliyetlerde elde edilen veriler, sa¤l›k sorunu ile mesleki olarak maruz kal-
ma aras›ndaki iliflkiyi belirlemek ve önleme ve koruma amaçl› öneriler yapmak
için de¤erlendirilecektir. Sonuçlar hakk›nda düzenli aral›klarla rapor haz›rlanacak,
bu raporlara iflverenler, iflçiler ve temsilcileri, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu üyeleri
ve yetkili makam ulaflabilecektir (TK p.28-29)

‹fl sa¤l›¤› hizmetlerinin nas›l örgütlenece¤i kanun veya yönetmelik, toplu söz-
leflmeler veya yetkili makam›n iflçi ve iflveren örgütlerine dan›flarak belirledi¤i bafl-
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‹fl sa¤l›¤› hizmetleri, iflçinin
fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤›n›
korumay› kolaylaflt›ran
sa¤l›kl› ve güvenli bir
çal›flma çevresi oluflturmay›,
bu niteli¤i sürdürmeyi ve ifli
iflçinin sa¤l›k durumuna
göre belirlenen çal›flma
kapasitesine en uygun hale
getirmeyi sa¤layacak
koflullar hakk›nda iflverene,
iflçilere ve temsilcilerine
önleme öncelikli öneriler
yapmak için iflyerinde
örgütlenen hizmetlerdir.

Ulusal sa¤l›k hizmetlerinin
ifllevleri,
•  Çal›flma çevresi gözetimi,
•  ‹flçilerin sa¤l›k gözetimi,
•  Bilgilendirme,

dan›flmanl›k, e¤itim ve
ö¤retim,

•  ‹lk yard›m, tedavi ve
sa¤l›k programlar›,

•  Di¤er ifllevlerdir.

Çal›flma çevresi gözetimi,
iflyerinde tehlikeli etkenlerin
mümkünse ölçüm de
yap›larak saptanmas›n›,
tehlike düzeyine uygun
önlem seçilip uygulanmas›n›
ve al›nan önlemlerin
etkinli¤inin mümkünse
ölçüm de yap›larak
belirlenmesini kapsayan
yerinde, sürekli ve
sistematik olarak yürütülen
etkinlikler bütünüdür.

‹flçilerin sa¤l›k gözetimi,
tehlike ve risklerden
etkilenmeyi sa¤l›k zarar›
oluflmadan önlemek,
önlenemeyen etkilenmeye
erken tan› koymak,
etkilenmifl iflçinin sa¤l›k
zarar›n›n artmas›n› önlemek
için düzenli ve sürekli olarak
yürütülen, fizik muayeneyi ve
gerekli laboratuvar
ölçümlerini ve
görüntülemeleri de
kapsayan etkinlikler
bütünüdür.



ka bir yöntem ile belirlenecektir (Sz m.6). Hizmetler, bir iflletmeye özel hizmet ve-
ya bir grup iflletmeye ortak hizmet olarak iflletme veya iflletmeler grubu ya da ilgi-
li sa¤l›k ve sosyal güvenlik kurulufllar› taraf›ndan ayr› ayr› veya birlikte örgütlene-
cektir (Sz m.7, TK p.34). ‹flveren, iflçiler ve temsilcileri örgütlenme sürecine eflit ta-
raflar olarak kat›lacak ve örgütsel gereklerin karfl›lanmas› için iflbirli¤i yapacaklar-
d›r (Sz m.8, TK p.33). Hizmetler, mümkünse iflyerinde üretilecek de¤ilse iflyeri
d›fl›ndan sa¤lanacakt›r (TK p.32). 

‹flçilerin sa¤l›k gözetimi, ücretsiz ve mümkünse çal›flma saatlerinde yürütüle-
cek, sonuçlar› da iflçilere bildirilecektir (Sz m.12, TK p.45). 

Özgün Risklerden Korunma ‹lkeleri ve Kurallar›
Özgün risklerden korunma ilkeleri ve kurallar› kapsam›nda afla¤›da 5 sözleflme ve
tavsiye karar› incelenmektedir.

Radyasyondan Korunma Sözleflmesi (No.115) ve Tavsiye Karar› (No.114)
(1960) 
Bu Sözleflmenin amac›, iflçilerin iyonlaflt›r›c› ›fl›na maruz kalman›n neden oldu¤u
risklere karfl› korunmas›n› sa¤layacak temel gerekleri belirlemektir. 

Mesleki Kanserler Sözleflmesi (No.139) ve Tavsiye Karar› (No.147) (1974) 
‹flyerinde bulunan çeflitli kimyasal ve fiziksel etkenlere uzun süre maruz kalmaya
ba¤l› olarak oluflan mesleki kanserleri önlemek için bir politika oluflturulmas›n›
amaçlamaktad›r

Çal›flma Çevresi (Hava Kirlili¤i, Gürültü ve Titreflim) Sözleflmesi (No.148)
ve Tavsiye Karar› (No.156) (1977) 
Çal›flma çevresini hava kirlili¤i, gürültü veya titreflime ba¤l› tehlikelerden olas› en
üst düzeyde ar›nd›rma koflulu getirmektedir. 

Asbest Sözleflmesi (No.162) ve Tavsiye Karar› (No.172) (1986) 
Asbeste maruz kalmaya ba¤l› olarak asbestin sa¤l›k zararlar›n› en aza indirecek
uygulanabilir yöntem ve tekniklerin uygulanmas›n› sa¤layarak önlemeyi amaçla-
maktad›r. 

Kimyasallar Sözleflmesi (No.170) ve Tavsiye Karar› (No.177) (1990) 
Kimyasallar›n iflte kullan›lmas› için tutarl› bir güvenlik ve sa¤l›k politikas› olufltur-
ma ve uygulama koflulu getirmektedir. 

Büyük Sanayi Kazalar›n›n Önlenmesi Sözleflmesi (No.174) ve Tavsiye 
Karar› (No.181) (1993) 
Büyük kazalar› önlemek, büyük kaza riskini en aza indirmek, oluflan kazalar›n ola-
s› etkilerini denetim alt›na alarak en aza indirmek için iflletmede al›nacak önlemle-
ri ve ilgili taraflar›n bu konudaki sorumluluklar›n› belirlemektedir.

Özgün ‹flkollar›ndaki Korunma ‹lkeleri ve Kurallar›
Özgün iflkollar›ndaki korunma ilkeleri ve kurallar› olarak nitelenen 4 sözleflme ve
tavsiye karar› afla¤›da incelenmektedir. 
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Hijyen (Ticaret ve Büro) Sözleflmesi ve Tavsiye Karar› (No.120) (1964) 
Ticaret ve büro ifllerinde iflçilerin sa¤l›¤›n› ve iyilik halini korumak için al›nacak
önlemleri belirlemektedir. 

‹nflaat ‹fllerinde Sa¤l›k ve Güvenlik Sözleflmesi (No.167) ve Tavsiye Karar›
(No.175) (1988) 
‹nflaat ifllerine özel tehlike ve risklerden korunmak için uygulanacak ayr›nt›l› tek-
nik önleme ve koruma önlemleri tan›mlamaktad›r. 

Madenlerde Sa¤l›k ve Güvenlik Sözleflmesi (No.176) ve Tavsiye Karar› 
(No.183) (1995)
Madenlerde karfl›lafl›lan tehlike ve riskleri ve uygulanacak teknik ve örgütsel önle-
me ve koruma önlemlerini, kullan›lan özel teçhizat, kiflisel korunma araçlar›, acil
durumda kaçma ve kurtulman›n örgütlenmesi ve denetim gibi bafll›klar alt›nda ta-
n›mlamaktad›r.

Tar›mda Sa¤l›k ve Güvenlik Sözleflmesi (No.184) ve Tavsiye Karar› 
(No.192) (1995) 
Tar›m ve hayvanc›l›kta ve orman ifllerinde karfl›lafl›lan sa¤l›k ve güvenlik risklerini
önlemek amac›yla makinelerde güvenlik, ifl ve iflçi uyumu, kald›rma ve tafl›ma fa-
aliyetleri, kimyasallar, hayvan bak›m› ve biyolojik riskler, beslenme, bar›nma ve
ulafl›m imkânlar›yla ilgili önlemler düzenlenmifltir. 

AVRUPA B‹RL‹⁄‹’N‹N ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ 
MEVZUATI
AB, uluslarüstü yetkiler ile donat›lm›fl uluslararas› bir kurulufltur. AB, iflçilerin sa¤-
l›k ve güvenli¤inin korunmas›na katk› yaparken iki araçtan yararlanmaktad›r. Bun-
lar, üyelerin kurucu antlaflmalar›n yükledi¤i yükümlülükleri yerine getirme zorun-
lulu¤u ve AB kurumlar›n›n antlaflmalar›n tan›d›¤› ba¤›ms›z yetkileri kullanma hak-
k›d›r. Bu kurumlar tüzük, direktif, tavsiye, ilke karar›, karar, görüfl ve bildirimler ç›-
kararak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i politikalar›n› belirler ve bu politikalar› haz›rlanan
strateji ve eylem planlar›na uygun olarak uygulatmaya çal›fl›rlar. 

Avrupa Tek Senedi onaylan›ncaya kadar ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan› Topluluk
Antlaflmas› m.100, m.117 ve m.118’e göre düzenlenmifltir. Antlaflma m.100’e göre,
“Konsey üyelerin ortak pazar›n kurulmas›n› veya iflleyiflini do¤rudan etkileyen
kanun, tüzük veya idari hükümlerini yak›nlaflt›racak direktifleri oybirli¤iyle ç›-
karacakt›r”. Antlaflma m.117’ye göre, “‹flçilerin hayat ve çal›flma koflullar›n› iyi-
lefltirerek uyumlu hale getirmenin gerekli oldu¤una inanan üyeler, ortak pazar
ifllerlik kazand›¤› ölçüde, sosyal sistemlerini de uyumlu hale getirmek için kanun,
tüzük ve idari hükümlerini yak›nlaflt›racaklard›r”. Antlaflma m.118’e göre de,
Komisyon bu hedeflere ulafl›lmas› için sosyal alanda özellikle de “istihdam, ifl hu-
kuku ve çal›flma koflullar›, sosyal güvenlik, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n
önlenmesi, ifl hijyeni; örgütlenme ve toplu pazarl›k” alanlar›nda üye devletlerin ifl-
birli¤ini destekleyecektir.

Avrupa Birli¤i ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i belgeleri için http://osha.europa.eu/en/legislation ad-
resine bakabilirsiniz.
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AB, iflçilerin sa¤l›k ve
güvenli¤inin korunmas›na
katk› yaparken iki araçtan
yararlanmaktad›r. Bunlar, 
•  Üyelerin kurucu

antlaflmalar›n yükledi¤i
yükümlülükleri yerine
getirme zorunlulu¤u,

•  AB kurumlar›n›n
antlaflmalar›n tan›d›¤›
ba¤›ms›z yetkileri
kullanma hakk›d›r.
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Avrupa Tek Senedi ile Antlaflmaya eklenen m.100(A) ile Konseye ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤inin de dahil oldu¤u baz› alanlarda nitelikli ço¤unluk ile karar alma,
m.118(A) ile de iflçilerin sa¤l›k ve güvenlik koflullar›n› iyilefltirerek uyumlu hale ge-
tirirken uyulacak asgari gerekleri belirleyen direktifleri nitelikli ço¤unluk ile ç›kar-
ma yetkisi tan›nm›flt›r. Bu flekilde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i direktifleri üzerinde uzlafl-
mak kolaylaflm›fl, Toplulu¤un bu alandaki karar alma gücü ve h›z› da artm›flt›r.

AB’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›, önce dura¤an bir geliflme süreci yafla-
makla birlikte Avrupa Tek Senedi onayland›ktan sonra sosyal politikan›n di¤er
alanlar›ndan ayr›lm›flt›r. Buna ba¤l› olarak, h›zl› ve ba¤›ms›z bir geliflme süreci iz-
lemifl ve günümüzde AB’nin en h›zl› geliflen ve en iyi ve en kapsaml› düzenlenmifl
alan›na dönüflmüfltür. Bu süreçte, iflçileri tehlike ve risklere karfl› etmene özel tek-
nik önlemlerle korumay› öngören direktiflerden önleme ve koruma amaçl› genel
ilke ve kurallar› ve örgütsel ve yönetsel önlemleri tan›mlayan ve önceliklerine gö-
re seçilen tehlike ve risk gruplar›n› aflamal› olarak düzenleyen direktiflere geçilmifl-
tir. 89/391/EEC say›l› Çerçeve Direktif ve bu Direktif uyar›nca ç›kar›lan çok say›da
direktif sayesinde AB ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat› dikey ve yatay anlamda ye-
niden yap›lanm›flt›r.

Avrupa Birli¤i ve sosyal politika hakk›nda daha fazla bilgi için Mesut Gülmez, Avrupa Bir-
li¤i ve Sosyal Politika (Ankara: Hatibo¤lu Yay›n›, 2008) kitab›na bakabilirsiniz.

Üyeler, bu direktiflerdeki ilke ve kurallar› uygun ve uygulanabilir düzenleme-
lerle ulusal hukuka yans›tmak, yap›lan düzenlemeyi uygulatmak, uygulamay› de-
netlemek ve de¤erlendirmekle yükümlü tutulmufltur. 

AB, son dönemde mevzuat konusunda oluflturma ve yans›t›lmas›n› sa¤lama
aflamalar›ndan, uygulatma ve uygulamalar› denetleme ve de¤erlendirme, uygula-
mada yaflanan güçlükleri aflmak için de politika ve strateji oluflturma ve uygulatma
aflamalar›na geçmifltir. Buna göre üyeler, riskleri önlemeyi, önlenemeyen riskler-
den de çal›flanlar› korumay› amaçlayan, sosyal taraflar›n oluflturma, uygulama, de-
netleme ve de¤erlendirme aflamalar›na do¤rudan kat›ld›klar›, yerinde, sürekli ve
bütünsel hizmet üreten bir sistem eliyle yürütülen, ülkenin ve üretim alan›n›n ger-
çeklerine ve ihtiyaçlar›na uygun bir ulusal politika ve strateji haz›rlayacaklard›r. ‹fl-
yerinden bafllayarak da bütün ölçeklerde uygulayacaklard›r.

Üyeler, uygulama için etkili sa¤l›k ve güvenlik hizmeti üretilmesini, bu hizmet-
lerin yeterli kaynak ayr›larak ve ölçme, de¤erlendirme, e¤itim, araflt›rma, kay›t, ista-
tistik ve denetim hizmetleriyle desteklenerek amac›na ulaflmas›n› sa¤layacaklard›r.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Mevzuat›n›n Temel ‹lkeleri ve 
Kurallar›
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›, tek pazar›n kurulmas›n› ve ifllemesini destekle-
yecek ve AB’nin ve üyelerin ekonomik geliflmesini ve rekabet gücünü s›n›rla-
mayacak bir biçimde oluflturulacak ve uygulanacak yani ekonomik geliflmeyi
dikkate alacakt›r. Mevzuat, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin kurulup geliflme-
sini güçlefltirecek biçimde de uygulanmayacakt›r. Mevzuat oluflturulurken, bu
koflullar› karfl›lamayan alanlar düzenlenmemifl ya da bu koflullar› karfl›lad›¤› öl-
çüde düzenlenmifltir.

Mevzuat›n temel düzenleme araçlar›, direktiflerdir. Direktiflerde, iflçilerin sa¤l›k
ve güvenli¤ini korumak için uyulacak asgari gerekler belirlenir. Bu gerekler, üye-
lerin ulaflmakla yükümlü oldu¤u asgari hedefleri tan›mlar. Gerekler belirlenir, uy-
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alan›nda kararlar›n al›nmas›
ve asgari gerekleri belirleyen
direktiflerin ç›kar›lmas›nda
nitelikli ço¤unluk yönteminin
belirlenmesi, direktifler
üzerinde uzlaflmay›
kolaylaflt›rm›fl, Toplulu¤un
karar alma gücünü ve h›z›n›
artt›rm›flt›r.

89/391/EEC say›l› Çerçeve
Direktif ve bu Direktif
uyar›nca ç›kar›lan çok
say›da direktif sayesinde AB
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
mevzuat› dikey ve yatay
anlamda yeniden
yap›lanm›flt›r.
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AB üyeleri, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i direktiflerindeki
ilke ve kurallar› uygun ve
uygulanabilir düzenlemelerle
ulusal hukuka yans›tmak,
yap›lan düzenlemeyi
uygulatmak, uygulamay›
denetlemek ve
de¤erlendirmekle
yükümlüdürler.

AB, son dönemde mevzuat
konusunda oluflturma ve
yans›t›lmas›n› sa¤lama
aflamalar›ndan, uygulatma
ve uygulamalar› denetleme
ve de¤erlendirme,
uygulamada yaflanan
güçlükleri aflmak için de
politika ve strateji
oluflturma ve uygulatma
aflamalar›na geçmifltir.

AB’nin ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i alan›nda temel
düzenleme araçlar›
direktiflerdir. 
Direktiflerde, iflçilerin
güvenli¤ini korumak için
uyulacak asgari gerekler
belirlenir.



gulan›r ve irdelenirken sosyal taraflar söz ve karar sahibidir. Gerekler, direktifte
belirtilen sürede ve uygulanabilir bir biçimde ulusal mevzuata yans›t›lacak ve uy-
gulat›lacakt›r. Bunun için üyelere bir geçifl süresi tan›nacak, üyelerin koruma dü-
zeyi farkl›l›klar› dikkate al›nacak, düzeyi geri olan ülkeye daha uzun geçifl süresi
tan›nabilecektir.

Asgari gerekler belirlenirken, olas› en üst düzeyde koruma hedeflenecektir. En
üst düzeyde koruman›n hedeflenmesi amac›yla önleme amaçlanacakt›r. Bu müm-
kün de¤ilse iflçilerin s›ras›yla kayna¤a, ortama ve kifliye yönelik önlemler uygula-
narak korunmalar› esas al›nacakt›r.

Asgari gerekler bilimsel teknik geliflmeler, yeni sorunlar, uygulama güçlükleri,
ulafl›lan sonuçlar ve AB mevzuat›ndaki de¤ifliklikler dikkate al›narak ve antlaflma
ve düzenlemelerde belirlenen usullere uygun olarak sürekli yenilenecektir.

Koruma düzeyi, asgari gereklerde belirlenenden geri olan her üyeye hedefle-
nen düzeye ulaflmas›, ileri olan üyeye de bu düzeyi korumas› ve gelifltirmesi için
destek verilecektir. Asgari gereklerde belirlenen koruma düzeyini gelifltirmek iste-
yen üyeler daha ileri gerekler belirleyebilecek ama herhangi bir üye bu gerekleri
ileri sürerek yürürlükteki ileri gerekleri s›n›rlayamayacak veya yürürlükten kald›ra-
mayacakt›r.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Mevzuat›n›n Hukuki Araçlar›
AB’nin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat› alan›ndaki hukuki araçlar› birincil mevzuat
ve ikincil mevzuat fleklinde iki bafll›k alt›nda incelenebilir. Birincil mevzuat,
AB’nin dayand›¤› temel ilke ve kurallar› tan›mlar ve esas olarak kurucu antlaflma-
lardan ve bu antlaflmalar› de¤ifltiren antlaflmalardan oluflur.

‹kincil mevzuat ise Topluluk kurumlar›n›n görevlerini Topluluk Antlaflma-
s›’n›n hükümlerine uygun olarak yürütmek için yapt›klar› ve tüzük, direktif, karar,
tavsiye ve görüfl olarak s›ralanabilecek düzenlemelerden oluflur. Tüzük, üyeler
için ba¤lay›c› olan ve do¤rudan uygulanan bir düzenlemedir. Belirlenen ilke ve
kurallara, ulusal mevzuata yans›t›lmadan uyulmas› istendi¤inde ç›kar›l›r. ‹fl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i alan›nda, kurumsal düzenlemelerle ilgili az say›da tüzük ç›kar›lm›flt›r.
Direktif, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inde s›k kullan›lan, ba¤lay›c› araçt›r. Her üye, direk-
tifteki ilke ve kurallar› belirtilen sürede mevzuat›nda tan›mlanan uygun yöntem ve
araçlar› kullanarak iç hukukuna yans›tmakla yükümlüdür. Karar, düzenledi¤i ko-
nuda hedef taraf› ba¤layan bir metindir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda kurumsal
yap› veya eylem program› düzenlemeleri için bir dizi Konsey ve Komisyon karar›
ç›kar›lm›flt›r. Tavsiye ve görüfller, mevzuattan say›lmayan, ba¤lay›c› olmayan ama
politika haz›rlan›rken yol gösteren araçlard›r (Piyal, 2009, s.120-122).

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Direktifleri
AB’de, Birli¤in temelini oluflturan Avrupa Kömür Çelik Toplulu¤u, Avrupa Atom
Enerjisi Toplulu¤u ve Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’na kadar uzanan ve Avrupa
Tek Senedi onaylan›ncaya kadar dura¤an bir biçimde geliflen mevzuat oluflturma
süreci, Avrupa Tek Senedi’nin onaylanmas› ve özellikle de 89/391/EEC say›l› Çer-
çeve Direktif’in yürürlü¤e girmesiyle h›zlanm›flt›r. Önce Çerçeve Direktif ekinde
s›ralanan alanlar, Direktif m.16(1) ve Direktifte tan›mlanan temel ilke ve kuralla-
ra uygun olarak ç›kar›lan direktiflerle düzenlenmifltir. Bunlara öncelikli say›lan di-
¤er alanlar› düzenlemek için ç›kar›lan direktiflerin eklenmesiyle temel direktif sa-
y›s› 19’a ulaflm›flt›r. Çerçeve Direktif’e göre ç›kar›lmamakla birlikte onun belirledi-
¤i ilke ve kurallar› esas alan ve ifl sa¤l›¤›n›n bütünsel yaklafl›m›na uygun olarak te-
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AB’nin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alan›ndaki birincil
mevzuat›, AB’nin dayand›¤›
temel ilke ve kurallar›
tan›mlar ve esas olarak
kurucu antlaflmalardan ve
bu antlaflmalar› de¤ifltiren
antlaflmalardan oluflur.

AB’nin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alan›ndaki ikincil mevzuat›,
Topluluk kurumlar›n›n
görevlerini Topluluk
Antlaflmas›’n›n hükümlerine
uygun olarak yürütmek için
yapt›klar› ve tüzük, direktif,
karar, tavsiye ve görüfl
olarak s›ralanabilecek
düzenlemelerden oluflur.

Tüzük, belirlenen ilke ve
kurallara ulusal mevzuata
yans›t›lmadan uyulmas›
istendi¤inde ç›kar›lan, üyeler
için ba¤lay›c› olan ve
do¤rudan uygulanan bir
düzenlemedir.

Direktif, her üyenin
direktifteki ilke ve kurallar›
belirtilen sürede
mevzuat›nda tan›mlanan
uygun yöntem ve araçlar›
kullanarak iç hukukuna
yans›tmakla yükümlü oldu¤u
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alan›nda s›k kullan›lan,
ba¤lay›c› araçt›r. 

Karar, düzenledi¤i konuda
hedef taraf› ba¤layan bir
metindir.

Tavsiye ve görüfller,
mevzuattan say›lmayan,
ba¤lay›c› olmayan ama
politika haz›rlan›rken yol
gösteren araçlard›r.



mel direktifleri tamamlayan 9 direktif ile birlikte say›lar› 29 olmufltur. Bu direktif-
ler sayesinde AB ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat› dikey ve yatay anlamda yeniden
yap›lanm›flt›r. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i direktifleri olarak tan›mlanan bu düzenlemelerde,
• ‹flçilerin sa¤l›k ve güvenli¤ini korumak için uyulacak temel ilke ve kurallar

(Çerçeve Direktif), 
• ‹flçilerin, sa¤l›k ve güvenli¤ini bir iflkolunda veya iflte (riskli iflkollar›, ifller ve

faaliyetler) ya da bir tehlike veya riskten (risk etmenleri ve etmen gruplar›)
korumak için uyulacak asgari gerekler,

• Demografik özellikleri veya ifl iliflkileri nedeniyle risk grubu oluflturan iflçi-
lerin (gebe, emziren, yeni do¤um yapm›fl iflçiler, gençler, belirli süreli ve ge-
çici istihdam iliflkisiyle çal›flan iflçiler, kendi hesab›na çal›flanlar) sa¤l›k ve
güvenli¤ini korumak için uyulacak asgari gerekler,

• ‹flçileri, tehlike ve risklerden korumak için kullan›lan teçhizat (uyar› iflaret-
leri, kiflisel koruyucu teçhizat) ile ilgili asgari gerekler belirlenmifltir. 

Çerçeve Direktif’teki genel ilke ve kurallar›n bütün direktiflere yans›t›lmas› bu
ilke ve kurallar›n dikey örgütlenmesini, ç›kar›lan her yeni direktifle giderek genifl-
leyen bir alana yans›t›lmas› ise yatay örgütlenmesini sa¤lar. Bu flekilde, AB mev-
zuat› ile ulusal mevzuatlar aras›nda ilke ve kural birli¤i oluflur. 

Afla¤›da ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i direktifleri düzenledikleri alanlar›n ortak özellik-
leri temel al›narak yap›lan s›n›fland›rmaya ba¤l› olarak incelenecektir.

Çerçeve Direktif: ‹flte ‹flçilerin Sa¤l›k ve Güvenli¤inin Gelifltirilmesini
Destekleyen Önlemler Al›nmas› Hakk›nda Direktif (89/391/EEC)
Direktifin amac›, bir iflte çal›flan iflçilerin sa¤l›k ve güvenli¤ini gelifltirecek önlem-
ler al›n›rken uyulacak genel ilke ve kurallar› belirlemektir (m.1). Direktif, bütün
ekonomik faaliyetleri ve iflçileri kapsamaktad›r (m.2). 

‹flle ilgili her konuda iflçilerin sa¤l›k ve güvenli¤ini korumak için gerekli her tür-
lü önlemi uygulamak iflverenin yükümlülü¤üdür (m.5). ‹flverenler, bu amaçla iflye-
rinde risk de¤erlendirmesine dayanan bir iflyeri sa¤l›k, güvenlik politikas› ve eylem
plan› haz›rlan›p uygulanmas›n› sa¤layacaklard›r (m.6). 

Korunma önlemlerinde, tehlike veya riskin önlenmesine öncelik verilecek, bu
baflar›lam›yorsa iflçiler kayna¤a, ortama ve kifliye yönelik önlemlerle korunmaya
çal›fl›lacakt›r. Bu önlemler yetersiz kald›¤›nda kiflisel korunma araçlar› ek ve geçi-
ci önlem olarak kullan›lacakt›r (m. 6).

Birden çok iflletmenin ayn› iflyerini paylaflmas› durumunda iflverenler, iflçilerin
sa¤l›k ve güvenli¤ini korumak konusunda iflbirli¤i yapacak, eflgüdümü sa¤layacak,
birbirlerini ve iflçileri bilgilendireceklerdir (m. 6). 

‹flverenler, iflyerinde üretimin do¤as›na, risk düzeyine ve da¤›l›m›na, iflletme öl-
çe¤ine ve iflçi say›s›n›n gerektirdi¤i önleyici ve koruyucu hizmetleri sunmak için
uygun say› ve nitelikte iflçiyi atayacakt›r. Personel yetersizli¤i olan iflyerleri, yetkili
di¤er kifli ve kurulufllardan bu amaçla hizmet sat›n alabileceklerdir (m.7).

‹flveren, önlem al›nmas›na ra¤men oluflabilecek ani ve ciddi tehlikelere karfl›
haz›rl›k yapacak, üretimin do¤as›na ve iflletme ölçe¤ine uygun yang›n söndürme,
kaçma ve kurtulma, ilk yard›m hizmetlerini örgütleyecek ve uygun say›da iflçiyi bu
amaçla e¤itip donatacakt›r (m.8). 

‹flveren, tehlike ve risklerle ilgili önlemler belirlenirken, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
sorumlusu iflçi temsilcileri atan›rken, iflletme d›fl›ndan hizmet al›n›rken, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i e¤itimleri planlan›rken iflçilerin ve temsilcilerinin görüfllerini alacakt›r. ‹fl
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sa¤l›¤› ve güvenli¤inden sorumlu olan iflçiler, iflverenin önlem almas›n› isteyebile-
cek ve bu konuda öneri yapabileceklerdir. ‹flveren, bu iflçilere haklar›n› kullanma-
lar› ve görevlerini yapmalar› için yeterli kaynak ay›racak, bu iflçilere faaliyetleri ne-
deniyle yapt›r›m uygulanmas›n› önleyecektir. Önlemlerin veya araçlar›n yetersiz
oldu¤unu düflünen iflçi temsilcisi durumu yetkili makama bildirebilece¤i gibi yap›-
lan iflyeri denetimlerinde ifl müfettifllerine de aktarabilecektir (m.11). 

‹flveren, ifle yeni bafllayan ya da ifli veya ifl teçhizat› de¤ifltirilen her iflçinin ola-
s› riskler ve korunma yollar› hakk›nda, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili iflçi temsilci-
lerinin görevi konusunda, d›flar›dan çal›flmak için iflletmeye gelen her iflçinin ifle
bafllarken ve çal›fl›rken ifl ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili konularda e¤itilmeleri-
ni sa¤layacakt›r. E¤itim, iflçilere ve temsilcilerine mali yük getirmeyecek ve çal›flma
saatlerinde gerçeklefltirilecektir (m.12). 

Her iflçi, mesleki e¤itimin ve ifl talimatlar›n›n gere¤i olarak kendisinin ve di¤er
iflçilerin sa¤l›k ve güvenli¤ini koruyacak biçimde çal›flacakt›r. Bu amaçla üretim
araçlar›n›, aletleri, kiflisel koruyucu teçhizat› do¤ru kullanacak, ifl talimatlar›yla gü-
venlik kurallar›na uygun davranacakt›r. ‹flçi, ani ve ciddi tehlike yaratan ya da ko-
ruman›n yetersiz oldu¤unu düflündü¤ü her durumu iflverene ve/veya güvenlik ve
sa¤l›ktan sorumlu yetkiliye an›nda bildirecek, koruyucu faaliyetlerde iflverenle ve
ilgili kifli ve kurulufllarla iflbirli¤i yapacakt›r (m.13).

‹flçilerin sa¤l›k ve güvenlik risklerine uygun olarak sa¤l›klar›n›n izlenmesi sa¤-
lanacak, her iflçi düzenli aral›klarla ve istedi¤inde sa¤l›k hizmetlerinden yararlana-
bilecektir (m.14). 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda çal›flma yap›lmam›fl bir iflyerinde sa¤l›k ve güvenlik sorum-
lusu olarak göreve bafllayan birinin yapmas› gerekenler nelerdir? 

‹flyeri ve ‹fl Teçhizat› Hakk›ndaki Direktifler
• ‹flyerlerindeki Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri Hakk›nda Direktif

(89/654/EEC),
• ‹flçilerin ‹flte ‹fl Teçhizat› Kullanmalar›nda Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerek-

leri Hakk›nda Direktif (89/655/EEC),
• ‹flçilerin ‹flyerinde Kiflisel Koruyucu Donan›m Kullanmalar›nda Asgari Sa¤l›k

ve Güvenlik Gerekleri Hakk›nda Direktif (89/656/EEC),
• ‹flte Sa¤l›k ve/veya Güvenlik ‹flaretleri Kullan›l›rken Uyulacak Asgari Gerek-

ler Hakk›nda Direktif (92/58/EEC),
• Üye Ülkelerde Patlama Potansiyeli Olan Ortamlarda Kullan›lacak Koruyucu

Araç ve Sistemler ile ‹lgili Mevzuat Haz›rlanmas› Hakk›nda Direktif (94/9/EC).
Sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma çevresi oluflturmak için önce üretim amac›na ve

sa¤l›kl› ve güvenli çal›flmaya uygun bir bina ve ifl teçhizat› gereklidir. 89/654/EEC
say›l› Direktifte, üretim amac›na uygun ve bütün unsurlar›yla sa¤l›kl› ve güvenli bir
bina kurmak veya var olan› bu niteli¤e kavuflturmak, 86/655/EEC say›l› Direktifte
ise bu binada sa¤l›kl› ve güvenli çal›flmaya uygun ifl teçhizat› sa¤lanarak ya da
mevcut olan teçhizat›n bu niteli¤e kavuflturulmas› ve gerekli bak›m ve onar›mlar›
yap›larak bu niteli¤i sürdürmek için uyulacak asgari gerekler belirlenmifltir. Bu ge-
reklere uymak sa¤l›kl› ve güvenli bir çevrede çal›flmak için gereklidir ama yeterli
de¤ildir. Ayn› zamanda, bu iflyerinde ve bu teçhizatla kurallara uygun çal›fl›lmas›
gereklidir. Bu amaçla her iflveren, do¤ru, anlafl›l›r ve uygulanabilir ifl ve kullanma
talimatlar› haz›rlatmal›, talimatlara uyulmas› için bilgilendirme ve e¤itim çal›flmas›
yapt›rmal› ve uygulamay› denetlemelidir.
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Sa¤l›kl› ve güvenli bir iflyerinde ve ifl teçhizat›yla çal›fl›l›yor olsa bile sa¤l›¤› ve
güvenli¤i korumak için tehlikeli ve riskli alanlarda ve faaliyetlerde çal›fl›l›rken gü-
venlik önlemlerine uyulmal› ve tehlikeli tutum ve davran›fllardan kaç›n›lmal›d›r.
Bunun için iflçiler uygun yaz›l›, görsel ve iflitsel sa¤l›k ve güvenlik iflaretleriyle sü-
rekli uyar›lmal›d›r. Uyar›n›n hedefine ulaflmas› için iflçiler, iflaretler hakk›nda bilgi-
lendirilip e¤itilmeli ve iflaretlere uygun davran›p davranmad›klar› sürekli denetlen-
melidir (92/58/EEC).

Bu Direktifler, sa¤l›kl› ve güvenli çal›flmaya uygun bir üretim altyap›s› kurmak
için ayr›nt›l› asgari gerekleri belirlemektedir. Bu belirlemede, hem yeni ve eski ifl-
yerleri hem de yeni ve eski ifl teçhizat› aras›nda ayr›m yap›lm›flt›r. Yeni iflyerleri ve
ifl teçhizat› için daha ayr›nt›l› gerekler belirlenirken eski iflyerleri ve ifl teçhizat› için
göreceli olarak daha az say›da asgari gerek belirlenmifltir. Ayr›ca, bu gereklere uy-
gunluk sa¤lanmas› için bir geçifl dönemi tan›nm›flt›r. Eski iflyerlerinin ve ifl teçhiza-
t›n›n bu gerekleri karfl›layacak biçimde dönüfltürülmesi için süre tan›nmas› anlafl›-
l›r bir durumdur. Bununla birlikte, belirlenen asgari gerekler aras›nda farkl›l›k ol-
mas› aç›klanabilir de¤ildir. Gerçekten, sa¤l›kl› ve güvenli çal›flma koflullar› olufltur-
mak için belirlenen asgari gereklerin yerine getirilmemesinin hem yeni hem de es-
ki iflyerlerinde ve ifl teçhizat›nda riski art›raca¤› düflünülürse bu gereklerin farkl›l›k
göstermemesi daha uygun olurdu.

‹flkollar› ve Özellikli ‹fller Hakk›ndaki Direktifler
• ‹flçilerde Özellikle S›rt ‹ncinmesi Riski Yaratan A¤›r Yük Kald›rma ve Tafl›ma

‹fllerinde Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri Hakk›nda Direktif
(90/269/EEC),

• Ekranl› Araçlarla Yap›lan Çal›flmalarda Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri
Hakk›nda Direktif (90/270/EEC),

• Teknelerde T›bbi Müdahalenin ‹yilefltirilmesinde Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik
Gerekleri Hakk›nda Direktif (92/29/EEC),

• Geçici ve Seyyar ‹nflaat fiantiyelerinde Uyulacak Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik
Gerekleri Hakk›nda Direktif (92/57/EEC),

• Sondajla Maden Ç›karma Sanayilerinde ‹flçilerin Sa¤l›k ve Güvenli¤inin Da-
ha ‹yi Korunmas› için Uyulacak Asgari Gerekler Hakk›nda Direktif
(92/91/EEC),

• Yeralt›ndan ve Yerüstünden Maden Ç›karma Sanayilerindeki ‹flçilerin Sa¤l›k
ve Güvenli¤inin Daha ‹yi Korunmas› için Uyulacak Asgari Gerekler Hakk›n-
da Direktif (92/104/EEC),

• Bal›kç› Teknelerindeki ‹fllerde Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri Hakk›n-
da Direktif (93/103/EEC).

Bu Direktiflerde, öncelikli olarak seçilmifl iflkollar› ve ifllerde iflçilerin sa¤l›¤› ve
güvenli¤ini korumak için uyulacak ayr›nt›l› ama esnek asgari gerekler belirlenmifl-
tir. Bu gereklere uygunluk sa¤lamak için öncelikle sa¤l›kl› ve güvenli çal›flmaya
uygun bir iflyeri tasarlan›p kurulacak ve bu özellik düzenli bak›m ve onar›mla sür-
dürülecektir. Üretime geçen iflyerinde, tasar›m ve kurulufl aflamalar›nda önlene-
meyen riskler risk de¤erlendirmesiyle belirlenerek denetim alt›na al›nacakt›r. Teh-
like ve risklerden korunmak için haz›rlanan bir sa¤l›k ve güvenlik eylem plan› ön-
lemlere ra¤men önlenemeyen ya da üretim sürecindeki de¤iflikliklere ba¤l› olarak
ortaya ç›kan riskleri önleyecek biçimde sürekli yenilenerek uygulanacakt›r.

Riskli olduklar› için öncelikle düzenlenen bu iflkollar› ve ifllerde, yapacaklar› ifl,
tehlike ve riskler, uyulacak önlemler aç›s›ndan iyi bilgilendirilmifl ve e¤itilmifl iflçi-
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lerin, ayr›nt›l› ve anlafl›l›r ifl talimatlar›na ve kurallara uygun olarak ve sürekli gö-
zetim ve denetim alt›nda çal›flt›r›lmalar› sa¤lanacakt›r. 

Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Etkenler Hakk›ndaki Direktifler
• ‹flçilerin ‹flte Asbeste Maruz Kalmalar›ndan Kaynaklanan Risklerden Korun-

malar› Hakk›nda Direktif (83/477/EEC),
• ‹flçilerin ve Toplumun Sa¤l›¤›n›n ‹yonlaflt›r›c› Ifl›nlar›n Yol Açt›¤› Tehlikeler-

den Korunmas› için Temel Güvenlik Standartlar› Getiren Direktif (96/29/EU-
RATOM),

• ‹flçilerin Sa¤l›k ve Güvenli¤inin ‹flteki Kimyasal Etkenlere Ba¤l› Risklerden
Korunmas› Hakk›nda Direktif (98/24/EC),

• Patlay›c› Ortamlar›n Riski Alt›nda Olan ‹flçilerin Sa¤l›k ve Güvenli¤inin Da-
ha ‹yi Korunmas›nda Asgari Gerekler Hakk›nda Direktif (1999/92/EC),

• ‹flçilerin ‹flte Biyolojik Etkenlere Maruz Kalmalar›na Ba¤l› Risklerden Korun-
malar› Hakk›nda Direktif (2000/54/EC),

• ‹flçilerin Fiziksel Etkenlere (Titreflim) Maruz Kalmalar›na Ba¤l› Riskler ile ‹l-
gili Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri Hakk›nda Direktif (2002/44/EC),

• ‹flçilerin Fiziksel Etkenlere (Gürültü) Maruz Kalmalar›na Ba¤l› Riskler ile ‹l-
gili Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri Hakk›nda Direktif. (2003/10/EC),

• ‹flçilerin ‹flte Kanserojen ve Mutajenlere Maruz Kalmalar›na Ba¤l› Risklerden
Korunmalar› Hakk›nda Direktif (04/37/EC),

• ‹flçilerin Fiziksel Etkenlere (Elektromanyetik Alanlar) Maruz Kalmalar›na
Ba¤l› Riskler ile ‹lgili Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri Hakk›nda Direktif
(2004/40/EC),

• ‹flçilerin Fiziksel Etkenlere (Optik Ifl›ma) Maruz Kalmalar›na Ba¤l› Riskler ile
‹lgili Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri Hakk›nda Direktif (2006/25/EC),

• 98/24/EC Say›l› Konsey Direktifi’nin Uygulanmas› için ‹kinci Belirleyici Ma-
ruz Kalma S›n›r De¤erleri Listesinin Oluflturulmas›n› Sa¤layan ve 91/322/EEC
ve 2000/39/EC Say›l› Direktifleri De¤ifltiren Direktif (2006/15/EC).

Bu Direktifler iflçilerin, sa¤l›k ve güvenli¤ini fiziksel, kimyasal, biyolojik etken-
lerden korumak için uyulacak asgari gerekleri belirler. Ayr›ca bu Direktiflerde,
elektromanyetik alanlar, iyonlaflt›r›c› ›fl›n ve mutajen kimyasallar gibi üretim alan›
için yeni say›lan risk etmenleri düzenleme kapsam›na al›narak düzenlenen etmen
say›s› art›r›lm›flt›r. Ancak AB’de, risk öncelikleri s›ralan›rken güvenlik riskleri ve
kimyasal risklerden sonra üçüncü ve dördüncü s›raya t›rmanan psikososyal ve yö-
netsel risk etmenleri, belki de ifl örgütlenmesinin do¤as›yla içselleflmifl olduklar› ve
bu nedenle üzerlerinde uzlaflma sa¤lanamad›¤› için henüz düzenlenmemifltir.

Düzenlenen etkenlerden korunmak için ayr›nt›l› asgari gerekler belirlenmifl, ifl-
verenlere bu gereklere uyma yükümlülü¤ü getirilmifltir. ‹flverenler, her etken için
risk de¤erlendirmesi yap›lmas›n›, belirlenen tehlike ve riskleri önlemek veya iflçi-
leri bunlardan korumak için al›nacak önlemleri ve bu önlemlerin nas›l uygulana-
ca¤›n› gösteren bir sa¤l›k ve güvenlik plan› haz›rlanmas›n› ve uygulanmas›n›, uy-
gulama sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesini ve bu sonuçlara göre önleme ve koruma
sürecinin gözden geçirilmesini sa¤layacakt›r.

S›n›r de¤erler, etkenin ortamdaki veya kandaki düzeyini tan›mlayan, afl›lmama-
s› için önlem al›nmas› gereken, afl›lmamas› önlemlerin etkili, afl›lmas› ise etkisiz ol-
du¤unu ve etkili düzeltici önlem al›nmas› gerekti¤ini gösteren de¤erlerdir. 
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Risk Gruplar›n›n Korunmas› Hakk›ndaki Direktifler
• Belirli Süreli veya Geçici ‹fl ‹liflkisi ile Çal›flan ‹flçilerin Sa¤l›k ve Güvenli¤ini

‹yilefltirmek için Al›nacak Önlemleri Tamamlayan Direktif (91/383/EEC),
• Gebe, Yeni Do¤urmufl veya Emziren ‹flçilerin ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inin Ge-

lifltirilmesini Destekleyen Önlemler Hakk›nda Direktif (92/85/EEC),
• Gençlerin ‹flte Korunmas› Hakk›nda Direktif (94/33/EC).
Kendi Hesab›na Çal›flan ‹flçilerin Sa¤l›k ve Güvenli¤inin Daha ‹yi Korunmas›

Hakk›nda Tavsiye (2003/134/EC) de bu grupta yer almaktad›r. Ancak, üzerinde
uzlaflma sa¤lanamad›¤› için henüz direktif olarak onaylanmam›flt›r.

Yafl›, cinsiyeti, fiziksel özelli¤i, sa¤l›k durumu, ifl iliflkisi gibi nedenlerle tehlike
ve risklerden di¤er iflçilere göre daha kolay, h›zl› ve a¤›r etkilendikleri için daha
korunmas›z olan iflçiler iflyerinde ayr›ca koruma alt›na al›nacaklard›r.

Üç Direktifte düzenlenmifl olan belirli süreli veya geçici ifl iliflkisi ile çal›flan
iflçiler, genç iflçiler, gebe, yeni do¤um yapm›fl veya emziren iflçiler Tavsiyede de
kendi hesab›na çal›flan iflçiler risk grubu olarak tan›mlanm›flt›r. Bu iflçilerin sa¤-
l›k ve güvenli¤ini ayr›ca koruma alt›na almak için uyulacak asgari gerekler belir-
lenmifltir. 

Çal›flma Süresiyle ‹lgili Direktif
• Çal›flma Süresi Örgütlenmesinin Baz› Boyutlar› Hakk›nda Direktif (2003/

88/EC)
Çal›flma süresi ve örgütlenmesi yaln›zca bu Direktifte de¤il, Çerçeve Direk-

tif’ten bafllayarak ilgili bütün direktiflerde bir sa¤l›k ve güvenlik bileflenidir. Direk-
tifte, çal›flma ve dinlenme süreleriyle sa¤l›k ve güvenlik aras›ndaki olas› olumsuz
iliflkileri önleyecek ayr›nt›l› hükümler yer almaktad›r. Bununla birlikte, üzerinde
daha kolay uzlaflma sa¤lamak için getirilen baz› esneklikler Direktifin etkinli¤ini s›-
n›rlam›flt›r. 

ULUSAL MEVZUATIN ULUSLARARASI MEVZUAT
KARfiISINDAK‹ DURUMUNUN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Türkiye, ILO’nun ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bafll›¤› alt›nda s›n›fland›rd›¤› 19 sözleflme-
den 9’nu onaylam›fl, 1 protokolü ise onaylamam›flt›r. Türkiye’nin onaylad›¤› söz-
leflmelerden 3’ünü genel ilke ve kurallar› tan›mlayan 155 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i Sözleflmesi, 161 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› Hizmetleri Sözleflmesi ve 187 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i için Destekleyici Çerçeve Sözleflme oluflturmaktad›r. Ayn› bafll›k alt›nda
yer alan kay›t ve bildirim sistemleri ve ulusal istatistikler alanlar›nda 155 say›l› Söz-
leflmeyi tamamlayan 155 say›l› Protokolü ise Türkiye onaylamam›flt›r. Türkiye, bu
sözleflmelere ek olarak özgün bir riskten korunmay› düzenleyen 115 say›l› Radyas-
yondan Korunma Sözleflmesini ve riskli iflkollar›nda sa¤l›kl› ve güvenlikli çal›flma-
y› düzenleyen 167 say›l› ‹nflaat ‹fllerinde Sa¤l›k ve Güvenlik Sözleflmesi ile 176 sa-
y›l› Madenlerde Sa¤l›k ve Güvenlik Sözleflmesini de onaylam›flt›r. Yaflanan büyük
kazalardan sonra 23.03.2015 tarihinde onaylanan son iki sözleflme 23.03.2016 tari-
hinde yürürlü¤e girmifltir. Onaylanm›fl olan di¤er 3 sözleflme ise “gözden geçirile-
cek” veya “hükümsüz” sözleflmelerdir.

Türkiye’nin onaylad›¤› ILO sözleflmeleri için http://www.ilo.org/public/turkish/region/eur-
pro/ankara/about/sozlesmeler.htm adresine bakabilirsiniz.
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onaylamam›flt›r.
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ILO Uzmanlar Komitesi, 155 ve 161 say›l› Sözleflmelerin uygulanmas› hakk›nda
2010 ve 2011 y›llar›nda yay›nlanan son Türkiye raporlar›nda, hükümetin sözleflme-
lerin uygulanmas›yla ilgili raporlar› düzenli ve zaman›nda göndermedi¤i, uygula-
ma konusunda sorulan sorulara genel yan›tlar verdi¤ini ve uygulamaya dönük ay-
r›nt›lar› aktarmad›¤› belirtilmifl ve afla¤›da s›ralanan maddelerin uygulanmas› hak-
k›nda ek bilgi istenmifltir:

• 155 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sözleflmesi’nin kapsam› ile ilgili m.1 ve
m.2, ulusal politikan›n uygulanmas› için etkinlik alanlar› ve yöntemleriyle
ilgili m.5, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ulusal durum de¤erlendirmesi ve gözden
geçirilmesiyle ilgili m.7, tehlikeli üretim ifllemleri ve zararl› maddelerin gö-
zetimiyle ilgili m.11, üretim araçlar›n›n do¤ru yerlefltirilmesi ve kullan›lma-
s›n›n gözetimiyle ilgili m.12, ciddi ve ani tehlike durumuyla ilgili m.13 ve
m.19, ayn› iflyerinde etkinlik yürüten birden çok iflletmenin iflbirli¤i yap-
mas›yla ilgili m.17, ilk yard›m ve tedavi örgütlenmesiyle ilgili m.18 ve ifl-
yerinde karfl›l›kl› dan›flmayla ilgili m.19’un uygulanmas› hakk›nda sorulan
sorular›n yan›tlanmas›n› ve ifl teftifli ve ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› is-
tatistikleriyle “T.C. Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politika Belgesi 2006-
2008” hedeflerine ne ölçüde ulafl›ld›¤›n› gösteren verilerin iletilmesini is-
temektedir.

• 161 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› Hizmetleri Sözleflmesi’nin hizmetlerin ifllevleriyle ilgili
m.5, kapsam›yla ilgili m.6, taraflar›n iflbirli¤iyle ilgili m.8, sa¤l›k ve güvenlik
profesyonellerinin sahip olmalar› gereken mesleki nitelikleriyle ilgili m.11,
sa¤l›k gözetiminin iflçilere mali yük yüklememesiyle ilgili m.12 ve sa¤l›k ve
güvenlik profesyonellerinin gerekli bilgilere ulaflabilmeleriyle ilgili m.14 ve
m.15’in uygulanmas› hakk›ndaki sorular›n yan›tlanmas›n› istemektedir.

Raporlara göre, uygulamaya yönelik sorunlar›n yan› s›ra kapsam sorunu ILO
mevzuat›na uyum sürecindeki en temel sorundur. 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun ilk
dört maddesiyle getirilen s›n›rlamalar, iflçilerin büyük ço¤unlu¤unu Kanunun kap-
sam› d›fl›na itmifltir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle özellikle de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hiz-
metleriyle ilgili maddeler s›n›rlamay› daha da art›rm›flt›r. Sonuçta, iflkolu ayr›m› ya-
p›lmadan bir iflte çal›flan her iflçinin hakk› olan sa¤l›k ve güvenlik hakk› ayr›cal›k-
l› iflçilere tan›nan bir az›nl›k hakk›na dönüflmüfltür. 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i Kanunu’nun 30.06.2012’de yürürlü¤e girmesiyle kapsam sorunu büyük ölçüde
çözülmüfltür.

Kapsam sorununu daha iyi anlayabilmek için 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun “Amaç ve Kap-
sam”, “Tan›mlar” ve “‹stisnalar” bafll›kl› ilk dört maddesini ve “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hiz-
metleri” bafll›kl› m.81’i yeniden de¤erlendiriniz.

2005 y›l›nda AB ile tam üyelik görüflmelerine bafllayan Türkiye, AB’nin ilk 15
üyesinin bile uyarlamay› tamamlamad›¤› bir dönemde ve uyarlama için süre tan›n-
m›fl olmas›na ra¤men 29 temel direktifin 24’ünü üç y›l içinde ulusal mevzuata uyar-
lay›p uygulamaya sokmufltur. Di¤er 5 direktif ise bugüne kadar uyarlanmam›flt›r.
Dan›fltay’›n, 89/391/EEC say›l› Çerçeve Direktif’i ulusal mevzuata yans›tan ‹fl Sa¤l›-
¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i’ni 2006 y›l›nda iptal etmesiyle hem bu Yönetmelikte
tan›mlanan genel ilke ve kurallar yürürlükten kalkm›fl hem de bu Yönetmeli¤e gö-
re ç›kar›lan ve pek çok maddesi bu Yönetmeli¤e göre uygulanmas› gereken 16 yö-
netmeli¤i alanda uygulamak güçleflmifltir. 
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Türkiye, AB’nin 29 temel
direktifinin 24’ünü üç y›l
içinde ulusal mevzuata
uyarlay›p uygulamaya
sokmufltur.



ILO mevzuat› ile yaflanan kapsam sorunu, AB mevzuat› ile de yaflanm›flt›r. Ay-
r›ca mevzuat, h›zl› bir flekilde ve teknik, örgütsel ve insani altyap› haz›rlanmadan
uyarland›¤› için uygulaman›n etkisizleflti¤i ve amac›na istenildi¤i flekilde ulaflama-
d›¤› söylenebilir. 

AB ile üyelik görüflmeleri bafllad›ktan hemen sonra 2006 y›l›nda yay›nlanan ilk
‹lerleme Raporu’nda ulusal mevzuat›n AB mevzuat›yla “üst düzeyde” uyumlu oldu-
¤u, uygulamada da ilerleme sa¤land›¤› belirtilmifltir. 2008 ve 2009 y›llar›nda
yay›nlanan ‹lerleme Rapor’lar›nda yer alan “baz› ilerlemeler sa¤land›” nitelemesi
bu iyimserli¤in üç y›l içinde azalmaya bafllad›¤›n› göstermektedir. 2010 ve 2011
y›llar›nda yay›nlanan ‹lerleme Rapor’lar›nda yer alan “çok s›n›rl› ilerleme sa¤land›”
saptamas› ise iyimserli¤in yerini kayg›ya b›rakt›¤› fleklinde yorumlanabilir. Uygula-
mada yaflanan pek çok sorunun yan› s›ra temel düzenleme olan ve iptal edilen ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i’nin yerinin doldurulmam›fl olmas› bu tutum de¤i-
flikli¤inin en önemli nedeni olmufltur. 

Türkiye, 30.06.2012 tarihinde yürürlü¤e giren 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i Kanunu’nun yürürlü¤e girmesi, baflta kapsam konusu olmak üzere bu sorun-
lara çözüm üretmeye yönelik önemli bir ad›m olmufltur. Bununla birlikte, 2013  y›l›
‹lerleme Raporu’nda da belirtildi¤i gibi ifl sa¤l›¤› sisteminin yetersizli¤inden
kaynaklanan uygulama sorunlar› devam etmektedir. Bu sonuçlara göre, belirli
ilerlemeler sa¤lanm›fl olsa da  Türkiye’nin ILO ve AB mevzuat›n› uygulamakta da-
ha pek çok ad›m atmas› gerekti¤ini söylemek gerçekçi bir yaklafl›m olacakt›r.

Türkiye’nin ILO sözleflmelerinin çok az›n› Avrupa Birli¤i direktiflerinin hepsine yak›n›n›
onaylam›fl olmas›n› nas›l yorumlars›n›z? 
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Uluslararas› ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›n›n

oluflturulma amaçlar›n› s›ralamak.

Uluslararas› mevzuat siyasal (sosyal adaleti yay-
g›nlaflt›rarak evrensel bar›fl› kal›c›laflt›rmak), eko-
nomik (uluslararas› alanda rekabet eflitli¤i sa¤la-
mak, tek pazar›n kurulmas›n› desteklemek, sa¤-
l›k ve güvenlik sorunlar› nedeniyle ekonomik
kay›p yaflanmas›n› önlemek) ve elbette insani
(önleme ve korumay› iyilefltirerek iflçileri ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i sorunlar›ndan korumak) amaç-
larla oluflturulmufltur.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün ifl sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i mevzuat›n› oluflturan temel düzenlemeleri

ve tan›mlad›klar› temel ilke ve kurallar› aç›klamak.

ILO sözleflmelerinde, iflçileri belirli tehlike ve
risklere karfl› korumak için uyulacak temel ilke
ve kurallar› belirlemifltir. Ayr›ca, bunlar›n belirli
iflkollar›nda ve tehlike ve risklere karfl› nas›l uy-
gulanaca¤›n› da tan›mlam›flt›r. Buna göre, iflçile-
rin sa¤l›k ve güvenli¤ini korumak için ulusal öl-
çekten iflyeri ölçe¤ine kadar uzanan her aflama-
da ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ve çal›flma çevresi poli-
tikas› ve program› taraflar›n kat›l›m›yla haz›rlana-
cakt›r. Bu politika ve programda tan›mlanan ve
tehlike ve riskleri önlemeyi, önlenemeyenlerden
de iflçileri korumay› amaçlayan eylemler, ulusal
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sistemi ve onun bilefleni
olan ifl sa¤l›¤› hizmetleri arac›l›¤›yla yerinde, sü-
rekli ve kararl› bir biçimde uygulanacakt›r. Gü-
venlik kültürünün geliflmifl olmas›, bilgilendirme
ve e¤itim, dan›flma, iflbirli¤i ve kat›l›m gibi strate-
jik araç ve yöntemlerin etkili bir biçimde kulla-
n›lmas› uygulaman›n baflar›s›n› ve süreklili¤ini
sa¤layacakt›r.

Avrupa Birli¤i’nin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzu-

at›n› oluflturan temel düzenlemeleri ve tan›mla-

d›klar› temel ilke ve kurallar› aç›klamak.

AB direktifleri, ILO’nun temel ilke ve kurallar›n›n
benimsemifltir. AB mevzuat› direktiflerde, iflçile-
rin sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lamak için uyulacak
asgari gerekler, iflyeri ve ifl teçhizat›, iflkollar› ve
ifller, tehlike ve riskler, risk gruplar› ve çal›flma
süresi temelinde yeniden oluflturulup tan›mlan-
m›flt›r. 

Ulusal ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›n›n ulusla-

raras› mevzuat karfl›s›ndaki durumunu de¤er-

lendirmek.

ILO sözleflmelerinin çok az›, AB direktiflerinin
ise hepsine yak›n› ulusal mevzuata uyarlanm›flt›r.
Bununla birlikte, Türkiye uygulama aç›s›ndan
hem ILO hem de AB mevzuat›na eflit uzakl›kta
ve sürecin henüz bafl›ndad›r. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi AB’nin ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i alan›ndaki ikincil mevzuat›n› oluflturan düzenleme-
lerden biri de¤ildir?

a. Tavsiye ve görüfller
b. Kurucu Antlaflmalar
c. Direktif
d. Tüzük
e. Karar

2. Afla¤›dakilerden hangisi ILO’nun uluslararas› antlafl-
ma niteli¤i tafl›yan, ulusal politikaya yol gösteren ve
onaylayan ülkeyi ba¤layan temel uygulama arac›d›r?

a. Uygulama Kural›
b. Tavsiye Karar›
c. Protokol
d. Direktif
e. Sözleflme

3. 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu, Türki-
ye’nin uluslararas› mevzuata uyum sürecinde elefltiri al-
d›¤› hangi temel soruna çözüm getirmeye çal›flm›flt›r?

a. Mevzuat› güncellefltirmemesi
b. Uluslararas› mevzuat› onaylamakta yavafl olmas›
c. Ulusal mevzuat›n kapsam›n›n s›n›rlanm›fl olmas›
d. Onaylad›¤› mevzuat› uygulamaya sokmam›fl olmas›
e. Mevzuat›n uygulanmas› konusunda düzenli ra-

por vermemesi

4. Afla¤›dakilerden hangisi ILO’nun ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤iyle ilgili temel ilke ve kurallar›n› aç›klayan düzenle-
melerden biri de¤ildir?

a. Mesleki Kanserler Sözleflmesi
b. ‹fl Sa¤l›¤› Hizmetleri Sözleflmesi
c. ‹fl Güvenli¤i ve Sa¤l›¤› Sözleflmesi
d. ‹fl Güvenli¤i ve Sa¤l›¤› Sözleflmesi Protokolü
e. ‹fl Güvenli¤i ve Sa¤l›¤› Sözleflmesi ‹çin Destekle-

yici Çerçeve

5. Afla¤›dakilerden hangisi AB’nin iflçilerin sa¤l›k ve
güvenli¤ini korumak için uyulacak genel ilke ve kural-
lar› belirleyen direktiftir?

a. ‹flte ‹flçilerin Sa¤l›k ve Güvenli¤inin Gelifltirilme-
sini Destekleyen Önlemler Al›nmas› Hakk›nda
Direktif

b. ‹flçilerin ‹flte Kanserojen ve Mutajenlere Maruz
Kalmalar›na Ba¤l› Risklerden Korunmalar› Hak-
k›nda Direktif

c. ‹flçilerin ‹flte ‹fl Teçhizat› Kullanmalar›nda Asgari
Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri Hakk›nda Direktif

d. ‹flyerlerindeki Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerek-
leri Hakk›nda Direktif

e. Gençlerin ‹flte Korunmas› Hakk›nda Direktif

6. Afla¤›dakilerden hangisi AB’nin risk gruplar›n›n ko-
runmas› hakk›ndaki direktiflerinden biridir?

a. Çal›flma Süresi Örgütlenmesinin Baz› Boyutlar›
Hakk›nda Direktif

b. ‹flyerindeki Asgari Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri
Hakk›nda Direktif

c. ‹flçilerin ‹flte Asbeste Maruz Kalmalar›ndan Kay-
naklanan Risklerden Korunmalar› Hakk›nda Di-
rektif

d. ‹flçilerin Sa¤l›k ve Güvenli¤inin ‹flteki Kimyasal
Etkenlere Ba¤l› Risklerden Korunmas› Hakk›nda
Direktif

e. Belirli Süreli veya Geçici ‹fl ‹liflkisi ile Çal›flan ‹fl-
çilerin Sa¤l›k ve Güvenli¤ini ‹yilefltirmek için
Al›nacak Önlemleri Tamamlayan Direktif

7. Afla¤›dakilerden hangisi ILO’nun sözleflme ile efl za-
manl› ç›kar›lan, onaylanmas› gerekmeyen, ba¤lay›c› ol-
mayan, ilke ve kurallar›n nas›l uygulanaca¤›n› aç›kla-
yan uygulama arac›d›r?

a. Direktif
b. Sözleflme
c. Tavsiye Karar›
d. Uygulama Kural›
e. Düzenleyici Protokol

8. Afla¤›daki antlaflmalardan hangisine eklenen bölüm
ILO’nun kurulmas›nda kanuni dayanak oluflturmufltur?

a. Filadelfiya Antlaflmas›
b. Cenevre Antlaflmas›
c. Lahey Bar›fl Antlaflmas›
d. Versay Bar›fl Antlaflmas›
e. Paris Bar›fl Antlaflmas›

9. AB, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda afla¤›dakilerden
hangisi ile karar al›r?

a. Adaletsel ço¤unluk
b. Nitelikli ço¤unluk
c. Basit ço¤unluk
d. Salt ço¤unluk
e. Oybirli¤i

10. Afla¤›dakilerden hangisi 161 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› Sözlefl-
mesi’ne göre ulusal sa¤l›k hizmetlerinin ifllevlerinden
biri de¤ildir?

a. ‹flçilerin sa¤l›k gözetimi
b. Çal›flma çevresi gözetimi
c. Bilgilendirme, dan›flmanl›k, e¤itim ve ö¤retim
d. ‹flçilerin hasta ailelerinin muayene ve tedavisi
e. ‹lk yard›m, acil müdahale ve sa¤l›k programlar›

Kendimizi S›nayal›m



Okuma Parças›
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MECL‹S’‹N ORTASINDA ‹fi KAZASI 

Mecliste, “ak›ll› bina” olarak adland›r›lan yeni halkla
iliflkiler binas›n›n inflaat›nda dün bir kaza meydana gel-
di. ‹fl kazas›, dün sabah saat 09.30 s›ralar›nda yafland›.
‹nflaata m›c›r (çak›l tafllar›) getirildi. M›c›rlar›n boflalt›ld›-
¤› büyük hortum iflçinin üzerine düfltü. Görgü tan›klar›,
hortumun ucunda büyük bir ipin ba¤l› olmas› ve hortu-
mun bu iple çekilerek boflalt›lmas› gerekti¤ini ancak
hortumda böyle bir ipin bulunmad›¤›n› söylediler. Ta-
n›klar, boflaltma s›ras›nda hortumun t›kand›¤›n›, iflçinin
de boflaltmak için hortuma kürekle vurdu¤unu, bu vur-
ma sonucu da hortumun kopup iflçinin üzerine düfltü-
¤ünü anlatt›lar. A¤›r yaral› olarak hastaneye kald›r›lan
iflçi halen yo¤un bak›mda hayat mücadelesi veriyor.
Olay› Meclis’te yaz›l› aç›klama ile duyuran Emek, De-
mokrasi ve Özgürlük Bloku ‹stanbul Milletvekili Levent
Tüzel, “‹fl güvenli¤i tedbirlerinin al›nmamas› ifl kazala-

r›na davetiye ç›kar›yor” dedi. “Türkiye’nin dört bir ya-

n›nda her gün, her saat gerekli ifl güvenli¤i tedbirleri-

nin al›nmamas› ve denetimsizlik nedeniyle ifl kazalar›

meydana gelmektedir” diyen Tüzel, Türkiye’nin ifl ka-
zalar›nda Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü s›rada
olmas›n›n insan hayat›na verilen de¤erin ülkemizde ne
kadar ucuz oldu¤unun somut bir kan›t› oldu¤unu kay-
detti. Türkiye’de ifl kazalar›n›n bu kadar çok olmas›n›n
en büyük nedeninin denetimsizlik ve kanuni mevzua-
t›n yeterli olmamas› oldu¤unun alt›n› çizen Tüzel, “Mev-

cut düzenlemeler yeterli olmad›¤› gibi, gerekli denetim-

lerin yap›lmamas› ve ifl güvenli¤i tedbirlerini almayan-

lar hakk›nda cayd›r›c› cezalar verilmemesi nedeniyle

ülkemizde her 15 saniyede bir ifl kazas› meydana gel-

mektedir” dedi. Tüzel, Türkiye’de en çok ifl kazas›n›n
inflaat sektöründe meydana geldi¤ini, iflçilerin ölüm,
yaralanma ve sakat kalma riskinin en yüksek oldu¤u
alan›n da bu sektör oldu¤unu hat›rlatm›flt›r. 

Kaynak: http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=
40786 adresinden k›salt›larak al›nm›flt›r. 

“... Türkiye 9 Temmuz 1392 tarihinde, Milletler Cemiyeti’ne
üye olmakla beraber, otomatik olarak ILO’ya da üye ol-
mufltur. Bafllang›ç y›llar›nda Türkiye’de ciddi anlamda bir
sendikal örgütlenme olmad›¤› için, Uluslararas› Çal›flma
Konferans›’na uzunca bir süre sadece hükümet delegasyo-
nu ile kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Dolay›s›yla Türkiye bu bafllan-
g›ç y›llar›nda, üçlü yap›ya (iflçi-iflveren-hükümet) göre iflle-
yen ILO içinde ne fazla etkinli¤ini göstermifltir, ne de ILO
içinde fazla dikkate al›nm›flt›r. Bu süreçte ILO’nun Türki-
ye’ye bak›fl›, onaylanan ILO normlar›n›n uygulan›p uygu-
lanmad›¤› de¤il, modern Türkiye’nin kurulmas›yla, çal›flma
hayat›yla ilgili olarak gerek mevzuat oluflturma boyutuyla,
gerekse kurumsal altyap› oluflturma yönüyle; hukuki, idari
ve teknik yard›mlar›yla bu sürece katk› yapmak istemifltir.
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra uluslararas› düzeyde geli-
flen siyasal uzlaflmalar, uluslararas› sistem içinde ILO’nun
önemini artt›rm›flt›r. Özellikle ILO’nun 1944 y›l›nda adeta
bir ‘sosyal manifesto’ olarak deklare etti¤i Filadelfiya Bildir-
gesi, dünya kamuoyunda yank›s›n› bulmufl ve bar›fl istem-
lerine yard›mc› olmufltur. Do¤al olarak Türkiye bu gelifl-
melerden ba¤›ms›z davranmam›fl, bu geliflmelerden yarar-
lanma yoluna gitmifltir. Gerçekten, Türkiye ILO ile iyi bir
iflbirli¤i sürecine girmifl, ulusal mevzuat›n gelifltirilmesine
katk› yapacak, ILO normlar›n› kabul etmifl ve ifl mevzuat›-
na yans›tma yoluna gitmifltir. Bu dönemde, Türkiye sade-
ce ILO normlar›n› uygulama yoluna gitmemifl, ayn› zaman-
da ILO’nun bölgesel konferanslar›, e¤itim seminerleri ve
araflt›rma programlar›ndan da yararlanm›flt›r. Bu anlay›fl
çerçevesinde 1952 y›l›nda ILO ile yap›lan bir anlaflma ile ‹s-
tanbul’da ‘Yak›n ve Ortado¤u Çal›flma Enstitüsü’ kurulmufl-
tur. Enstitünün faaliyet alan› oldukça genifl tutulmufltur.
Ayn› dönemde ILO’dan bir Uzmanlar Heyeti, Türkiye’ye
gelerek Çal›flma Bakanl›¤›’n›n kurulufl ve iflleyifli, ‹fl ve ‹flçi
Bulma Kurumu, Sosyal Sigortalar, iflçilerin ifl kazas› ve mes-
lek hastal›klar›na karfl› korunmas›, meslek iliflkileri gibi ko-
nularda dönemin kamu idaresine yard›mc› olmufltur.
Türkiye’nin ILO normlar›n› onay politikas› temelde ih-
tiyatl› olmufltur öncelikle iç mevzuat›n› ILO normlar› se-
viyesine ç›karma yoluna gitmifl, daha sonra ILO sözlefl-
melerini onaylam›flt›r. Ancak hangi yöntemi seçerse seç-
sin, iç mevzuat›n› ILO normlar› paralelinde gelifltirme
yönünde çok aç›k çaba sarf etmifltir. Tabi ki burada,
ILO denetim organlar› ile Türkiye aras›nda oluflan hele-
zonik iliflkinin etkisini de gözard› etmemek gerekir...”.

Kaynak: Pir Ali Kaya, “2000’li Y›llarda Türkiye’nin

ILO Serüvenine K›sa Bir Bak›fl”, Çimento ‹flveren
Dergisi, C.15, S.4 (Temmuz 200), s.14-15’den al›nm›flt›r.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Mev-
zuat›n›n Hukuki Araçlar›” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Çal›flma Ör-
gütü’nün ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Mevzuat›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ulusal Mevzuat›n Uluslarara-
s› Mevzuat Karfl›s›ndaki Durumunun De¤erlen-
dirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Söz-
leflmeleri, Protokolleri ve Tavsiye Kararlar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çerçeve Direktif (89/391/
EEC)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Di-
rektifleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Çal›flma Ör-
gütü’nün ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Mevzuat›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Mevzuat Olufl-
turma Amaçlar›” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa Birli¤i’nin ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Mevzuat›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Sa¤l›¤› Hizmetleri Sözlefl-
mesi (No.161) ve Tavsiye Karar› (No.171) (1985)”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

S›ra Sizde 1 

Sosyal Güvenlik Kurumu istatistikleri, ifl kazalar›nda
bir azalma oldu¤unu, meslek hastal›klar›nda ise önem-
li bir de¤ifliklik olmad›¤›n› göstermektedir. Ancak, ifl
kazas› istatistiklerinin ve özellikle de meslek hastal›¤›
istatistiklerinin gerçekleri yans›tmad›¤› bilinmektedir.
Bu nedenle, bu verilerden yola ç›karak de¤erlendirme
yapmak uygun olmayacakt›r. Ulusal istatistiklerin gü-
venilir olmamas›, kay›t ve bildirim sisteminin ve mes-
lek hastal›klar› aç›s›ndan da tan› ve bildirim sisteminin
ifllemedi¤ini dolay›s›yla uluslararas› mevzuat›n uygu-
lanmas› konusunda daha uzun bir yolumuz oldu¤unu
göstermektedir. 

S›ra Sizde 2

‹fl kazas› ve meslek hastal›klar› verileri, tehlike ve risk-
ler ve kaynaklar›, al›nacak ve al›nm›fl önlemler ve ne-
denleri hakk›nda bilgi vermektedir. Bu veriler, ulusal
politika hedeflerini, önceliklerini, hedeflere ulaflmak
için bafllat›lacak giriflimleri ve kullan›lacak yöntemleri
de tan›mlama olana¤› sa¤lar. 

S›ra Sizde 3

‹lk olarak, bir risk de¤erlendirmesi yap›larak tehlikeleri
ve al›nacak önlemlerin belirlenmesi sa¤lan›r. Daha son-
ra tehlikeler ve önlemler önceliklerine göre s›ralan›r ve
hangi önlemi kimin, kim ile iflbirli¤i yaparak, hangi sü-
rede ve hangi maliyetle uygulayaca¤›n› tan›mlayan bir
iflyeri sa¤l›k ve güvenlik program› haz›rlan›r. Son ola-
rak, bu program›n uygulanmas› sa¤lanarak sonuçlar›
de¤erlendirilir, sonuç al›namayan alanlarda süreç yeni-
den bafllat›l›r.

S›ra Sizde 4

Uluslararas› ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›n› uyarla-
man›n ve uygulaman›n dönemin flartlar›na ba¤l› olarak
ele al›nd›¤› ve as›l amac›n uyarlama ve uygulama olma-
d›¤› söylenebilir. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Piyal, B. (2009). ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inde Türki-

ye’nin Avrupa Birli¤i’ne Uyum Sorunu, Ankara:
Belediye ‹fl Yay›nlar›.
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Yararlan›lan Kaynaklar
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A
AB Birincil Mevzuat›: ILO Anayasa’s› ve temel bildirgeler-

den oluflan mevzuatt›r. 

AB ‹kincil Mevzuat›: Sözleflme, protokol ve tavsiye kararla-

r›ndan oluflan mevzuatt›r.

Alt ‹flveren: Bir iflverenden, iflyerinde yürüttü¤ü mal veya

hizmet üretimine iliflkin yard›mc› ifllerde veya as›l iflin

bir bölümünde iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik

nedenlerle uzmanl›k gerektiren ifllerde ifl alan ve bu ifl

için görevlendirdi¤i iflçilerini sadece bu iflyerinde ald›¤›

iflte çal›flt›ran di¤er iflverendir.

B
Ba¤›l Nem: Havadaki nem miktar›n›n o havan›n alabilece¤i

maksimum neme olan oran›d›r. 

Bak›m Gücü: ‹flçinin, kazanc›ndan kendi ihtiyaçlar›n› karfl›lay›p

hayat›n ola¤an ak›fl›na uygun bir tasarruf yapt›ktan sonra

di¤er kiflilere yard›mda bulunacak pay ay›rabilmesidir.

Bak›m ‹htiyac›: ‹flçinin ölümü nedeniyle talep sahibinin sos-

yal seviyesine uygun bir yaflam seviyesini yakalayama-

yacak olmas›d›r.

Belirlenebilen Ücretler: ‹flçinin, kaza olmasayd› kaza an›n-

dan tazminata esas al›nan bilirkifli raporu tarihine kadar

çal›flarak elde edebilece¤i ücretlerdir.

Ç
Çal›flan Temsilcisi: ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili çal›flmala-

ra kat›lma, çal›flmalar› izleme, tedbir al›nmas›n› isteme,

tekliflerde bulunma vb konularda çal›flanlar› temsile yet-

kili olan bir iflyeri çal›flan›d›r.

Çal›flma Çevresinin ‹zlenmesi: ‹flyerinde tehlikeli etkenle-

rin mümkünse ölçüm de yap›larak saptanmas›n›, tehlike

düzeyine uygun önlem seçilip uygulanmas›n› ve al›nan

önlemlerin etkinli¤inin mümkünse ölçüm de yap›larak

belirlenmesini kapsayan yerinde, sürekli ve sistematik

olarak yürütülen etkinlikler bütünüdür.

D
Destek: Geride kalanlar›n geçimini k›smen veya tamamen

sa¤layacak flekilde fiilen ve düzenli olarak onlara yar-

d›m eden, olaylar›n ola¤an ak›fl›na göre e¤er ölüm ger-

çekleflmeseydi gelecekte az ya da çok bu yard›m› sa¤la-

yaca¤›na iliflkin güçlü bir olas›l›k bulunan kiflidir.

Di¤er Sa¤l›k Personeli: ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinde

görevlendirilmek üzere ÇSGB taraf›ndan belgelendiril-

mifl  hemflire, sa¤l›k memuru, acil t›p teknisyeni ve çev-

re sa¤l›¤› teknisyeni diplomas›na sahip olan kifliler ile

ÇSGB taraf›ndan verilen iflyeri hemflireli¤i belgesine sa-

hip kiflilerdir.

Direktif: Her üyenin direktifteki ilke ve kurallar› belirtilen sü-

rede mevzuat›nda tan›mlanan uygun yöntem ve araçlar›

kullanarak iç hukukuna yans›tmakla yükümlü oldu¤u ifl

sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda s›k kullan›lan, ba¤lay›c›

araçt›r. 

E
Ekonomik Gelece¤in Sars›lmas›ndan Kaynaklanan Za-

rar: ‹flçinin, ekonomik gelece¤i sars›lmasayd› elde ede-

bilece¤i kazanç ile mevcut durumuyla gelecekte elde

edebilece¤i kazanç aras›ndaki farkt›r.

Ergonomi: Kiflilerin, fiziksel ve psikolojik özelliklerini gözö-

nünde bulundurarak kiflinin iflin kiflilere, kiflilerin ifle

uyumu için gerekli flartlar› ortaya koyan çok disiplinli

bir bilim dal›d›r.

F
Farazi Destek: Ölüm tarihine kadar fiilen gerçekleflmedi¤i

halde ileride desteklik iliflkisinin olaca¤›n›n kabul edile-

bildi¤i durumdur.

Frekans: Sesin bir saniyedeki titreflim say›s›d›r.

G
Geçici ‹fl ‹liflkisi: ‹flverenin, devir s›ras›nda yaz›l› r›zas›n› al-

mak suretiyle bir iflçiyi, holding bünyesi içinde veya ay-

n› flirketler toplulu¤una ba¤l› baflka bir iflyerinde veya

yapmakta oldu¤u ifle benzer ifllerde çal›flt›r›lmas› koflu-

luyla baflka bir iflverene ifl görme edimini yerine getir-

mek üzere geçici olarak devretmesidir.

Gerçek Destek: Fiilen gerçekleflmifl destek iliflkisidir.

H
Hukuki Sorumluluk: Bir kimsenin sözleflmeye ayk›r› davra-

n›fl veya hukukun yaz›l› veya yaz›s›z kurallar›na ayk›r›

hareketi nedeniyle baflkas›na vermifl oldu¤u zarar› taz-

min etme borcudur.

Hüküm Sonras› Dönem (‹flleyecek Zarar Dönemi): ‹flçi-

nin u¤ramas› muhtemel zararlar›n birtak›m varsay›mlar-

dan hareket edilecek belirlendi¤i, yaflanmam›fl bir za-

man dilimidir.

‹
‹dari Yapt›r›m: Mevzuat›n yetki verdi¤i durumlarda idare-

nin, herhangi bir yarg› karar›na dayanmadan, do¤rudan

do¤ruya idari bir tasarruf yani idari bir ifllemle idare hu-

Sözlük
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kukuna özgü usullerle kamu yarar›n› korumak amac›yla

verdi¤i cezalard›r.

‹hmal: Hukuka ayk›r› sonucu istememekle birlikte, bu sonu-

cun önlenmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilme-

mesidir.

‹lliyet Ba¤›: Haks›z fiil sebebiyle ortaya ç›kan zarar›n tazmini

borcunun do¤abilmesi için, haks›z fiil ile zarar aras›nda

bulunmas› gerekli sebep-sonuç iliflkisidir.

‹fl Güvenli¤i Uzman›: ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda görev

yapmak üzere ÇSGB taraf›ndan yetkilendirilmifl, ifl güven-

li¤i uzmanl›¤› belgesine sahip, ÇSGB ile ilgili kurulufllar›n-

da çal›flma hayat›n› denetleyen müfettifller ile mühendislik

veya mimarl›k e¤itimi veren fakültelerin mezunlar› ile tek-

nik elemand›r.

‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›¤›ndan Do¤an Tazminat Da-

valar›: ‹flverenlerin, iflçilerin karfl›lanmayan zarar›n› kar-

fl›lamalar›n› sa¤lamak için açt›klar› davalard›r.

‹fl Kazas›: Sigortal›n›n iflveren otoritesi alt›nda bulundu¤u bir

s›rada gördü¤ü ifl veya iflin gere¤i dolay›s›yla aniden ve

d›fltan meydana gelen bir etkenle onu bedenen veya

ruhça zarara u¤ratan bir olayd›r.

‹fl Sa¤l›¤› Hizmetleri: ‹flçinin, fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤›n›n ko-

runmas›n› kolaylaflt›racak sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma

çevresi oluflturulmas› ve sürdürülmesini ve iflin iflçinin

sa¤l›k durumu temel al›narak belirlenen çal›flma kapasi-

tesine en uygun hale getirilmesini sa¤layacak koflullar

hakk›nda iflverene, iflçilere ve temsilcilerine önleme ön-

celikli öneriler yapmak için iflyerinde örgütlenen hizmet-

lerdir.

‹flçilerin Sa¤l›k Gözetimi: Tehlike ve risklerden etkilenmeyi

sa¤l›k zarar› oluflmadan önlemek, önlenemeyen etkilen-

meye erken tan› koymak, etkilenmifl iflçinin sa¤l›k zara-

r›n›n artmas›n› önlemek için düzenli ve sürekli olarak

yürütülen, fizik muayeneyi ve gerekli laboratuvar ölçüm-

lerini ve görüntülemeleri de kapsayan etkinlikler bütü-

nüdür.

‹fllemifl Zarar Dönemi: Kaza an› ile maddi tazminat davas›-

n›n hüküm tarihi aras›nda geçen süreyi kapsar.

‹flyeri Hekimi: ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda görev yapmak

üzere ÇSGB taraf›ndan yetkilendirilmifl iflyeri hekimli¤i

belgesine sahip hekimdir.

‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimi: ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hiz-

metlerini yürütmek üzere iflyerinde kurulan, gerekli do-

nan›m ve personele sahip olan birimdir.

K
Karar: Düzenledi¤i konuda hedef taraf› ba¤layan bir metindir.

Karine: Bilinen mevcut olaylara dayanarak bilinmeyen bir

olay›n varl›¤›n›n kanun taraf›ndan farz edilmesidir.

Kast: ‹radenin bilerek ve isteyerek hukuka ayk›r› sonuca yö-

nelmesidir. 

Kaza A¤›rl›k Oran›: Belirli bir dönemde, bir milyon insan-sa-

atli çal›flma süresi içinde ifl kazas› nedeniyle kaybolan ifl-

günü say›s›d›r.

Kaza S›kl›k Oran›: Belirli bir dönemde, bir milyon insan-sa-

atlik çal›flma süresi içinde meydana gelen ve bir günden

fazla ifl göremezlikle sonuçlanan kaza say›s›d›r.

Kusur: Hukuka uygun olmayan, hukuk düzeninin k›nad›¤›

bir irade veya irade noksan›d›r.

M
Meslek Hastal›¤›: Sigortal›n›n çal›flt›¤› veya yapt›¤› iflin niteli-

¤inden dolay› tekrarlanan bir sebeple veya iflin yürütüm

flartlar› yüzünden u¤rad›¤› geçici veya sürekli hastal›k,

bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Mesleki Deri Hastal›klar›: Ciltte yani deride meydana gelen

meslek hastal›klar›d›r. 

Mesleki Rehabilitasyon: Sakatl›klar› nedeniyle eski ifllerini

yapamayanlara ya da belirli bir iflte çal›flamayanlara yeni

bir ifl ö¤retme, ifl bulma, ifle uyum sa¤lamalar›na yönelik

yap›lan hizmetlerdir. 

Meslekte Kazanma Gücü Kayb›: ‹fl kazas› sonras›nda be-

densel bütünlü¤ü ihlal edilen iflçinin mesle¤ini tam ya

da gere¤i gibi yürütmesine engel olan veya zorlaflt›ran

durumdur.

Mutlak Nem: Birim hacimdeki nem miktar›d›r. 

Mücbir Sebep: Sorumlunun faaliyet ve iflletmesi d›fl›nda olu-

flan sözleflmeden do¤an borcun, ihlâline kesin olarak ve

kaç›n›lmaz bir flekilde yol açan, öngörülmesi ve karfl›

konulmas› mümkün olmayan ola¤anüstü bir olayd›r.

Müteselsilen Sorumluluk: Kusurlar›n›n hafif veya a¤›r olma-

s› hesaba kat›lmadan sorumlulardan her birinin zarar›n

tamam›ndan mesul tutulmas›d›r.

O-Ö
Objektif Ölçüt: Benzer durum ve flartlar alt›nda iflçi ya da ifl-

verenin dahil oldu¤u çevredeki makul, normal bir insa-

n›n zararl› sonucun do¤mas›n› önlemek için sarf edece-

¤i çaba ve gösterece¤i özendir.

Ola¤an Sebep Sorumlulu¤u: Kanunda öngörülen özen yü-

kümlülü¤ünün yerine getirilmemesine dayanan bir ku-

sursuz sorumluluk halidir.

Onayl› Defter: ‹flyerinin ba¤l› bulundu¤u Çal›flma ve ‹fl Kuru-

mu ‹l Müdürlü¤ü’ne, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Mü-

dürlü¤ü’ne veya notere her sayfas› mühürlenerek onay-

latt›r›lan defterdir. 

Orta Sand›¤› (Teavün Sand›¤›): Gelir kayna¤›n› esnaftan al›-

nan aidatlar loncaya yap›lan ba¤›fllar, ç›rakl›ktan kalfal›-
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¤a, kalfal›ktan ustal›¤a geçifllerde yap›lan törenler için

al›nan para ve harçlar›n oluflturdu¤u, üyelerine ekono-

mik ve sosyal yard›m sa¤lamak üzere kurulmufl olan yar-

d›mlaflma ve dayan›flma sand›klar›d›r.

Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve kurulufl-

lar›, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanunu’na

göre faaliyet gösteren flirketler taraf›ndan iflyerlerine ifl

sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerini sunmak üzere kurulan

gerekli donan›m ve personele sahip olan ve ÇSGB tara-

f›ndan yetkilendirilen birimdir.

Önleme Odakl› Ulusal Sa¤l›k ve Güvenlik Kültürü: Sa¤l›k-

l› ve güvenli bir çevrede çal›flma hakk›n›n her düzeyde

tan›nd›¤›, hükümetin, iflverenlerin ve iflçilerin sa¤l›kl› ve

güvenli bir çal›flma çevresinde çal›flman›n tan›mlanm›fl

bir haklar, sorumluluklar ve görevler sistemi sayesinde

güvence alt›na al›nmas›na etkili bir biçimde kat›ld›klar›

bir kültürdür.

P
Protokol: Sözleflmeyle ayn› numaray› tafl›yan, ayn› nitelikte,

sözleflmeyi tamamlayan ve onaylayan ülkeyi ba¤layan

belgedir. 

R
Rehabilitasyon: Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerine ra¤-

men bedenen veya ruhen sakat kalm›fl, çal›flma gücünü

kaybetmifl kiflilerin, baflkalar›na ba¤›ml› olmadan yaflam-

lar›n› sürdürebilmelerini sa¤lamak amac›yla yap›lan t›b-

bi ve sosyal yard›m çal›flmalar›d›r.

Risk De¤erlendirme: ‹flyerinde var olan ya da d›flar›dan gele-

bilecek tehlikelerin, çal›flanlara, iflyeri ve çevresine vere-

bilece¤i zararlar›n ve bunlara karfl› al›nacak önlemlerin

belirlenmesi amac›yla yap›lmas› gereken çal›flmalard›r.

Risk: Bir tehlikeye maruz kalma sonucunda bir sakatl›k ya da

hastal›k geçirme olas›l›¤› ve ortaya ç›kacak sakatl›k ya da

hastal›¤›n fliddetidir.

S
Sosyal Devlet: Güçsüzleri güçlüler karfl›s›nda koruyarak ger-

çek eflitli¤i yani sosyal adaleti ve böylece toplumsal den-

geyi sa¤lamakla yükümlü devlettir.

Sosyal Rehabilitasyon: Eski hükümlülere yönelik olarak uy-

gulanan ve bu kiflilerin sosyal yaflama uyum sa¤lamala-

r›n› kolaylaflt›ran çal›flmalard›r

Sözleflme: Uluslararas› antlaflma niteli¤inde, ulusal politikaya

yol gösteren ve onaylayan ülkeyi ba¤layan belgedir. 

Spesifik Nem: Bir gazda bulunan su buhar› a¤›rl›¤›n›n gaz

a¤›rl›¤›na olan oran›d›r.

T
Tavsiye Karar›: Sözleflmeyle eflzamanl› ç›kar›lan, onaylan-

mas› gerekmeyen, ba¤lay›c› olmayan, ilke ve kurallar›n

nas›l uygulanaca¤›n› aç›klayan sözleflmeyi tamamlayan

bir araçt›r.

Tavsiye ve Görüfller: Mevzuattan say›lmayan, ba¤lay›c› olma-

yan ama politika haz›rlan›rken yol gösteren araçlard›r.

Tehlike Sorumlulu¤u: Sorumlulu¤un, a¤›r tehlike tafl›yan ifl-

letme veya faaliyetin yürütülmesi esas›na dayanan bir

kusursuz sorumluluk halidir.

Tehlike: Bir fleyin zarar verme potansiyelidir.

Teknik Eleman: Teknik ö¤retmen,  fizikçi, kimyager ve bi-

yolog unvan›na sahip olanlar ile üniversitelerin ifl sa¤l›¤›

ve güvenli¤i program› mezunlar›d›r.

T›bbi Rehabilitasyon: Bedensel sakatl›klar›n mümkün oldu-

¤u kadar düzeltilmesine yönelik faaliyetlerdir. 

Tüzük: Belirlenen ilke ve kurallara ulusal mevzuata yans›t›l-

madan uyulmas› istendi¤inde ç›kar›lan, üyeler için ba¤-

lay›c› olan ve do¤rudan uygulanan bir düzenlemedir.

U
Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Program›: Ulusal politikay›

uygulamak için hangi hedeflere, hangi önceliklere göre

hangi araç ve yöntemler kullan›larak, kimler ile iflbirli¤i

yap›larak, hangi sürede ve ne ölçüde ulafl›laca¤›n› belir-

leyen programd›r. 

Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sistemi: Ulusal politikay› uy-

gulamak için görev yapan hukuki, yönetsel, örgütsel, bi-

limsel ve teknik altyap›lar ve aralar›ndaki iliflkiler bütü-

nüdür.

Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ve Çal›flma Çevresi Politika-

s›: ‹flçilerin sa¤l›k ve güvenli¤ini korumak amac›yla ula-

fl›lmas› gereken hedefleri, kullan›lacak giriflim yöntemle-

rini, hizmet örgütlenmesini, taraflar aras› iliflkileri, ifl ör-

gütlenmesini, atama politikas›n›, kaynaklar› ve ulafl›lma-

s› beklenen hedefleri belirleyen taraflar›n kat›l›m› ile ha-

z›rlanm›fl ve taraflarca onaylanm›fl, uygulamay› belirle-

yen ana politikad›r.

Z
Zilyetlik: Bir kimsenin tafl›n›r (menkul)veya tafl›nmaz (gayri-

menkul) bir mal üzerindeki fiili hâkimiyetidir.




