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Modern anlamda 17. Yüzyılda Bernardino Ramazzini
(İtalyan hekim) arkadaşlarına, teşhis ve tedaviden önce 
hastalarına “ne iş yapıyorsunuz” sorusunu sormalarını
tavsiye etmiştir.Hastalıklara duyulan ilginin  tarihsel gelişim 
içinde  daha önce başlaması meslek hastalıkları olgusunu 
başlatmış, sanayi devrimi ile güvenli çalışma şartları konuyu 
tamamlamıştır. Günümüzde özellikle BM, ILO, WHO, OECD ve 
AB gibi kuruluşların girişimi ile çevreye saygıyı da içine alarak 
işyerinde esenlik* kavramı gelişmektedir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN
TARİHÇESİ

İnsanların, yaptıkları iş ile sağlıkları arasındaki 
ilişki konusunda milattan önceki yıllardan beri 
çalışmalar yapılmıştır. MÖ:370 yıllarında Hipocrat ve 
Nicander kurşun zehirlenmesini tarif etmişlerdir.

* Prof.Dr. Alp Esin Yeni Mevzuat Işığınsa İSG mmo/2004/363
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN TANIMI

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli 
maddelerden kaynaklanan sağlığa zarar 
verebilecek koşullardan korunmak amacıyla 
yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu  geniş kapsamlı
uzmanlık konusudur.  Sağlık kısmı işyeri hekimleri 
ile Güvenlik konusu Mühendisler ile tariflenerek 
kurallara bağlanmıştır.

3 Üniversitemizde (Kocaeli 2, Yıldız Teknik 1, 
Çukurova 1) MYOkulundan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Teknikeri Yetişmektedir.
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BU ÇALIŞMALAR

1- ÇALIŞANLARI KORUMAK

2- ÜRETİMİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

3- İŞLETME  GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
İÇİNDİR
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
AMACI

• 1- ÇALIŞANLARI KORUMAK
(SAĞLIK ve GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ile)

• 2- ÜRETİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
(VERİM ARTIŞI, KALİTE ÜSTÜNLÜĞÜ ile...)

• 3- İŞLETME GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
(RİSK DEĞERLENDİRME,

ACİL DURUM TEDBİRLERİ….)
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İSG YÖNETİM SİSTEMİ
• KURULUŞUN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İSG RİSKLERİ

YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN, TÜM YÖNETİM 
SİSTEMİNİN BİR PARÇASIDIR.

• BU KURULUŞUN YAPISINI, FAALİYET PLANLARINI, 
SORUMLULUKLARI, DENEYİMLERİ, PROSESLERİ, 
PROSEDÜRLERİ VE KURULUŞUN İSG 
POLİTİKASININ GELİŞTİRİLMESİ, UYGULANMASI, 
İYİLEŞTİRİLMESİ, BAŞARILMASI, GÖZDEN 
GEÇİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN 
KAYNAKLARI KAPSAR.
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Occupational Healt & 
Safety (Administration) 
Management System

OHSAS
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İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi Standardı

Bu standard, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili BSI-
OHSAS 18001 (1999) standardı esas alınarak, 
…komitesi’nce TS 18001(2001)’in tadili/2. baskı

olarak hazırlanmış ve teknik kurulu’nun 24 
Şubat 2004 tarihli toplantısında Türk Standardı

olarak kabul edilmiş ve yayımına karar 
verilmiştir. Şubat 2005’te mukayese tablosunda 4.4.5 den sonra 

yeni düzenleme eklenmiştir.

TS 18001 – 2004
BAŞLANGIÇ:2001
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KAZA TEORİSİ

• T.D=TEHLİKELİ DURUM
• T.H=TEHLİKELİ HAREKET

KAZA=T.D *T.H
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KAZA TEORİSİ

Bazı Tehlikeli Durumlar:
• Yetersiz koruyucu ve korkuluk
• Kusurlu araç
• Emniyetli olmayan Yakıt
• Yetersiz havalandırma
• Uygun olmayan Işıklandırma
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KAZA TEORİSİ

Bazı Tehlikeli Hareketler:
• Tecrübesiz çalışmak.
• Başkasının işine karışmak.
• Çalışma hızının uygun olmaması.
• Emniyet ekipmanını kullanmamak.
• Kaba şaka yapmak.
• Dalgın, durgun olmak.
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KAZA TEORİSİ
• T.H=%78

• T.D=%20 
(%98 İnsan Yaratır
+%2 Önlenemez Kaza)

• DOĞAL AFETLER:%2
Kaynak: TSE eğitim notları
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KAZA TEORİSİ
KAZANIN ARDINDAN SÖYLENENLER;

• Dikkatim dağıldı.
• Bana birşey olmaz.
• Şimdiye kadar hep böyle yaptık.
• Böyle olacağı aklıma gelmedi, 

bilmiyordum.
• Güvenli görünüyordu.
• Acelem vardı.
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KAZA TEORİSİ

• KAZA GELİYORUM DER!

• HER CİDDİ KAZANIN 
ALTINDA BÜYÜK 

TEDBİRSİZLİKLER YATAR.
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KAZA TEORİSİ

30-80 maddi hasar

10-50 minör kaza 

1 Majör Kaza  
Ölümlü kaza 

300-600 ucuz atlatma

PİRAMİT TEORİSİ - H W HEINRICH
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Görünmeyen
(Dolaylı) maliyet

4 - 25

Görünen
(Dolaysız) maliyet

1

İş kazalarının maliyeti  (buz dağı)
Görünen masraflar

Tedavi harcamaları, iki günlük ücret,
Kaza sonucu ödenen tazminatlar,
Dava giderleri, mali mesuliyet sigorta, 
Kazada hasar gören tesis onarımı

Görünmeyen masraflar
Yerine geçen işçinin öğrenme süresi,
Verim kaybı, ekibin morali ve zaman kaybı
Fazla mesai, tesisteki hasar, yöneticilerin 
harcadıkları zaman, ölüm varsa tüm
tesiste zaman kaybı ve moralsizlik verim
kaybı, soruşturmada üst düzey zaman 
kaybı, işletmenin prestij kaybı
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Önleyici Programlar Tepkisel Programlar

Bana önem
Verir Bana Önem 

Vermez

KAZALARI ÖNLEMEK, ÖDEMEKTEN 
HEM DAHA UCUZ ,

HEM DAHA İNSANCILDIR
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Neden ISO değil ?
OHSAS 18001
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BS8800
OHSAS 18001

HEALTH AND SAFETY

ISO Kalite ve Çevre Standartlarına Entegre 
OHSAS 18001 YÖNETİM STANDARDI , 

YÖNETİM SİSTEM SERTİFİKALARI  DÜNYA  
PİYASASINDA %80 KULLANILMAYA 

BAŞLANMIŞ

BRITISH STANDARTDS INSTITUTION

OHSAS 18001 has been developed to be compatible with the
ISO 9001 (Quality) and ISO 14001 (Environmental) 

management systems standards, in order to facilitate the
integration of quality, environmental and occupational health

and safety management systems by organizations.
It is worth nothing that the certification bodies involved in 

creation hold about 80% of the world market for management
system certification. 2004 BSI web sayfası
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TS 18001(OHSAS) 
STANDARDININ GELİŞİMİ

• 1996’da BS 8800 Mesleki sağlık ve 
güvenlik yönetim sistem rehberi

• 1997’de Technical report NPR 5001
• 1999’da BS tarafından OHSAS 

18001 olarak (İngiltere’de)
• 2001’de TS 18001 olarak 

(Türkiye’de) yayınlandı

TS 18001 den 
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““KALKALİİTE  TE  YYÖÖNETNETİİMMİİ””

“Kendisinin yapabileceğinden 
daha çok işin sorumluluğunu 
almış veya bu sorumluluk ona 

verilmiş - ve bu nedenle 
başkalarının yardımına ihtiyacı

olan bir elemandır.
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PUKÖ Döngüsünün OHSAS 18001 
İSG Yönetim Sistemine Uygulanması

11-- RRİİSKLERSKLERİİ TESPTESPİİT ET:T ET:
MÜŞTERİ, ÇALIŞANLARIN 
İSTEKLERİ VE KURULUŞUN 
POLİTİKASI İLE OBJEKTİF 
HEDEFLERİ VE PROSESLERİ
OLUŞTUR.

22--ÖÖNLEMLERNLEMLERİİ UYGULA :UYGULA :
PROSESLERİ UYGULA33--KONTROL ET:KONTROL ET:

ÖNLEMLERİ VE ÇALIŞMALARI, 
POLİTİKALAR, HEDEFLER VE 
ÜRÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE 

İZLE, ÖLÇ VE SONUÇLARI 
RAPOR ET.

44--YENYENİİ ÖÖNLEMLER GELNLEMLER GELİŞİŞTTİİR:R:
PROSES PERFORMANSINI 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN 
FAALİYETLER BAŞLAT.
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%2

%4

%94

HATALARIN 3 TEMEL NEDENİ

%2 MÜCBİR NEDENLER (Force Majör)

Kalite YKalite Yöönetim Sistemi Neden netim Sistemi Neden 
GerekliGerekli ??

%4 ÇALIŞANLAR (MEMUR VE İŞÇİLER)
%94 YÖNETİM, YÖNETSEL FAALİYETLER
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Güvenli Çalışma Tedbirlerinde Gelişim

Kazalar

Zaman

Organizasyon

Donanım

İnsan (birey)

1950 - 1975 1975 - 1995 1995 -

Teknoloji
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1- KAPSAM

İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi

OHSAS 18001
Ocupational Healt and Safety Assesment Series

Bir kurum veya kuruluşun İSG risklerini kontrol ederek ve 
Performansını geliştirmesini sağlamak için İSG Yönetim 

sistemi şartlarını kapsar. 
İSG Performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi yönetim 

sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları da kapsamaz.
Bu kaynak, kriterler belirtmediği gibi Yönetim sisteminin tasarımı
için detay şartnameler veya talimatlar vermez.
Bu değerlendirme sistemini kullananlar,  yerel mevzuatın gereklerini 
yerine getirmek ve sistemin doğru uygulanmasından sorumludurlar.
Birden fazla üniteden oluşan kurum veya kuruluşlarda, tek bir ünite
dahi bağımsız olarak sistem kurabilir ve belgelendirmeye gidebilir. 
(Proses kesilmeden)
Bu standard ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve 
güvenliğinin ele alınması amaçlanmıştır.
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OHSAS kullanılması durumunda
a) Çalışma ortamında çalışanların ve tesisin maruz kalabileceği 
İSG risklerini ortadan kaldırma veya en aza indirme, 

b) İSG Yönetim Sistemi oluşturma, uygulama, ve devamlı geliştirme,
c) İSG politikası ve yöntemlerine uygunluğundan emin olma,
d) Bu uygunluğu başkalarına gösterme,

f) İSG Yönettim sistemini bir dış kuruluşa belgelendirme,

e) OHSAS 18001 uyumluluğunu kendi başına tespit etme ve ispat 
etme, (iç denetim) 

Zorunluluğu vardır
2- REFERANS YAYINLAR

OHSAS 18002-2002 Occupational health and safety
management systems –
Guidelines of the implementation
0f OHSAS 18001

TS

18002

İSG Yönetim Sistemleri –
OHSAS 18001’in 
uygulanması için klavuz



28
bilgin@bilgin.net

3- TANIMLAR ve AÇIKLAMALAR 1
3.1 Kaza (İş Kazası);

Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet 
veren istenmeyen olay.

3.2 Tetkik:
Faaliyet veya faaliyetlerle bağlantılı sonuçların, planlanan düzenlemelere 
uyduğunu ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulandığını, kuruluşun
politikasını ve hedeflerini (madde:3.9) gerçekleştirmek için uygun olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan sistematik inceleme.

Önemli Görülen Birkaç Tanım

3.3 Sürekli İyileştirme:
Kuruluşun İSG Politikasına bağlı olarak, genel is sağlığı ve güvenliği 
performansında ilerleme sağlamak için, İSG Yönetim sistemini geliştirme 
süreci.

3.3 Tehlike:
İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar 
görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte 
gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum.
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3- TANIMLAR ve AÇIKLAMALAR 2

3.6 Olay (Vak’a);
Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip olan 
oluşum.
Not: …. kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olay’lara “hasarsız olay 
denir. Olay terimi “hasarsız olay”ları da kapsar.

3.8 Uygunsuzluk:
Doğrudan ya da dolaylı olarak, yaralanma, hastalık, malın zarar görmesi,
çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine 
neden olabilecek yönetim sistemi performansından, kanunlardan, 
işlemlerden, uygulamalardan ve çalışma standartlarından veya 
benzerlerinden herhangi bir sapma

3.9 Hedefler:
Kuruluşun kendisinin,başarmak için İSG performansı türünden koyduğu
amaçlar
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3- TANIMLAR ve AÇIKLAMALAR 3
3.10 İş Sağlığı ve Güvenliği;

Çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin,
müşteri veya tesis içinden geçen yolcuların ve iş yerindeki herhangi 
bir kişinin refahını etkileyen faktörler ve şartları kapsar.

3.12 Kuruluş:
Kendi fonksiyonları ve yönetimi olan birleşik veya ayrı, kamu veya 

özel şirket, işletme, firma, teşebbüs, enstitü kurum veya bunların bir 
parçası. 
Not: Birden fazla işletme birimi olan kuruluşlar için bir işletme birimi 

kuruluş olarak tarif edilebilir.
3.13 Performans:

Kuruluşun İSG politika ve hedefleri temel alınarak, kuruluşun sağlık 
ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili İSG yönetim sisteminin 
ölçülebilir sonuçlarıdır.
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3- TANIMLAR ve AÇIKLAMALAR 4
3.14 Risk;

Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi

3.16 Güvenlik:
Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu. [ISO/IEC Guide 2]

3.17 Katlanılabilir (Kabul edilebilir) risk;
Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre 
tahammül  edebileceği, düzeye indirilmiş risktir.

3.15 Risk değerlendirmesi;
Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip, 
edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı.
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İSG YÖNETİM SİSTEMİ
UNSURLARI

İ S G
Politikası

Planlama

Uygulama
Ve İşletme
(Çalıştırma)

Yönetimin
Gözden 

Geçirilmesi

Kontrol ve
Düzeltici
Faaliyet

Sürekli İyileştirme



33
bilgin@bilgin.net

Tetkik görevlilerinin kişisel 
özellikleri ile ilgili üç prensip;
•Ahlaka uygun hareket,
•Tam ve doğru bilgilendirme,
•Profesyonelliğin gereği olan 
itinayı gösterme,

Bağımsızlık ve sistematiklik 
ile ilgili iki prensip;
•Bağımsızlık
•Delil

TETKİK PRENSİPLERİ
TETKİK GÖREVLİSİNİN 

ÖZELLİKLERİ
1. Tarafsızlık, 
2. Sabır,
3. Nezaket,
4. Profesyonellik, 
5. Güncellik, 
6. Çalışkanlık, 
7. Mükemmellik ve Pratiklik,
8. Dakiklik,
9. Prensip sahibi olmak, 

10. Yapıcılık,
11. Faydacılık,
12. Hazırlık.
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TS / OHSAS 18001
KULLANILMASI DURUMUNDA

• iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek; işçi sağlığı ve iş güvenliği 
ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek isteyen işyerleri için karşılanması
gereken şartları içerir.

• Bu yönetim sistemi, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden 
tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.

• ISO 9000 uyumludur. Böylece mevcut kalite sistemi, OHSAS 18001'i de 
içerecek tarzda daha da nitelikli hale gelmektedir.

• İsteyen işyerleri, OHSAS 18001'e göre oluşturdukları yönetim sistemini 
belgelendirebilirler.

• Böyle bir yönetim sisteminin yürütülmesiyle, iş kazası ve meslek 
hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilebilmekte, verimlilik 
artırarak karlılık yükselmektedir.

• İhracatta Avrupa Birliği 'nin engellemelerine mani olunabilmektedir.
• Rakiplere karşı, gerektiğinde üstünlük sağlanmaktadır.
• Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığı

kanıtlanabilmektedir.
• Çalışan memnuniyeti artmakta ve yüksek prestijli işyeri oluşmaktadır.
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İSG UYGULAMALARI

1-Politikayı kontrol etmek ve düzenli olarak izlemek için 
• bir İş Güvenliği Sorumlusu bulunacak ve 
• bu İş Güvenliği Sorumlusu İSG Sistemi içinde yeni görev 

ve  yetkilerle donatılmış olacak. ..HERKES 
KENDİ

GÜVENLİ-
ĞİNDEN

..ve 
SORUMLU 
OLDUĞU 

KİŞİLERİN  
GÜVENLİ-
ĞİNDEN

-Bu nedenle her yönetici kendi 
uygulamalarında kendine bağlı
çalışanların güvenliği ve İSG’ne ilişkin 
kaynakların temininden sorumludur.

- Bu Sorumlu İSG Yönetim 
sisteminin Koordinasyonundan 

sorumlu olacaktır.
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İSG UYGULAMALARI

3-Her çalışanımız kendi sağlığı ve ailesinin mutluluğu için 
İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin hususlara özen göstermeli.

4-Politikamızla hedefimiz; İş Kazasız, sağlıklı, verimli bir çalışma 
ortamının yaratılması, dolayısıyla çalışanlarımızı ve 
müşterilerimizi memnun etmeliyiz.

2-İşletmedeki iş planları çalışanların İSG açısından performansını
geliştirmeye yönelik ölçülebilir hedefler içermelidir

-Tüm çalışanlar bu hedefe ulaşmak için sıfır hata ilkesini 
benimsemeli
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI

İSİG Üst Kurul 
BaşkanıİSİG YÖNETİCİSİ

Genel Müdür

Uygulama Birimi Organizasyon şeması
aşağıda verilmiştir.

İş Güvenliği
Uzmanı

sistem uygulama 
ve Destek Birimleri

alt yüklenici
iş güvenliği sor.

sistem uygulama 
ve Destek Birimleri

alt yüklenici
iş güvenliği sor.

• Üye - Hukuk İşlerinden Sorumlu 
• Üye - Bilgi İşlem ve Otomasyon Yönetim Sorumlusu
• Üye - İnsan Kaynakları Yönetim Sorumlusu
• Üye – İş Güvenliği Danışmanı
• Üye - Ortak İşyeri Sağlık Birimi Yönetim Sorumlusu
• Üye - Acil Durum Kriz Masası sorumlusu  
• Üye - İşletme Müdürleri
• Üye - Alt Yüklenicinin Üstyönetim Temsilcisi

Üst Kurul Sekreteri – İSG Yöneticisi

Örnek Üst Kurul Organizasyonu
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Çevre Koruma
sorumlusu

İSİG Üst Kurulu

İSİG Uygulama
Kurulu

Alt Yüklenici İş Güvenliği
Sorumluları

Alt Yüklenici İş Güvenliği
Sorumluları

İSGÇYS 
YÖNETİCİSİ

İş Güvenliği Sorumlusu

İŞ YERİ
HEKİMİ

Acil durum,
kriz Masası

İdari İşler 
Şefi

Örnek Uygulama 
Kurulu Organizasyonu

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI

VARDİYA AMİRİ
(bir de yedeği)

VARSA SiViL
SAVUNMA 

UZMANI

Uygulama
Sorumlusu 

(bir de yedeği)
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MEVZUATA GÖRE TANIMLAR
İşçi-İşveren-İşyeri’nin tanımı (İ.K. 4857 madde 2/I)

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi 
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut gerçek kişiliği olmayan kurum 
ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi 
denir. İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve 
olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.
İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş
organizasyonu kapsamında bir bütündür.

İşveren vekili (İ.K. 4857 madde 2/I)

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde 
görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla 
işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. 
İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan 
kaldırmaz
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MEVZUATA GÖRE TANIMLAR
Meslek hastalığının tanımı (S.S.Kanunu. 506 madde 11/b)

Çalışanın(sigortalının) yaptığı işin niteliğine göre, tekrarlanan 
bir nedenle veya işin yürütüm koşulları yüzünden uğradığı geçici veya 
sürekli hastalık, sakatlık veya ruhsal arızaya uğratan olaya denir.
İş kazasının tanımı (S.S.Kanunu. 506 madde 11/a)

İşkazası, aşağıdaki hâl ve durumlardan birinde meydana gelen ve 
sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça ârızaya uğratan olaydır:
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle,
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere 
gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan 
zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı
yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,
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MEVZUATA GÖRE TANIMLAR

Asıl işveren-Alt işveren ilişkisi (İ.K. 4857 madde 2/6)

Bir işverenden, yardımcı iş veya asıl işin bir bölümünde teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve işçilerini sadece bu 
işyerindeki işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında 
kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren (eski İK’da alt yüklenici) ilişkisi denir.
Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili
olarak bu kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu
toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile
birlikte sorumludur.

…….. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.
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MEVZUATA GÖRE TANIMLAR

Geçici iş ilişkisi  (İ.K. 4857 madde 7)

İşveren devir sırasında, yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi;
holding genelinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde 
çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine
getirmek üzere geçici olarak devreder.

İşçi bu durumda iş talimatlarını geçici iş ilişkisi ile bağlanan yeni 
işvereninden alır. Bu işveren, bu işçiye sağlık ve güvenlik 
risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, 
gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.

Yeni İş Kanunun Getirdikleri
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MEVZUATA GÖRE TANIMLAR

İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede  
ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve ssk primlerinden
işveren ile birlikte sorumludur.
Toplu işçi çıkışı yapılan işyerlerinde, çıkarma tarihinden itibaren altı ay
içinde söz konusu işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez.   

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, 
bunun süresi en çok iki ay olabilir. Toplu sözleşme ile dört aya 
kadar uzatılabilir.(eskisinde 1 ay TS ile 3 ay)

Deneme süreli iş sözleşmesi ( İ.K 4857 madde 15 )

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek 
olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Ücret ve diğer haklar saklıdır.

Geçici iş ilişkisi devam (İ.K. 4857 madde 7/3)
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MEVZUATA GÖRE TANIMLAR

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde Bak.Kur.’ca
belirlenecek oranlarda Özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurunu uygun 
İşlerde çalıştımakla yükümlüdürler. Toplam oran %6, özürlüler %3
Kalan %3 de eski hükümlü ve terör mağdurlarına ayrılır.

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıma (İ.K. 4857 madde 30)

Çağrı Üzerine Çalışma ( İ.K 4857 madde 14 )

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesi ile 
çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi 
durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.

Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi ( İ.K 4857 madde 13 )

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak 
kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine 
getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya 
dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.
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MEVZUATA GÖRE TANIMLAR

Otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde En az altı aylık kıdemi 
olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesh eden işveren, işçinin 
yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya 
işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Feshin Bildirimine İtiraz ve Usulü ( İ.K 4857 madde 20 )

Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması ( İ.K 4857 madde 18 )

İş sözleşmesi fesh edilen işçi, fesih bildirimine sebep gösterilmediği 
veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih 
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesine 
dava açabilir. Dava iki ay içinde sonuçlanır. Temyiz halinde Yargıtay 
bir ay içinde karar verir.
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MEVZUATA GÖRE TANIMLAR

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 
geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek 
feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe 
başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe 
başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti 
tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme kararında iş
verilmezse,  tazminat miktarını da belirler.
Feshin Bildirimine İtiraz ve Usulü ( İ.K 4857 madde 22 )

Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları ( İ.K 4857 madde 21 )

İşveren, iş sözleşmesiyle veya sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan 
çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı
olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan  
ve işçi tarafından altı iş gününde yazılı itiraz edilen değişiklikler işçiyi 
bağlamaz



47
bilgin@bilgin.net

MEVZUATA GÖRE TANIMLAR 
İK Beşinci Bölüm-İş Sağlığı ve Güvenliği

İşveren ve İşçinin  yükümlülükleri ( İ.K 4857 Madde 77)

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması için her türlü önlemi almak,
araç ve gereçleri noksansız bulundurmak.
işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme
uymakla yükümlüdürler.

Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve 
yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çırak ve stajyerlere 
de uygulanır

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup
uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki 
riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları
konusunda bilgilendirmek ve gereli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini
vermek zorundadırlar.
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MEVZUATA GÖRE TANIMLAR 
İK Beşinci Bölüm-İş Sağlığı ve Güvenliği

İşçilerin hakları( İ.K 4857 Madde 83)

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından 
işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü
tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike 
ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği
kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
Kurul ayni gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla 
tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, 
işveren veya işveren vekiline yapılır. Aynı şekilde işveren veya 
vekili yazılı cevap vermek zorundadır.
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MEVZUATA GÖRE TANIMLAR 
İK Beşinci Bölüm-İş Sağlığı ve Güvenliği

İşçilerin hakları ( İ.K 4857 Madde 83/3)

Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi 
halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 
alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları
saklıdır.
İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen
gerekli tedbirlerin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, 
bu kanunun 24/1 (işçinin haklı nedenle fesih hakkı/sağlık sebepleri)’
ne uygun olarak belirli veya belirsiz hizmet akitlerini derhal 
feshedebilir.
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İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin
5. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu 80/3 Maddesine göre; 

Sanayiden sayılan ve devamlı olarak en az 50 
kişi çalıştıran altı aydan fazla süreli işlerin 
yapıldığı iş yerlerinde İSG Kurulu zorunludur.

İşverene bağlı birden çok işyeri bulunduğu 
hallerde de bunların her birinde ayrı birer 
İSİGK bulunur.

İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

İşverenler İSG kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatına uygun olarak verilen kararları
uygulamakla yükümlüdürler.
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İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

Kurul üyeleri (İSİG Yön. madde:5)

1-İş veren veya İş veren vekili  ( Kurul başkanı )

2-İş yeri güvenlik müh. veya Tek. El.İ.K.82 (Kurul sekreteri)

3-İş yeri hekimi İ.K.81

4-Sosyal işler veya personel şefi
5-Varsa sivil savunma uzmanı
6-Seçilmiş formen veya ustabaşı

8-Sağlık ve Güvenlik işçi temsilcisi
2, 3, 4, 5 bendindeki kişiler işveren tarafından atanır.

6 bendindeki üye formen veya ustalar tarafından seçilir.
6 ve 7 bendindeki üyelerin yedekleri de seçilir.

7-Seçilmiş sendika temsilcisi Sen.yoksa seçilen işçi
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

Kurulların ödev ve yetkileri (İSİG Kurulu Yön. madde:7)

Çalışanları bilinçlendirme, risklerin tespiti, çözüm önerilerinin onayı
İşyerinin sağlık ve güvenlik açısından önlemlerini almak
Kaza raporlarını tetkik ve önlemlerini önerip uygulatmak
Eğitimlerin bütçe ve planlarını yapmak onaylatmak ve takip etmek

Gerekli güvenlik tedbirlerinin prosedürlerini hazırlamak 
İşyeri sağlık muayenelerinin yapılmasını kontrol ve takip etmek

İSİG durumu ile ilgili yıllık raporları hazırlamak
Kişisel koruyucuları temini için kriterler belirlemek ve takip etmek

Risk analizi sonuçlarına göre yöntem raporları hazırlamak
İşyerinde yangınla ilgili tedbirlerin yeterliğini ve ekiplerin 
çalışmalarını izlemek 
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

Kurulların çalışma usulleri (İSİG Kuruları Yön. madde 8)

Kurullar en az ayda bir kere toplanır.

Kurulun gündemi, yeri, zamanı toplantıdan en az 48 saat önce
kurul üyelerine bildirilir. (Kurul sekreteri tarafından)

Kurul üye sayısının çokluğu ile toplanır, 

Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir.

Her toplantıda alınan kararlar için tutanak tutulur ve katılanlara 
imzalatılır. İlgililere duyurulur ve sırası ile dosyalanır. 

Gerekiyorsa ilan edilir.
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İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

Aynı İşverene Bağlı Kurullar Arası İşbirliği (İSİG Kuruları Yön. madde 9)

İşveren kendisine ait birden çok işyerinin her birinde kurulacak işçi 
sağlığı ve iş güvenliği kurullarının çalışma usullerini düzenlemek iş
ve görüş birliğini sağlamak amacıyla
bu işyerlerine ait işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili raporları en az 
altı ayda bir ilgili teknik eleman ve uzmanlarını toplayarak inceler. 
Bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit 
eder ve uygulanmasını sağlar. (OHSAS modelinde üst kurul öreği)
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İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ ve HEKİMLERİ

İŞYERİ HEKİMLERİ (İ.K 4857 madde 81)

Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, SSK’ca 
sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan,
İşçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken 
iSG önlemlerinin sağlanması,
ilk yardım ve acil tedavi ile,
koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere
işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre
bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve
bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.
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İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ ve HEKİMLERİ

Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  (madde:5,5,6)

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının 
tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve 
koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin 
belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların 
izlenmesi işlerini yürütmek üzere; işyerinin risk grubuna ve işçi 
sayısına göre bir veya daha fazla işyeri hekimi görevlendirmek 
ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer, donanım ve 
personeli temin etmekle yükümlüdürler.
İşyeri sağlık hizmetlerinin yürütümünden işveren sorumludur.

Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde sağlık gözetiminin yerine 
getirilmesine ilişkin organizasyonlarda karar verme sürecinde 
yer alırlar.
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İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ ve HEKİMLERİ

Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  (madde:9,11,13,14)

Sağlık birimi, işyerinde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili 
olarak yapılacak denetimlerde incelenmek üzere her yıl Ek-
2deki örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve bir 
nüshasını Genel Müdürlüğe gönderir
Büyük kazalar ve doğal afetlere karşı acil eylem planı
hazırlanması ve uygulanmasında ilgili diğer birim, kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapar.
Sağlık birimi; işverene, çalışanlara veya çalışanların 
temsilcilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, iş sağlığı ile 
ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.
Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün 
bilgiler kayıt altına alınır ve belgeler muhafaza edilir.
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İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ ve HEKİMLERİ
Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  (madde:22 İşyeri 
hekimini görevleri)

İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimlerin Bakanlıkça 
verilmiş işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmaları gerekir.
Özelliği olan çalışanları; gebe ve emzikli kadınları, on sekiz yaşından 
küçükleri, iki yaşından küçük çocuğu olan anneleri, meslek hastalığı
veya şüphesi tanısı alanları, kronik hastalığı olanları, malul ve 
özürlüleri, alkolikleri, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanları, birden 
fazla iş kazası geçirmiş olanları yakın takip ve koruma altına alır, 
Sağlık nedeniyle üç haftadan uzun veya meslek hastalıkları veya iş
kazaları nedeniyle veya sık tekrarlanan işten uzaklaşmalarda, işe 
dönüş muayenesi yapar, 
İşyerinde ilk yardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonunu 
yapar, ilgili personelin eğitimini sağlar ve acil tedavi hizmetlerini 
yürütür, 
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İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ ve HEKİMLERİ

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  madde:25,26 İşyeri hekiminin görevlendirilmesi       
işyeri hemşiresi madde:27, Yürürlükten kaldırma (madde:33 geçici madde:1)
İşverenler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz işyeri hekimi 
veya hekimleri ile sözleşme yaparlar. Yapılan sözleşmenin bir 
nüshası(ÇSGB. İş Sağlığı ve Güvenliği) Genel Müdürlüğe gönderilir 
Sözleşmenin herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, bu 
durum taraflarca üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
İşyeri hemşiresi veya sağlık memuru olarak görevlendirileceklerin 
Bakanlıkça verilmiş işyeri hemşiresi veya sağlık memuru 
sertifikasına sahip olmaları gerekir. 

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış olan işyeri hekimliği 
sertifikaları geçerlidir.

04/7/1980 tarihli, 17037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri 
Hekimlerinin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
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İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN 
GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYGUN 
ŞEKİLDE, İŞYERİ HEKİMİNİN AYLIK ÇALIŞMA 

SÜRESİNİN HESAPLANMASI :

İşyeri hekiminin, işyerinde çalışan her bir işçi için yıllık olarak 
yapacağı 30 dakikalık periyodik muayene süresinin aşağıda 

verilen örnekte görüldüğü şekilde hesaplanması gerekmektedir.
Periyodik Muayene Süresi;

Örnek:
İşçi sayısı x 30 dakika = ........dakika (Yıllık çalışma süresi)

Yıllık çalışma süresi/12 ay = ........dakika (Aylık çalışma süresi)
Aylık çalışma süresi/60 dak. = .......saat/ay (Aylık toplam, 

periyodik muayene için çalışma süresi)  
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Çalışan işçi sayısına göre yapılacak olan bu periyodik 
muayene saati hesaplaması her işyeri için aynı yöntem ile 

yapılacaktır.
Risk gruplarına göre işyeri hekiminin çalışma süresi;

1. risk grubunda yer alan işyerleri için aylık 8 saat 
2. risk grubunda yer alan işyerleri için aylık 16 saat 
3. risk grubunda yer alan işyerleri için aylık 24 saat 
4. risk grubunda yer alan işyerleri için aylık 32 saat 
5. risk grubunda yer alan işyerleri için aylık 40 saat 
örnekte belirtildiği şekilde hesaplanmış olan periyodik 
muayene süresi, risk grupları için hesaplanan süre ile 

toplanarak , işyeri hekiminin, işyerinde bir ayda yapması
gereken asgari çalışma süresi saat/ay olarak bulunacaktır.
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İŞGÜVENLİĞİ ile GÖREVLİ MÜHENDİS 
veya TEKNİK ELEMANLAR

İ.K 4857 (madde 82)

Sanayiden sayılan, altı aydan fazla süren ve devamlı olarak en 
az elli işçi çalıştıran işverenler, işyerinin iş güvenliği 
önlemlerinin sağlanması,
iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak 
önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi
hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına,

işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre
bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı
görevlendirmekle yükümlüdürler.



63
bilgin@bilgin.net

İŞGÜVENLİĞİ ile GÖREVLİ MÜHENDİS veya TEKNİK 
ELEMANLAR ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HK. YÖNETMELİK

İş Güvenliği Uzmanın Nitelikleri (madde:7)

İşgüvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek mühendis veya 
teknik elemanların Bakanlıkça verilen  iş güvenliği uzmanlık 
sertifikasına sahip olmaları gerekir.

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası: 
B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası: 
C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası:

Sertifika  Sınıfları (madde 8 )

İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını aldıkları tarihten itibaren, 
5 yıllık periyotlarla, Bakanlıkça düzenlenen bilgi yenileme 
eğitimine  katılmaları zorunludur. Bu eğitime katılmayan iş
güvenliği uzmanlarının sertifikaları geçersiz sayılır.



64
bilgin@bilgin.net

Mühendis veya teknik elemanların, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı
olarak görevlendirilebilmesi için gerekli olan sertifika eğitim 
programlarının hazırlanması İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim 
Komisyonu tarafından belirlenir.

Eğitim ve Sınav (madde 9 )

Komisyon tarafından belirlenen sertifika eğitim programı ve sınavı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
(ÇASGEM) tarafından yürütülür.

Sertifikaya Sahip İş Güvenliği Uzmanlarından;
Görev Alanları (madde 10 )

A sınıfı sertifikaya sahip olanlar bütün işyerlerinde
B sınıfı sertifikaya sahip olanlar I., II., III. ve IV. risk 
gruplarında yer alan işyerlerinde.

İŞGÜVENLİĞİ ile GÖREVLİ MÜHENDİS veya TEKNİK 
ELEMANLAR ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HK. YÖNETMELİK
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Görev Alanları devam (madde 10 )

İş güvenliği uzmanı, bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu 
yönetmenlik hükümlerini yerine getirirken hiçbir şekilde 
engellenemez, görevini yapmaktan alıkonamaz
Görevi gereğince işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda inceleme, araştırma ve çalışanlarla görüşme 
yapar.

İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri (madde 13 )

Gerektiğinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 
yapar.

C sınıfı sertifikaya sahip olanlar I., II. ve III. risk 
gruplarında yer alan işyerlerinde. görev yaparlar

İŞGÜVENLİĞİ ile GÖREVLİ MÜHENDİS veya TEKNİK 
ELEMANLAR ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HK. YÖNETMELİK
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İşverenler, bu yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği 
uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yaparlar. Yapılan sözleşmenin 
bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir. – Sözleşmenin geçerliliğini 
yitirmesi durumunda üç iş günü içinde Genel Müd.’e  bildirilir.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları (madde 14 )

a) Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapmakla,
b) Bu görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar 
aksatmamak, verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda 
bulunmakla,
c) İşverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları
ile ilgili bilgileri gizli tutmakla sorumludurlar.
İş Güvenliği Uzmanının Görevlendirilmesi (madde 15 -16)

* Geçici madde 1:Bir yıl süre için İSG Uzmanından Sertifika şartı aranmaz

İŞGÜVENLİĞİ ile GÖREVLİ MÜHENDİS veya TEKNİK 
ELEMANLAR ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HK. YÖNETMELİK
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İŞ KANUNU’UNDA CEZALAR

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ceza maddesi: 105

Cezalar ( İ.K 4857 Madde 105)

ÇSGBak. Bölge Müdürleri idari ceza vermeye yetkili. 

İtiraz yedi gün içinde, yetkili idare mah.ne yapılıyor. 

Maddeler: 98-108

İLGİLİ KANUN - TÜZÜK – YÖNETMELİKLER
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142,89128.500.000100.000.000

Fazla çalışma ücretini ödememe, işçi 
onayı almama, serbest zamanı 6 
ayda kullandırmama. Her işçi için.41102/c

285,78257.000.000200.000.000

Hesap pusulası düzenlememe, usulsüz 
ücret kesme cezası verme, sebebini 
bildirmeme, yüzdeleri belgelememe.

37, 38, 
52102/b

142,89128.500.000100.000.000
Ücret ödememe, eksik ödeme. Her işçi 

ve her ay için.32, 39102/a

1.071,69963.750.000750.000.000
Özürlü ve eski hükümlü. Her işçi ve her 

ay için.30101

285,78257.000.000200.000.000Toplu işçi çıkarma. Her işçi için.29100

Çalışma belgesi. Her işçi için.2899/c

İş sözleşme belgesini vermeme, çağrın 
üzerine çlışma hükümlerine aykırılık. 
Her işçi için.

8/son 
fıkra, 
1499/b

71,4564.250.00050.000.000

Eşit davranmama, geçici iş ilişkisi. Her 
işçi için.5, 799/a

71,4564.250.00050.000.000

İşyerini Bildirmeme. Her işçi için. Ceza 
kesinleştikten sonra takip eden her 
ay için.398

2005
(%11.
2) YTL

2004 
(%28.
5) 
Ceza 
Mik. TL

10.06.2003 
Ceza Mik. 
TL

AÇIKLAMA İHLAL 
MAD.

CEZA
MD.

4857 SAYILI İŞ KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK 
CEZA MİKTARLARI



69
bilgin@bilgin.net

71,4564.250.00050.000.000

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tüzük ve 
yönetmelikler. Her husus ve izleyen her ay 
için.78 -1 Fıkra105

Kısa çalışma. Her işçi için.65
142,89128.500.000100.000.000

Telafi çalışması. Her işçi için.64

Yönetmelikler. (Günlük,haftalık çalışma 
sürelerine uyulamayan yerler ile ilgili)76

İşçi özlük dosyası düzenlememe.75

Gebe veya doğum yapmış kadınları
çalıştırma, ücretsiz izin vermeme.74

Çocuk işçileri gece çalıştırma, yönetmeliğe 
aykırılık.73

18 yaş altı erkek ve her yaştaki kadını,yer 
ve su altında çalıştırma yasağına uymama.72

Çalıştırma yaşına aykırılık.71

Ara dinlenmesi veya geceleri 7.5 saattten
fazla çalıştırma, gündüz postalarını
değiştirmeme.68, 69

714,46642.500.000500.000.000

Çalışma sürelerine aykırılık.63

104

Yönetmeliğe göre izin kullandırmama, eksik 
kullandırma. Her işçi için.60

İş sözleşmesinin feshi halinde hakedilen
yıllık ücretli izine ait ücreti ödememe. Her 
işçi için.59

3 ve 4. fıkralarda belirtilen usule aykırı
ödeme, eksik ödeme. Her işçi için.57

142,89128.500.000100.000.000

Yıllık izini bölme. Her işçi için.56

103
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7.144,606.425.000.0005.000.000.000Müfettişe engel olma. -107

İfade verecek işçiye telkinde bulunmak 
Şikayetçi işçilere kötü davranma.96107/b

7.144,606.425.000.0005.000.000.000

İş Müfettişine kolaylık göstermeme, bilgi 
vermeme, çağrıya gelmeme.92 -2. fıkra107/a

1.428,921.285.000.0001.000.000.000İş ve işçi bulmaya izinsiz aracılık.90106

714,46642.500.000500.000.000
Çeşitli Yönetmelikler (gebe, sağlık 
muayeneleri, banyo, sosyal tesisler.)88, 89

142,89128.500.000100.000.000Çocuklara sağlık raporu. Her Çocuk için.87

142,89128.500.000100.000.000Sağlık raporu. Her işçi için.86

714,46642.500.000500.000.000
Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaştan küçük, 
yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırma.85

105

İş güvenliği ile görevli mühendis 
çalıştırmama.82

İşyeri hekimi çalıştırmama ve sağlık 
birimi oluşturmama.81

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ilgili 
hükümler ve alınan kararları yerine 
getirmeme.80

Kapatılan işyerini izinsiz açma.79

Kurma İzni ,İşletme Belgesi.78 -2. Fıkra

714,46642.500.000500.000.000

İş güvenliği önlemleri, işçilere eğitim 
vermeme, iş kazalarını 2 günde 
bildirmeme.77

105
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BİR İŞ YERİNDE EĞER İŞ GÜVENLİĞİ
ÖNLEMLERİ ALINMAMIŞSA

GEÇİCİ İŞ
GÖREMEMEZLİK SAKATLIK ÖLÜM

HASARSIZ NETİCE İş kazası
HASAR

Çalışma ortamında

İNSAN
SAĞLIĞI AÇISINDAN

ÇEVREYE ZARAR
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ÖZEL HUKUK
KARAKTERİ TAŞIYAN

İŞÇİYİ GÖZETME BORCUNA
İLİŞKİN HÜKÜMLER

KAMU HUKUKU
KARAKTERİ TAŞIYAN

İŞÇİYİ GÖZETME BORCUNA 
İLİŞKİN HÜKÜMLER

HİZMET AKDİ

TOPLU SÖZLEŞME

S.S.K.

BORÇLAR KANUNU

İŞ KANUNU 

CEZA KANUNU

TÜZÜK VE 
YÖNETMELİKLER

İŞÇİ - İŞVEREN DEVLET - İŞVEREN

İŞKAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA 
YASAL DÜZENLEMELER

-----------------------------------------------------------------------
İŞVERENİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU

İŞİ DURDURMA-İŞYERİNİ KAPATMA
PARA CEZALARI ve HAPİS
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HUKUK 
DAVALARI

İŞ KAZASI 
SONUCUNDA AÇILAN 

DAVALAR

MANEVİ TAZ.
Borçlar Ka. Md.47
Hakimin Takdiri

MADDİ TAZ.
İŞ GÖREMEZLİK

TAZMİNATI.,
DESTEKTEN 

YOKSUN KALMA 
TAZMİNATI

RÜCU 
DAVALARI

CEZA 
DAVALARI

GERÇEK KİŞİLERE 
VERİLİR
TAKSİR

SORUŞTURMASI

TEDBİRSİZLİK,
MESLEK ve SANATTA 

ACEMİLİK,
KANUN Ve NİZAMLARA 

AYKIRILIK

506 SSK md.26 +
Kendi hatası yüzünden ölen 
işçinin mirasçılarına rücu

yapılmaz

Bağışlanmaz kusur oranı
önemli

(10 md.) Sigotasız çalışansa
Bütün Masraflar
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YAPTIRIMLAR

HUKUKİ İDARİ CEZAİ

BORÇLAR KANUNU,
İŞ KANUNU VE TÜZÜKLERE

GÖRE AÇILAN

TAZMİNAT DAVALARI

SOSYAL SİGORTALAR
KURUMU

RÜCU DAVASI

İŞ KANUNA GÖRE

İŞ YERLERİNDE

İŞİN DURDURULMASI

İŞYERİNİN KAPATILMASI,

İŞÇİYİ ÇALIŞMAKTAN
ALIKOYMA

İŞ KANUNA  GÖRE

PARA CEZALARI

TÜRK CEZA KANUNUNA
GÖRE

HAPİS CEZALARI
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İşverenin Yükümlülükleri
Madde 4 — İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının 

tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, 
işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla 
ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 

eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların 
bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, 

araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait 

çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür.
İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli 

eğitimi vermekle yükümlüdür.
Çalışanın Yükümlülükleri

Madde 5 — Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için 
işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve 

bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.
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Madde 4 — İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu 
amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda 
bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla 
ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların 
bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, 
araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt 
işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt 
işverenle birlikte sorumludur.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile 
çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne 
bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
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Eğitimi Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar
Madde 15 — İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde; uzmanlık konularına göre, 
iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman ile işyeri hekiminden 
yararlanılacağı gibi, verilecek eğitimin çeşidine göre, bu hizmeti veren veya 
vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalardan, eğitim amaçlı merkezlerden, 
işçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim vakıflarından, işveren ve işçi 
kuruluşları veya bunlar tarafından birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve 
birimlerinden, iş sağlığı ve güvenliği konularında İş Müfettişi olarak görev 
yapmış olanlardan yararlanılabilir. Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet 
alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitimin, bu Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde uygulanmasından işveren 
sorumludur
Belgelendirme
Madde 17 — İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler 
çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek 
belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, 
süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer 
alır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
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a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma 

tekniklerinin uygulanması,
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
j) Uyarı işaretleri,
k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
l) Temizlik ve düzen,
m) Yangın olayı ve yangından korunma,
n) Termal konfor şartları,
o) Ergonomi,
p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
r) İlk yardım(SB ilkyardım yön. tarif ediyor), kurtarma.

Eğitim Yönetmeliğinden 
Eğitim Programının Konuları

Madde 11 — Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;
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•Ağır ve tehlikeli, işlerde çalışan işiçilerin tüzüktekine uygun sağlık rapor 
örnekleri
•yemekhane ve çay ocaklarında çalışan işçilerin portör muayene belgeleri
•gürültülü işlerde çalışanların kulak odyogramları; gürültü ölçüm haritası
•tozlu işlerde çalışanların akciğer filmleri
•kimyasal maddelerle çalışan işçilerin klinik ve laboratuar usullerle yapılan 
sağlık muayeneleri
•metal işlerinde paslı malzemelerle yapılan işlerde çalışanların tetanos 
kayıtları
•çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında 
aldıkları eğitimlere dair belge ( eğitim tutanağı yada sertifika )
•iş sağlığı ve güvenliği kurul defteri
•çalışma talimatları
•kaldırma araçlarının periyodik kontrol belgeleri
•kazanların ( sıcak su,buhar) kontrol belgeleri
•kompresör ve hava tanklarının kontrol belgeleri
•basınçlı gaz tüplerinin hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi, hacim deneyi 
kontrol belgeleri
•tüm elektirik tesisatının periyodik kontrol belgesi

ÇALIŞMA BAKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞLERİ
TARAFINDAN İSTENEN DÖKÜMANLAR
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•makine ve cihazların gövde güvenlik topraklama belgesi
•paratoner tesisatının kontrol belgesi
•parlayıcı sıvı depolarının statik elektirik topraklama belgesi
•içme suyunun içilebilir ve kullanılabilir olduğuna dair belge,
•yangın söndürme cihazlarının kontrol belgeleri
•yangın söndürme ile ilgili kurulan ekip verilen eğitim ve tatbikatlarla ilgili 
kayıtlar
•işyeri hekimi sözleşmesi
•işyeri sağlık birimi yıllık faaliyet raporu
•sağlık memuru ve hemşirelerin
•iş makinesi kullananların operatör belgesi
•kazancıların ateşçi belgesi
•sorumlu müdür sözleşmesi
•kullanılan kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS)
•kişisel koruyucuların verildiğine dair zimmet
•risk analiz raporları
•aspirasyon tesisatının kontrol belgeleri
•kapalı ortam hava kalitesi ölçüm raporları
•kapasite raporu ( 4 nüsha)
•patlamadan korunma dökümanı

ÇALIŞMA BAKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN İSTENEN DÖKÜMANLAR
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performans göstergeleri 
ölçülebilir hedefler (Birkaç örnek);

• İş Kazası Sıklık Oranı
• Kaza Şiddeti Oranı (Ölüm yada Daimi İş
Görmezlik)
• Giderilmeyen İş Güvenliği Tedbir Sayısı / Tespit 
Edilen İş Güvenliği Tedbir Sayısı
• Zamanında Müdahale Edilemeyen Yangın Sayısı
• Gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi / 
Planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi
• Zamanında Düzenlenmeyen İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulu ve İş Kazası Toplantısı Sayısı
• İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Alınan Dış Kaynaklı
Uygunsuzluk Sayısı
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SSK'ya kayıtlı işçi sayısı 4.886.881   5.615.238
işyeri sayısı 723.503 777.177

İş kazası sayısı 72.367 83.830 
İş kazalarında ölen kişi sayısı 1.008 843
İş kazası erkek sayısı 69.942   79.503 İş kazası kadın sayısı 2.425  4.327

Kayıp işgünü sayısı
(her ölüm nedeniyle 7.500 kayıp işgünü dahil değil) 1.852.502
1.977.018

En fazla iş kazasının yaşandığı ilimiz İzmir (10.683) 11.199
En fazla iş kazasının yaşandığı yaş grubu 25-29 yaş arası
(17.951) 20.945

Sigortalı çalışan sayısına göre en fazla iş kazasının yaşandığı
işyerleri - 1-3 kişinin çalıştığı işyerleri(27.525) 22.045
En fazla iş kazası nedeni - kesici ve batıcı bir alet (10.065)33.723
En fazla iş kazasının olduğu saat - 1. saat (20.552) 16.547
Toplam meslek hastalığı sayısı - 883   384 (129 KURŞUN VE TOZLARI, 
31 SLiKOZ ve SLiKOTÜBERKÜLOZ (260))

2001 2004 yılı SSK iSTATiSTiKLERi
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İŞ KAZALARININ SEKTÖRLERE GÖRE 
DAĞILIMI

1.977.018998431.65338483.830TOPLAM

Diğer
126.12437,591098634.098Nakliyat
279.72830,82263349108.106İnşaat
113.838489,2512551085.871Nakil araçları
107.796417,07135615.422Makine imalatı
227.117313,08371321411.584Metal eşya
101.411352,25164115.636Metal endüstrisi
104.429189,53305615.686Taş, toprak, çimento
141.40891,18147516.839Dokuma sanayi
73.757161,78196713.074Gıda Mad. sanayi
107.385144,23382991325.481Kömür madenciliği

Kayıp günKaza 
Sa/ÖlümÖlümSür.İş

Görmez.Mes.Hasİş kazasısektör
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99,4484383.830TOPLAM

311,6257.792Kocaeli

206,2153.093Kayseri

237,28143.322Zonguldak

245,32348.341Bursa

311,083611.199İzmir

37,25953.539Ankara

60,161539.205İstanbul

OranÖl.KazaİşKazasıŞehir

83.830TOPLAM

31.3793.857+1.000

4.200500-1.000

6.287250-499

2.212200-249

7.597100-199

7.22650-99

52.451%63Ara toplam

12.07421-49

9.55110 -20

8.7814 – 9

22.0451 -3

ToplamKa.SayısıÇalışan Sayısı
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İSG SİSTEMİNİN
BAŞARIYA ULAŞABİLMESİ İÇİN

YÖNETEN – UYGULATAN - UYGULAYANLARLA
*İş Sağlığı ve Güvenliğinin nasıl yapılacağı,
* Başarılı şekilde uygulanmasını sağlayacak şartlar,
*Yapılan işlerin, prosedürlere uygunluğunu ölçecek kriter,
*Çalışmaları doğru veri ve kurallarla değerlendirme,

*Karşılaşılan aksaklıklar incelenip sebepleri doğru bulma,
*Kazaların tekrarını önleyecek önlemleri kullanma ve

*Deneyimlerden edinilen bilgilerle yeni talimat yapımında,

TAM MUTABAKAT OLMALI
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• BEN ..

• SİZ ..

• HEPİMİZ .. 

SORUMLUYUZ !

EMNİYETLİ BİR İŞ ORTAMININ
YARATILMASI VE KAZALARIN

ÖNLENMESİNDE
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