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Gelişmiş İşçi Sağlığı İş Güvenliği Hukuku:Gelişmiş İşçi Sağlığı İş Güvenliği Hukuku:

• Çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili  
bağımsız bir kanun ancak 1970 yılında  
A.B.D.'de " Occupational Safety and 
Health Act" (OSHA) adıyla yürürlüğe Health Act" (OSHA) adıyla yürürlüğe 
girdi. 

• Bu konuda 1974 yılında İngiltere de 
yayımlanan " Health and Safety at Work 
Act" adlı kanun  ikinci örnektir.



• Ülkemizde de çalışanların sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler 4857 
sayılı iş kanununda tariflenmektedir.

• İş kazası ve meslek hastalığının yasal tanımı 
için S.S. (SS&GSS) Kanununa,için S.S. (SS&GSS) Kanununa,

• kazalar sonrası maddi tazminatlar için
Borçlar Kanunu'na,

• Cezai sorumluluklar için ise T.C.K’ na
müracaat edilmesi gerekmektedir.



İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN
GÜNÜMÜZDEKİ YERİ

Günümüzde insan faktörünün öne çıkması ve
serbest rekabet kuralları karşısında işletmelerin eşit
şartlarda mal ve hizmet satabilmeleri için iş sağlığı

Günümüzde özellikle BM, ILO, WHO, OECD ve AB gibi
kuruluşların girişimi ve desteği ile çevreye saygıyı da içine
alarak işyerinde esenlik* kavramı gelişmektedir.

* Prof.Dr. Alp Esin mmo/2004/363 Yeni Mevzuat Işığınsa İSG

şartlarda mal ve hizmet satabilmeleri için iş sağlığı
ve güvenliğinin asgari değerlerle belgelendirilmesi
eğilimi öne çıkmıştır.



İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi StandardıYönetim Sistemi Standardı

Bu standard, BSI tarafından kabul edilen BS-OHSAS 18001 
(2007) standardı esas alınarak, TSE Mühendislik Hizmetleri 

TS 18001 – 2007 
BAŞLANGIÇ:2001

(2007) standardı esas alınarak, TSE Mühendislik Hizmetleri 
İhtisas Grubu’nca TS 18001 (2.Baskı): 2004' ün revizyonu 
olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 03 Nisan 2008 
tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek 

yayımına karar verilmiştir.

Temmuz 2009 ‘a kadar bütün ohsas belgeleri 2007’e göre 
düzenlenmesi beklenmektedir.



SSK'ya kayıtlı işçi sayısı 4.886.881   5.615.238 7.818.642
işyeri sayısı 723.503 777.177 1.036.328

İş kazası sayısı 72.367 83.830 79.027
İş kazalarında ölen kişi sayısı 1.008 843 1.601
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 1.895.235

2001 2004 2006 yılı
SSK iSTATiSTiKLERi

1.977.018 1.895.235
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 224 SLiKOTÜBERKÜLOZ) 574



İŞ KAZALARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 2004

sektör İş kazası
Mes.
Has

Sür.İş 
Görmez.

Ölüm
Kaza 

Sa/Ölüm Kayıp gün

Kömür madenciliği 5.481 132 299 38 144,23 107.385

Gıda Mad. sanayi 3.074 1 67 19 161,78 73.757

Dokuma sanayi 6.839 1 75 14 91,18 141.408

Taş, toprak, çimento 5.686 1 56 30 189,53 104.429

Metal endüstrisi 5.636 1 41 16 352,25 101.411Metal endüstrisi 5.636 1 41 16 352,25 101.411

Metal eşya 11.584 14 132 37 313,08 227.117

Makine imalatı 5.422 1 56 13 417,07 107.796

Nakil araçları 5.871 108 55 12 489,25 113.838

İnşaat 8.106 10 349 263 30,82 279.728

Nakliyat 4.098 3 86 109 37,59 126.124

TOPLAM 83.830 384 1.653 843 99 1.977.018



Çalışan 
Sayısı

Ka.Sayısı Toplam

1 -3 22.045

4 – 9 8.781

10 -20 9.551

21-49 12.074

Ara toplam %63 52.451

50-99 7.226

Şehir İş 
Kazası

Öl.Ka
za

Oran

İstanbul 9.205 153 60,16

Ankara 3.539 95 37,25

İzmir 11.199 36 311,1

Bursa 8.341 34 245,3
50-99 7.226

100-199 7.597

200-249 2.212

250-499 6.287

500-1.000 4.200

+1.000 3.857 31.379

TOPLAM 83.830

Zonguldak 3.322 14 237,3

Kayseri 3.093 15 206,2

Adana 1.488 21 70,85

Kocaeli 7.792 25 311,6

Toplam 83.830 843 99,44



Yeni mevzuatın getirdiği değişikliklerYeni mevzuatın getirdiği değişiklikler

• Risk değerlendirmesi
• Koruma önleme yaklaşımı
• Bilgilendirme ve eğitim
• Kontrol ve denetim
• İşçilerin katılımı• İşçilerin katılımı
• İşçilerin sorumluluk alması
• Kayıt ve istatistik tutma
• Uzman katkısının sağlanması
• Malzeme ve ekipmanın kontrolü
• İSİG ‘ne sistematik yaklaşım



İş Kanunu-Madde2:
Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında
kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya
hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile
işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir

MEVZUATA GÖRE TANIMLAR

işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir
İşveren olmak için işyerinin sahibi olmak gerekmez.

İş Kanunu, işverenin işyerine malik olmasına değil
çalıştıran olmasına önem verir.

Örneğin, bir binanın yıkımı işinde işveren, binanın maliki
değil, yıkım işini istisna akdi gereğince üstlenen kişidir.
Başkasına ait bir gayrimenkulde kira karşılığı içerisinde
kendi adına işçi çalıştıran özel veya kamu tüzel kişisi de
işverendir.



MEVZUATA GÖRE TANIMLAR
İşyeri’nin tanımı  (İ.K. 4857 madde 2/I)

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 veİşveren 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



Meslek hastalığının tanımı (S.G.Kanunu. madde 14)

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.G.Kanunu. 5510 madde 13)

İşkazası, aşağıdaki hâl ve durumlardan birinde meydana gelen ve 
sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça ârızaya uğratan olaydır:
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,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,



5510 sayılı 
(SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU)

SSGSSK Mad: 13
1. İşyerinde Bulunduğu Sırada, 
2. İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle veya 

Görevi Nedeniyle,  Kendi Adına ve Hesabına 
Bağımsız Çalışıyorsa Yürütmekte Olduğu İş veya 
Çalışma Konusu Nedeniyle İşyeri Dışında,Çalışma Konusu Nedeniyle İşyeri Dışında,

3. Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Sigortalının, Görevli 
Olarak İşyeri Dışında Başka Bir Yere Gönderilmesi 
Nedeniyle Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda,

4. Emziren Kadın Sigortalının, Çocuğuna Süt Vermek İçin 
Ayrılan Zamanlarda,

5. Sigortalıların, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin 
Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında,



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.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.



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 yerineçalıştırılması 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.



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.   

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

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.



İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde 
yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki 
eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde 
çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri 
bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, 
toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

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

madde 30)

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

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.



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 Geçerli Sebebe Dayandırılması ( İ.K 4857 madde 18 )

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

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.



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.

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

verilmezse,  tazminat miktarını da belirler.

Feshin Bildirimine İtiraz ve Usulü ( İ.K 4857 madde 22 )

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



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.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.



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 tedbirlerinkuruluna 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.



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 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.



İş Sağlığı ve 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.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU

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

İşverenler İSG kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına uygun olarak verilen kararları
uygulamakla yükümlüdürler.



İŞ SAĞLIĞI ve 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-İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya 
idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişiidari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi

5-Varsa sivil savunma uzmanı
6-Seçilmiş formen veya ustabaşı

8-Sağlık ve Güvenlik işçi temsilcisi

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

7-Seçilmiş sendika temsilcisi Sen.yoksa seçilen işçi

2, 3, 4, 5 bendindeki kişiler işveren tarafından atanır.



İŞ SAĞLIĞI ve 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 



İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ ve HEKİMLERİ

İŞYERİ HEKİMLERİ  (İ.K 4857 madde 81)

Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran İŞVERENler, 
SSK’ca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan,
İşçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iSG 
önlemlerinin sağlanması,
ilk yardım ve acil tedavi ile,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 ve



İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ ve HEKİMLERİ

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

ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer, donanım 
ve personeli temin etmekle yükümlüdürler.

İşyeri sağlık hizmetlerinin yürütümünden işveren sorumludur.İşyeri sağlık hizmetlerinin yürütümünden işveren sorumludur.

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



İŞGÜVENLİĞİ ile GÖREVLİ MÜHENDİS 
veya TEKNİK ELEMANLAR

İ.K 4857 (madde 81)

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 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.



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: 
Sertifika  Sınıfları (madde 8 )

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

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası: 

B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası: 

C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası:

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.



Uzmanlık ile ilgili eğitim kısmı tamamen oturmuş kabul edilebilir 
ancak A-B-C lerin ve eski sertifikaların durumu oldukça karışık 
ve yasal şartlar ile piyasadaki uygulama birbirini tutmuyor. 

Bu durum da doğal olarak haksız rekabeti oluşturuyor.Bu durum da doğal olarak haksız rekabeti oluşturuyor.



İŞ KANUNUNDA 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. 

�4857-SEKİZİNCİ BÖLÜM : İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ 

Maddeler: (98-108)



4857 SAYILI İŞ KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK
CEZA MİKTARLARI

Ceza
İHLAL 

MAD AÇIKLAMA 
10.06.2003 

Ceza Mik. 
TL

2005 (%11.2) 
YTL

98 3

İşyerini Bildirmeme. Her işçi için. Ceza 
kesinleştikten sonra takip eden her ay 
için. 50.000.000 71,45

99/a 5, 7
Eşit davranmama, geçici iş ilişkisi. Her işçi 

için.

50.000.000 71,45

99/b

8/son 
fıkra, 
14

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

99/c 28 Çalışma belgesi. Her işçi için.99/c 28 Çalışma belgesi. Her işçi için.

100 29 Toplu işçi çıkarma. Her işçi için. 200.000.000 285,78

101 30
Özürlü ve eski hükümlü. Her işçi ve her ay 

için. 750.000.000 1.071,69

102/a 32, 39
Ücret ödememe, eksik ödeme. Her işçi ve 

her ay için. 100.000.000 142,89

102/b
37, 38, 

52

Hesap pusulası düzenlememe, usulsüz 
ücret kesme cezası verme, sebebini 
bildirmeme, yüzdeleri belgelememe. 200.000.000 285,78

102/c 41

Fazla çalışma ücretini ödememe, işçi onayı 
almama, serbest zamanı 6 ayda 
kullandırmama. Her işçi için. 100.000.000 142,89



103

56 Yıllık izini bölme. Her işçi için.

100.000.000 142,89

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

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

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

63 Çalışma sürelerine aykırılık.

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

71 Çalıştırma yaşına aykırılık.

18 yaş altı erkek ve her yaştaki kadını,yer ve su 

104

500.000.000 714,46
72

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

73 Çocuk işçileri gece çalıştırma, yönetmeliğe aykırılık.

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

75 İşçi özlük dosyası düzenlememe.

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

64 Telafi çalışması. Her işçi için.
100.000.000 142,89

65 Kısa çalışma. Her işçi için.

105
78 -1 
Fıkra

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tüzük ve 
yönetmelikler. Her husus ve izleyen her ay için. 50.000.000 71,45



105

77

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

500.000.000 714,46

78 -2. 
Fıkra

Kurma İzni ,İşletme Belgesi.

79 Kapatılan işyerini izinsiz açma.

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

81
İşyeri hekimi çalıştırmama ve sağlık birimi 
oluşturmama.

82 İş güvenliği ile görevli mühendis çalıştırmama.

85
Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaştan küçük, yaş 
kayıtlarına aykırı işçi çalıştırma. 500.000.000 714,46

105

85 kayıtlarına aykırı işçi çalıştırma. 500.000.000 714,46

86 Sağlık raporu. Her işçi için. 100.000.000 142,89

87 Çocuklara sağlık raporu. Her Çocuk için. 100.000.000 142,89

88, 89
Çeşitli Yönetmelikler (gebe, sağlık muayeneleri, 
banyo, sosyal tesisler.) 500.000.000 714,46

106 90 İş ve işçi bulmaya izinsiz aracılık. 1.000.000.000 1.428,92

107/a
92 -2. 
fıkra

İş Müfettişine kolaylık göstermeme, bilgi 
vermeme, çağrıya gelmeme.

5.000.000.000 7.144,60

107/b 96
İfade verecek işçiye telkinde bulunmak Şikayetçi 
işçilere kötü davranma.

107 - Müfettişe engel olma. 5.000.000.000 7.144,60



ÖZEL HUKUK
KARAKTERİ TAŞIYAN

İŞÇİYİ GÖZETME BORCUNA
İLİŞKİN HÜKÜMLER

KAMU HUKUKU
KARAKTERİ TAŞIYAN

İŞÇİYİ GÖZETME BORCUNA 
İLİŞKİN HÜKÜMLER

HİZMET AKDİ İŞ KANUNU 

İŞKAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA 
YASAL DÜZENLEMELER

-----------------------------------------------------------------------

İŞVERENİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU

TOPLU SÖZLEŞME

S.S.K.

BORÇLAR KANUNU

İŞ KANUNU 

CEZA KANUNU

TÜZÜK VE 
YÖNETMELİKLER

İŞÇİ - İŞVEREN DEVLET - İŞVEREN

İŞİ DURDURMA-İŞYERİNİ KAPATMA
PARA CEZALARI ve HAPİS



HUKUK 
DAVALARI

İŞ KAZASI 
SONUCUNDA AÇILAN 

DAVALAR

RÜCU 
DAVALARI

CEZA 
DAVALARI

MANEVİ TAZ.
Borçlar Ka. Md.47
Hakimin Takdiri

MADDİ TAZ.
İŞ GÖREMEZLİK

TAZMİNATI.,
DESTEKTEN 

YOKSUN KALMA 
TAZMİNATI

GERÇEK KİŞİLERE 
VERİLİR
TAKSİR

SORUŞTURMASI

TEDBİRSİZLİK,
MESLEK ve SANATTA 

ACEMİLİK,
KANUN Ve NİZAMLARA 

AYKIRILIK

5510 SGK
Yersiz Ödemelerin Geri 

Alınması
Md:96

Bağışlanmaz kusur oranı 
önemli

Çalışan Sigotasız ise
Bütün Masraflar İşverene



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.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

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.



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 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

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.



GÜNCEL İKİ KONUGÜNCEL İKİ KONU
11-- Umumi Umumi HıfzısıhhaHıfzısıhha K’daK’da DeğişiklikDeğişiklik

• KHK 663 :SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ;
24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun;
a)  126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 126- Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan 
bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların 
ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen 
konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi 
vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen 
eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya 
mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de 
bu fıkra kapsamındadır.
Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve 
hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür 
şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri 
ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının 
iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde 
çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene 
bilgi vermekle yükümlüdür."



GÜNCEL İKİ KONUGÜNCEL İKİ KONU
11-- Umumi Umumi HıfzısıhhaHıfzısıhha K’daK’da DeğişiklikDeğişiklik

• KHK 663 :SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ;
24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun;

• b) 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
"Madde 127- 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine 
yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve 
cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi 
meslek ve sanat erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl 
ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca 
müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

• 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın 
hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler, analiz 
masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar 
tarafından yapılır.



GÜNCEL İKİ KONU ,GÜNCEL İKİ KONU ,
22-- İş kazasını Bölge Çalışma İş kazasını Bölge Çalışma Md’neMd’ne
Bildirim Bildirim ZorunluğuZorunluğu devam ediyordevam ediyor

• 4857 İş Knunu Madde 77:
İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit 
edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile 
ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

• 5510  Madde 13:• 5510  Madde 13:
(a) işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine 
derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü 
içinde, 
b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi 
tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim 
yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde, iş 
kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da 
taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.



• SGK, 2011/57 GENELGE İLE , 
……. Bu çerçevede, Kurumumuz tarafından yayımlanan 13/06/2011 
tarihli ve 2011/50 sayılı Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları 
Genelgesinin “3.2. İş kazalarında kusur oranlarının tespiti” başlıklı 
bölümünün dördüncü fıkrası uygulamadan kaldırılmıştır. 
Buna göre iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında, işveren, sigortalı 

GÜNCEL İKİ KONU GÜNCEL İKİ KONU 
22-- İş kazasını Bölge Çalışma İş kazasını Bölge Çalışma Md’neMd’ne
Bildirim Bildirim ZorunluğuZorunluğu devam ediyordevam ediyor

Buna göre iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında, işveren, sigortalı 
ve üçüncü kişilerin kusur oranları konusunda; 
1- Maluliyet veya ölümle neticelenen, uzuv kaybı olan iş kazaları ile 
bütün meslek hastalıkları için trafik kaza tutanaklarında belirtilen 
kusur oranları ve mahkemelerce verilen kararlarda belirtilen kusur 
oranlarına göre işlem yapılacaktır.
2- Bunların dışında kalan iş kazası vakaları için ise Sosyal Güvenlik 
Denetmenleri/ Kontrol Memurlarınca denetim raporlarında belirtilen 
kusur oranları ile trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur 
oranlarına göre işlem yapılacaktır. Bu nitelikteki iş kazalarına ilişkin 
denetim raporlarında kusur oranlarına mutlaka yer verilecektir 



ÇALIŞMA HAYATIMIZIN HER ÇALIŞMA HAYATIMIZIN HER 
ANINA  AİT RİSK TESPİT  VE ANINA  AİT RİSK TESPİT  VE 

DEĞERLENDİRMEDEĞERLENDİRME
YAPMALIYIZYAPMALIYIZ



KAZA GELİYORUM DEMEZKAZA GELİYORUM DEMEZ

DİYE BİR ŞEY YOKTUR
ÇÜNKÜ

•Kazalar birden bire meydana gelmez 

GÖRÜNMEZ KAZA DEDİĞİN 
SENİN GÖRMEDİĞİNDİR.

•Her kazanın bir oluşma dönemi vardır

•Önemli olan riskleri önceden tespit edip

•ÖNLEMLERİNİ

ZAMANINDA ALABİLMEKTİR.



• SİZ ..

EMNİYETLİ BİR İŞ ORTAMININ
YARATILMASI VE KAZALARIN

ÖNLENMESİNDE

• BEN ..

• HEPİMİZ .. 

SORUMLUYUZ !



HUZURUNUZ SONSUZ OLSUNHUZURUNUZ SONSUZ OLSUN

Tüm Zamanınız Kazasız, Mutlu ve Güzel 
Geçsin !

HUZURUNUZ SONSUZ OLSUNHUZURUNUZ SONSUZ OLSUN


