
SAGLIGI VE GUVENL~G~ KURULLARI 
Ar~.Gor. Cihan SELEK' 

Dunya Sagl~k Orgutu'ne (WHO) gore sagl~k; "bir insan~n yalnlzca bedenen 
degil, ruhsal ve sosyal yonden de tam bir iyilik halidir" geklinde tan~mlanmlgtlr. ig 
sag l~g~  ve guvenligi ise ig kazalar~ ve meslek hastal~klar~n~n tamamen onlendigi igyer- 
lerinin yanl slra, Gal~ganlarln bedensel ve ruhsal olarak tam bir iyilik i~inde, huzurlu ve 
verimli bir Gal~gma ortamlnda bulunmalarlnl ifade etmektedir. ig sag l~g~ ve guvenliginin 
konusu; igyerlerinde igin yurutumu s~ras~nda dogan olumsuz kogullardan ig~ iy i  koru- 
mak, uretimin devamln~, igletmenin, ijretimin guvenini saglamak ve verimliligi arttlrmak 
i ~ i n  yap~lan ~al~gmalard~rl.  

ig sag l~g~ ve guvenligi ile ilgili olarak ulkemizde pek ~ o k  yasal duzenleme bulun- 
maktadlr. Anayasamlzln 50. maddesi kimsenin yaglna, cinsiyetine ve gucune uygun 
olmayan iglerde ~a l~gt~r~ lamayacag~n~,  56. maddesi ise herkesin sagl~kl~ ve dengeli bir 
~evrede yagama hakklna sahip oldugunu ongormektedir. 4857 say111 ig Kanunu'nun 
77-89 maddeleri ig sag l~g~ ve guvenligi konusuna ayrllm~gtlr. Bor~lar Kanunu, 
Belediyeler Kanunu, Umumi H~fzlsrhha Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda da ig 
sagllg~ ve guvenligi hakklnda ~egit l i  hukumler yer almaktad~r. Ayr~ca; AB'ye uyum 
surecinde, Ulusal Program dogrultusunda, Cal~gma Ve Sosyal Giivenlik Bakanllgl'nda 
"ig sag l~g~ ve guvenligi" konusunda Avrupa Birligi Direktifleri uyumu i ~ i n  ~al~gmalar, 
Bakanlar Kurulunun, Avrupa Birligi Muktesebatlnln Ustlenilmesine iligkin Turkiye 
Ulusal Programlnln Uygulanmas~, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Kararlnda belir- 
tilen "Tum kamu kurum ve kuruluglarlnln, gerekli Gal~grnalar~ Ulusal Programda yer 
alan hedefler dogrultusunda ve belirlenen zamanda ger~eklegtirmeleri esastlr" huk- 
mune binaen yaklag~k iki y ~ l d ~ r  devam etmektedir. Bu baglamda ilgili AB mevzuatlna 
uyum ~er~evesinde yaylrnlanm~g olan yonetmelikler agag~da Resmi Gazete tarih ve 
sayllar~ ile birlikte verilmigtirs: 

1. ig Saghg~ ve Guvenligi Yonetmeligi (09.12.2003 I 2531 1). 
2. Ekranl~ Ara~larla Cal~gmalarda Sagl~k ve Guvenlik Onlemleri Hakkrnda 

Yonetmelik (23.12.2003 I 25325). 
3. Titregim Yonetmeligi (23.12.2003 I 25325). 

*Sakarya Universitesi Cal~pma Ekonomisi ve Endustri llipkileri Bijlumu 
1S.Varg1, "Ip Sagl~gl ve Guvenligi", Toraks Dernegi Kursu, May~s, 2003 
(http://www.toraks.org.tr/sub/sigarasiz/ is-sagligi-ve-guvenligi-sinan-vargi.pdf Eripim tarihi:21.07.2004). 
2E. Batur, "19 Sagllgl ve Guvenllginde Gelipmeler", TiSK lpveren Dergisi, Nisan 2004. 



4. Gurultu Yonetrneligi (23.1 2.2003 I 25325). 
5. Yap1 iglerinde Saglrk ve Guvenlik Yonetmeligi (23.12.2003 I 25325). 
6. Guvenlik ve Sagllk igaretleri Yonetmeligi (23.12.2003 I 25325). 

7. Asbestle Callgrnalarda Sagllk ve Guvenlik Onlemleri Hakklnda Yonetmelik 
(26.12.2003 I 25328). 

8. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Callgmalarda Sagllk ve Guvenlik Onlern- 
leri Hakklnda Yonetmelik (26.12.2003 I 25328). 

9. Kimyasal Maddelerle Callgmalarda Sagllk ve Guvenlik Onlemleri Hakklnda 
Yonetmelik (26.1 2.2003 I 25328). 

10. Patlaylcl Ortarnlarln Tehlikelerinden Callganlar~n Korunmasl Hakklnda 
Yonetmelik (26.12.2003 I 25328). 

11. Kigisel Koruyucu Donanlm Yonetrneligi (09.02.2004 125368). 

12. igyeri Bina ve Eklentilerinde Allnacak Sagllk ve Guvenlik Onlemlerine iligkin 
Yonetmelik (1 0.02.2004 I 25369). 

13. Kigisel Koruyucu Donanlmlarln igyerlerinde Kullan~lmas~ Hakklnda 
Yonetmelik (11.02.2004 I 25370). 

14. Elle Taglrna igleri Yonetmeligi (1 1.02.2004 I 25370). 

15. ig Ekipmanlarlnln Kullanlmrnda Sagllk ve Guvenlik Sartlarl Yonetmeligi 
(1 1.02.2004 I 25370). 

16. Yeraltl ve Yerustu Maden igletmelerinde Sagllk ve Guvenlik Sartlarl 
Yonetmeligi (21.02.2004 I 25380). 

17. Sondajla Maden Clkarllan igletmelerde Sagllk ve Guvenlik Sartlarl 
Yonetmeligi (22.02.2004 I 25381). 

Yasal koruma tedbirlerine ragmen ig kazalarlnln fazlallgl, bu tedbirlerin gerek- 
tigi gibi uygulanmadrglnln bir gostergesidir. Soyle ki; "Turkiye ig kazalarl konusunda 
Avrupa'da birinci, Dunya'da ikinci slrada yer almaktadlr3". 2003 y111 verilerine gore; 
ulkernizde 76.668 ig kazasl rneydana gelmig, 440 kigi de meslek hastallglna yakalan- 
rnlgtlr". 

igyerlerinde ig sagllgl ve guvenligi onlernlerinin allnrnasl hayati bir onern arz 
etrnektedir. Hizrnet sozlegrnesi taraflara tanldlgl haklar yanlnda qegitli borqlarl da 
beraberinde getiren bir ozel hukuk sozlegrnesidir. Bu baglarnda igqi igverenin emir ve 
talimatlarlna uyrnak; buna kargln igveren de BK. 332 hukrnu geregince igqiyi igyerinde 
uijrayabilecegi kazalara ve kargllagabilecegi tehlikelere kargl korurnak iqin gerekli ted- 
birleri alrnak ve igqiye uygun ve sagllkll bir qallgrna yeri saglarnak zorundadlp. 

3http://www.ttb.org.tr/isak/msg/nisan02/8.html (Erigim tarihi: 21.07.2004). 
4http:l~.ssk.gov.tr/wpslsskrootlistatistikistatistik200318~35.xls (Erigim tarihi: 21.07.2004). 
sTun~omafilCentel, Ig Hukukunun Esaslar~, Beta Baslm A$., Istanbul, 2003, s. 125. lgverenin ig~iyi 
gozetme borcu hakklnda ayrlntlli bilgi i ~ i n  bkz. 1. Ulusan, Bor~lar Hukuku ve Ig Hukuku Aqslndan Ig- 
verenin lg~iyi Gijzetme Borcu, Istanbul, 1990. 



igveren dar ve teknik anlamda gozetme borcu kapsamlnda kendi igqileri kadar, 
igyerindeki bagka igverenlerin igqilerine karg~ da (igK. 2lf.6'ya gore alt igveren ile birlik- 
te igqilerine karg~ sor~cmlu oldugu gibi igK. 7 hukumlerine gore geqici igqiye karg~ da 
kendisinde qa l~g t~g~ sureyle s ~ n ~ r l ~  olmak uzere gozetme borcundan igvereni ile birlikte 
sorumlu olup sagl~k ve guvenlik risklerine karg~ egitim vermekle de yukumludur) hatta 

kanunda aq~kqa belirtildigi gibi igqi olmayanlara, yani igyerindeki qrak ve stajyerlere 
karg~ da sorumludur (igK. 771 son)6. 

Onemle belirtilsin ki; igverenin bu sorumlulugu sadece igqinin fiilen qa l~g t~g~  

yerde degil, qal~gma nedeniyle dolagtlg~ ornegin; igyerinin girig k~s~mlarr, merdiven, acil 
qrk~g yerleri, asansor, dinlenme, dug ve y~kanma, elbise degigtirme bolumleri, tuvalet, 
mutfak gibi bolumlerde de soz konusudur7. Ayr~ca eger igqi ile igveren birlikte oturu- 
yorlarsa; igveren igqiye sagl~kl~ bir yatacak yer de saglamak durumundadlr (BK. 33211). 
Tum bunlar~n haricinde igverenin kanundan dogan bir diger onemli yukumlulugu de 
(yasaca ongorulen kogullar~ taglyorsa) igyerinde bir ig Sagl~g~ ve Guvenligi Kurulu 

( /S~G Kurulu) olugturmakt~r. Bu kurullar~n olugturulmas~n~n alt~nda yatan temel neden; 
ig sag l~g~ ve guvenliginin gerqek anlamda sadece devletin denetimi ve qabas~yla degil, 
her bir somut igyerinde faaliyet gosteren igqi ve igverenlerin de katk~s~yla saglanabile- 
cegi duguncesidir ve dunyada ilk kez 1892'de ingiltere'de gonullii bir juri olarak kurul- 
dugu soyleniP. 

itj SAGLIGI VE G ~ V E N L ~ G ~  KURULU 

Ig sagllgr ve guvenligi konusunda igletme iqi denetimle ilgili en onemli denetim 
organ1 ig S;lgl~g~ ve Guvenligi Kurulu ( i ~ i ~ ) ' d u r s .  

6Bu itibarla, ig sagllgl ve guvenligi onlernlerini alrna borcu baglarn~nda gozetrne borcunu, rnunhaslran ig 
sozlegrnesinden dogan bir bor~ olarak tanrrnlarnak gu~legrnektedir. Bu itibarla, ig sagllgl ve guvenligi 
onlernlerini alrna yukurnluluju olarak gozetrne borcunun, edirn dry bor~ iligkisi esasmda bir igveren 
yukurnlulugu geklinde ele allnrnasl da rnurnkunudur (H. Mollarnahrnutoglu, lg Hukuku, Turhan Kitapevi, 
Ankara 2004, s. 726 ). 
7E.Tuncay Kaplan, "bverenin Korurna ve Gozetrne Borcunun Kapsarnl", Karnu-19 Ig Hukuku ve lktisat 
Dergisi, Prof.Dr. Karnil Turan'a Arrnajan, Cilt:7 Say1:2, Turk Tarih Kururnu Bas~rnevi, Ankara 2003, s. 142- 
143. 
EN. Gerek, lg Guvenligi Hukuku, Eskigehir, 1999, s. 160'dan aktaran E. Akyigit, l~tihatll ve Uygularnall lg 
Kanunu Serhi, Se~kin Yaylncll~k, Ankara, 2001, s. 1461. 
glgyerlerinin ig~i  sagllgl ve ig guvenligi yoniinden Cal~grna ve Sosyal Guvenlik Bakanllg~ lg Mufettiglerince 
denetlenrnesi igyerinin d~g denetirnini veya devlet~e yapllan denetirni; buna karg~lrk igyerinin i~inde yer 
alan denetirn organlarlnca denetlenrnesi ise i~ denetirni veya igletrne i ~ i  denetirni olugturrnaktadlr 
(UlusanlEsen, Ig Kazas~ ve Meslek Hastal~klarlndan Dogan igveren Sorurnlulugu, lgletrnelerde lg ve 
Guvenlik Hukuku, lnsangucu Yonetirni, Cilt V, Kitap 2, Istanbul, 1985 s. 112, 125'ten aktaran, 0. Sarl, 
Turkiye'de lgyeri ve Sendika Denetirni, Kazanc~ Kitap Ticaret A$., Istanbul , 1997, s. 177). lg Sagl~g~ ve 
Kurullarr hakklnda bkz. A. Ayhan, "Cal~grna Hayat~rn~z Bak~rn~ndan igyerlerinde l p ~ i  Sagllgr ve Ig Guvenligi 
Kurullarrn~n Olugturulrnasl ve onemi", Karnu-19 Ig Hukuku ve lktisat Dergisi, Prof.Dr. Karnil Turan'a 
Arrnagan, Cilt:7, Say1:2, Turk Tarih Kururnu Bas~rnevi, Ankara, 2003, s. 81 vd. 



Bu kurul hakkrndaki duzenleme 1475 say111 /g Kanununun 76. maddesinde ve 
bu maddeye dayan~larak qlkarrlan 19.02.1973 tarihli lgqi Sag l~g~ ve ig Guvenligi 
Kurullarr Hakk~nda Tuzukte yaprlm~gt~. An~lan kurulla ilgili yeni duzenleme ise 
22.05.2003 tarihli ve 4857 say111 yeni ig Kanunu'nun 80. maddesinde yap~lm~g olup; 
07.04.2004 tarihinde ise ig Saglrg~ ve Guvenligi Kurullar~ Hakkrnda Yonetmelik 25426 
say111 Resmi Gazete'de yayrmlanm~gt~r. 

1. Kurulu olusturmakla yiikumlu i9yerleri 

Sanayiden say~lan, devamlr olarak en az elli igqi qal~gt~ran ve alt~ aydan fazla 
surekli iglerin yaplld~g~ igyerlerinde her igveren bir ig Sag l~g~ ve Guvenligi Kurulu kur- 
makla yukumludur (igK. 80, ISIGKHT. 2, IsIGKHY. 4). Bu hukme gore; bir igyerinin ig 
Sag l~g~ ve Guvenligi Kurulu olugturmakla yijkumlu olmasr iqin uq kogulun bir arada 
bulunmas~ gerekmektedir: 

1.1. isyerinin sanayiden sayllan i~lerin yap~ldrg~ bir isyeri olmas~ 

Bir igyerinin iSiG Kurulu olugturmakla yukumlu olabilmesi iqin her geyden once- 
bu igyerinin sanayiden sayllan iglerin yaprld~gr bir igyeri olmas~ gerekmektedir. 
28/2/2004 tarihli ve 25387 say111 Resmi Gazete'de yay~mlanan Sanayi, Ticaret, Tarrm 
ve Orman iglerinden Say~lan iglere lligkin Yonetmelik'te hangi iglerin sanayi igi say~la- 
cag~  100 bagl~k halinde say~lm~gt~r. Liste d~grnda kalan bir igin sanayi, ticaret, tarrm ve 
orman iglerinin hangisinden sayllacagr konusunda Cal~gma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanl~g~ yetkili k ~ l ~ n m ~ g t ~ r  (Sanayi, Ticaret, Tar~m ve Orman iglerinden Say~lan iglere 
iligkin Yonetmelik m. 5)10. 

Ayr~ca; igverene baQh fabrika, muessese, igletme veya igletmeler grubu gibi bir- 
den qok igyeri bulundugu hallerde de, bunlarrn her birisinde ayrl birer i S i ~  Kurulu 
kurulmas~ gerektigi unutulmamas~ gereken bir husustur (lS/GKHT. 2, /SiGKHY. 4). 

1.2. kjyerinde Devaml~ Olarak En Az Elli isqinin Callsmas~ 

iSlG Kurulu'nu kurma yukumlulugunun dog mas^ iqin gereken ikinci kogul; ig- 
yerinde devaml~ olarak en az elli igqinin qal~gryor olmasr geregidirlj. Elli igqinin hesabr- 
na sadece igqi statusunde qalrganlar katrlacakt~r. Memur, sozlegmeli personel, stajyer, 
qlrak vb. statude qal~ganlar elli igqinin hesab~nda dikkate al~nmayacakt~r. 

-- 

101475 say111 IS Kanunu donerninde sanayi ve ticaret i~ le r i  6 lncl rnaddede duzenlenrni~ olup; 4857 say111 
IS Kanununda boyle bir hukrne yer verilrneyip bu konu ile ilgili bir yonetrnelik ~lkarllrnasl yoluna gidilmiptir. 
""50 i ~ ~ i n i n  hesabrna sadece o i~verene hizrnet akdiyle ba jll ki~iler katlllr. Eger; alt i~veren de o igyerinde 
50 velveya 50'in uzerinde i$ci ~a l~s t~r~yorsa ;  o da bir IS Sagl101 Guvenliai Kurulu kurrnak zorundadlr 
(0. Ekrnek~i, TiSK ve PERYON Taraflndan Duzenlenen Ig Sagllg~ ve Guvenlioi Mevzuatlndaki 
Degi~iklikler ve l~veren Yukurnlulukleri Sernineri, TlSK Yaylnlarl Yayln No: 241, Mayls 2004, s. 63)". 



Fakat; her ne kadar en az elli igqi ol$utunun hesablnda dikkate allnrnasalar da; 
ig kazalar~ ve rneslek hastal~klar~ risklerine igqiler yanlnda, igyerinde bulunan qlraklar 
ve stajyerlerin de rnaruz ka ld~g~  gerqeginden hareketle, IgK. 77lson f~kra'da, ig sag l~g~ 
ve guvenligine iligkin rnevzuat hukurnlerinin igyerindeki q~rak ve stajyerlere de uygu- 
lanacag~ hukurn altlna al1nrnlgtlrl2. 

Dikkati qeken bir diger husus da; hesaba katllacak igqilerin o igyerinin devarnl~ 
igqisi niteligi tag~rnas~ gerektigidir. Bu dururn, bir igyerine odunq olarak verilen ig~ilerin 
hesaba katrlrnarnas~ gerektigi sonucunu dogurrnaktadlrl3. igqinin ge~ ic i  sozlegrnesin- 
den aksi anlagllrn~yorsa, igqinin diger hak ve yukurnluluklerine iligkin 4857 say111 19 
Kanunu'ndaki duzenlerneler ge~ ic i  ig iligkisi kurulan igverenle olan iligkisine de uygu- 
lanlr (rn.71IV) ve risklere karg~ gerekli onlernlerin allndlg~, sagl~kl~ bir ortarnda qal~grnak 
her igqinin hakk~dlr. Fakat; odunq allnan igqi, odunc allndlg~ sure iqerisinde odunq 
allndlgl igyerinin fiziki kogullar~yla karg~ kargrya oldugundan; igyerinde ig sag l~g~  ve 
guvenligi aqlslndan igqinin sagl~gln~ bozacak veya vucut butunlugunu tehlikeye soka- 
cak, yakln, acil ve hayati bir tehlikenin varl~glnda gerekli tedbirlerin allnrnaslnl kirnden 
ve nerbden talep edecegi hususu tart~grnaya aq~k  gozukrnektedir. Ayr~ca; ig 
Kanunurnuzun geqici ig iligkisini duzenleyen ilgili rnaddesinde sozu edilen "... geqici ig 
iligkisi kurulan igveren ... igsiye sagl~k ve guvenlik risklerine karg~ gerekli egitirni ver- 
rnekle yukurnludur" hukrnunun, geqici ig iligkisi kurulan igverenin sagl~k ve guvenlik 
riskleri baklrnrndan igqiye karg~ as11 sorurnlu oldugu anlarnln~ rnl t a g ~ d ~ g ~  da tart~grnaya 
aqik bir diger husustur. . 

Kanun rnetninde geqen devarnl~ olarak en az 50 igqi qal~gtlrrna kogulunun, ig- 
yerinde hiqbir zarnan 50'den az igqi ~a l~gt~r~ l rnarnas~ anlarn~n~ t a g ~ d ~ g ~  rnaddenin 
gerek~esinde belirtilrnigtir. Bu gerekqe ilerde qok onernli ihtilaflara yo1 aqacak ve istih- 
darn1 daraltacak bir ozellik arz etrnektedirls. 

12EyrenciTTagkenVUlucan, Bireysel /g Hukuku, Legal Yayrnc~lrk, Istanbul 2034, s. 216. 
131475 sy. Ig Kanunu donerninde odun~  ig iligkisi i ~ i n  yasa bir sure ongormemigti arna ogretide bunun bir 
ylldan az surrnesi dile getiriliyordu. Ayrlntll~ bilgi i ~ i n  bkz. E. Akyigit, 17 Hukuku A~tslndan t )dun~ Ig Iligki- 
si, Ankara, 1995, s. 103 vd. 4857 sy. I.$ Kanununa gore ise odun~ (ge~ici) ig iligkisi en fazla 18 ayl!k bir 
siire i~ in  kurulabilir. "... Ge~ic i  ig iligkisi altr ayl ge~rnernek uzere yaz111 olarak yaplllr, gerektiginde en fazla 
iki defa yenilenebilir (IgK. 7/11)". 
14s. Sardan, "Yeni Ig Kanunu Ile 13 Sagllgt Ve Guvenligi Konusuna Getirileri Degigiklikler", Cirnento lgve- 
ren Dergisi, Ocak 2004, say1 1, cilt 18. 



1.3. igyerinde Alt~ Aydan Fazla Suren Surekli Bir igin Yap~lmas~ 

Bir igyerinde iSiG Kurulu'nu kurma yukumlulugunun dogmas1 i ~ i n  gereken son 
kogul; igyerinde yapllan sanayi iginin surekli bir ig olmas~ ve bu surekli igin de en az alt~ 
ay surmesidir. ig Kanunu'na gore "nitelikleri bak~m~ndan en ~ o k  otuz ig gunu suren 
iglere sureksiz ig, bundan fazla devam edenlere surekli ig denir (igK.10)". Fakat; bura- 
da igin surekli bir ig olmas~ tek bag~na yeterli degildir. Ayn~ zamanda igin al t~ aydan 
uzun surmesi gerekmektedir15. 

S o n u ~  olarak; bir igyerinin iSiG Kurulu kurmas~ i ~ i n  yukar~da say~lan kogullar~ 
taglmasl gerekmektedir. Fakat; bu kogullar~ tag~mayan igyerlerinde de bir mecburiyet 
olmaks~zln, gonulluluk esaslna bag11 olarak lSiG K u r ~ ~ l l a r l n l n  k u r l ~ l m a s l  her zaman 
mumkundurl6. Ayr~ca TIS ile de aynl adla veya farkl~ isimlerle ayn l  iglevi goren 
kurullarln olugturulmas~ mumkundurl7. 

2. IS~G Kurulunun olugmas~ 

iSiG Kurulu agag~da belirt i len kigilerden olugmaktadlr (~S~GKHY. 5)18: 

a) Igveren veya igveren vekili, 
b) ig Kanununun 82. maddesi uyar lnca ig guvenligi ile gorevli muhendis veya 

teknik elemanlg, 

Isogretide rnevsirnlik ~al lg~lan igyerlerinde her yll igyerinin faaliyette bulundugu donern 6 aydan az surse 
bile igyeri zarnan i~inde surekli faaliyette bulundugundan bu igyerinin igvereninin de ISIG Kurulu olugtur- 
rnakla yukurnlu oldugunu savunanlar vard~r (LllusanIEsen, s. 126'dan aktaran 0. Sar~, s. 178). Bu konu 
tart~grnaya a ~ ~ k  gozukmektedir. Fakat sezon d~glnda ~allgan saylslnln 50'nin alt~na dugrnesi dururnunda 
bunun ge~erli olarnayacagl a~ l k t~ r .  
16K. Arlc~, l g ~ i  Sagl~gl ve lg Guvenliji Dersleri, TES-I$ Egitirn Yaylnlart, Ankara 1999, s. 146. 
17E. Akyigit, l~ t iha t l~  ve Uygularnal~ lg Kanunu Serhi, Se~kin Yaylnc~l~k, Ankara, 2001, s. 1462. 
18Kurulu olugturan kigiler arasrnda igyeri hekirnine ve ig~ilsendika ternsilcilerine de yer verilmesinin, bizde 
ig~inin yonetime katllrnaslnln somut ve istisnai bir uygularnas~ oldugunu soyleyebiliriz (E. Akyigit, l~ t iha t l~  
ve Uygularnall lg Kanunu Serhi Se~kin Yaylncll~k, Ankara, 2001, s. 1462). igyerlerinde ig~ilerin de ternsil 
edildigi bu tur ig sagligl ye guvenligi kurullarl Avrupa'da (ornegin Bel~ika, Hollanda, Alrnanya, Fransa, 
Isvi~re, Cek Cumhuriyeti'nde igyerlerinde ig sagllg~ ve guvenligi kurullar~nln kurulrnas~ yasal bir zorunlu- 
luktur) da yaygln bir uygularnad~r (C. Tuncay, "Avrupa Birligi'ne ijyelik Surecinde lg Sagl~g~ ve Guvenligi 
Mevzuatlnln Uyumu ve Yeni Yonetrnelikler", TISK ve PERYON Taraf~ndan Duzenlenen lg Sagllgl ve 
Guvenligi Mevzuatlndaki Degigiklikler ve lgveren Yukurnlulijkleri Sernineri, TiSK Yayinlarl Yay~n No: 241, 
May~s 2004, s. 41 ). 
IgTuzukte "igyeri guvenlik gefi yoksa, igyerinde i g ~ i  sagl~g~ ve ig guvenligi konularlnda gorevli teknik bir 
kigi" geklinde anllan hukiirn ISIGKHY.'de yukarldaki gekilde ifade edilrnig olup; yasada ilk kez duzenlen- 
mig ve IgK.'nln 82. rnaddesine dayanllarak lg Giivenligi ile Gorevli Muhendis veya Teknik Elemanlarln 
Gorev, Yetki ve Sorumluluklar~ ile Cal~gma Usul ve Esaslar~ Hakklnda Yonetmelik (RG. 25352, 20.1.20D4) 
adlnda bir de yonetrnelik ~~kar~lm~gt~r.Yonetrnelige gore Bakanl~k taraf~ndan sertifika verilrnig, ig guvenllgi 
ile gorevli rnuhendis veya teknik elemana ig guvenligi uzrnanl, universitelerin ig sagl~g~ ve guvenli j i  bolurn- 
leri, fizik, kirnya ve jeoloji bolurnleri ile teknik egitim fakultelerinden mezun olanlara ise teknik eleman ad1 
verilrnigtir. 



c )  /g Kanununun 81. rnaddesi uyarlnca gorevlendirilen igyeri hekirnino, 

d) insan kaynaklar~, personel, sosyal igler veya idari ve mali igleri yurutrnekle 
gorevli bir kigi21, 

e) Varsa sivil savunrna uzrnanl,  

f )  igyerinde gorevli forrnen, u s t a b a g ~  veya usta, 
g) 2821 say111 Sendikalar Kanununun degigik 34 uncu rnaddesi hukrnu uyarln- 

ca igyerinde bulunan sendika ternsilcilerinin kendi aralar lnda se~ecekleri kigi, igye- 
rinde sendika ternsilcisi yoksa o igyerindeki ig~ilerin yar~dan fa i i as l n l n  kat~lacag~ 
toplant~da aqk oyla se~ilecek i g ~ i ,  

h) Saglrk ve guvenlik i g ~ i  temsilcisi22. 

Kurulun bagkanr igveren veya igveren vekili, kurulun sekreteri ise lg Kanununun 
82. rnaddesi uyarlnca ig guvenligi ile gorevli muhendis veya teknik elernandlr. 

i g  guvenligi ile gorevli muhendis veya teknik elernan, igyeri hekimi, insan kay- 
naklar~, personel, sosyal igler veya idari ve rnali igleri yurutrnekle gorevli kigi ve sivil 
savunrna uzrnanl, igveren veya igveren vekili taraf lndan atanlrlar ( ~ s ~ G K H Y .  5). 

Bu maddenin (f) bendinde belirt i len uye o i~yerindeki forrnen, ustabag~ veya 
ustalarrn yarldan fazlaslnln katrlacagl toplant~da aqk  oyla se~ilen kigidir. 
Bu rnaddenin ( f )  ve (g) bentlerinde sozu geGen kurul uyelerinin aynl usullerle yedekleri 
se~ilir (ISiGKHY. 5). 

2ODaha onceden var olan igyeri hekirnligi kurumu da 4857 sy. IgK.'da temelini bu lmu~ olup 81. maddeye 
dayanllarak Igyeri Sagllk Birimleri ve lgyeri Hekimlerinin Gorevleri ile Callgma Usul ve Esaslarl Hakklnda 
Yonetrnelik (RG. 25318, 16.12.2003) c~kar~lrnlgtlr. Yeni yonetrnelik 17037 say111 4.7.1980 tarihli lgyeri 
Hekimlerinin Callgrna Sartlarl ile Gorev ve Yetkileri Hakklnda Yonetrneligi yururlukten kaldlrrn~gt~r. 
2lllgili bent Tuzukte."sosyal igler danlgrnanl yoksa personel veya sosyal igleri yijrijtmekle gorevli bir kigi 
(ISIGKHT. 3ld)" olarak yer almaktayken; ad1 gecenlere ilaveten Yonetrnelikte insan kaynaklar~, idari ve 
mali igleri yurutrnekle gorevli kigiler de eklenmigtir. Insan kaynaklar~ yonetirninin giderek artan onemini ve 
uygulama alanlnl hissettirir nitelikte olan bu aqklamada, kanlmca insan kaynaklar~ sorumlusu bulun- 
rnayan igyerlerinde bu gorevi idari ve mali igler sorumlusu yerine getirecektir. 
221475 sy. Ig Kanunu donemindekinden farkl~ olarak lSlG Kurulunda bulunmas~ gereken kigilere sagl~k ve 
giivenlik i g ~ i  temsilcisi eklenrni9tir. Sagl~k ve giivenlik i g ~ i  ternsilcisi; i~yerinde satjl~k ve guvenlik konularln- 
da igeileri ternsil etrneye yetkili kigidir (Is~GY. 4). lgyerinde saglrk ve guvenlikle ilgili ~ a l ~ ~ m a l a r a  katllma, 
callgmalarl izlerne, onlem allnrnaslnl isteme, onerilerde bulunma ve benzeri konularda iv~ileri ternsil et- 
meye yetkili, bir veya daha fazla igci, sagllk ve gijvenlik igci temsilcisi olarak gorev yapar ve igyerinde 
callgan igciler taraflndan se~il ir (ISIGY. 16). Konunun en dikkat qekici yonu; yapllan igin sanayiden sayllan 
bir ig olmasl yahut devarnll olarak en az 50 igcinin ~allgmasl vb. gibi gartlar aranrnaks~zln sagl~k ve guven- 
lik i g ~ i  temsilcisinin 4857 say111 Ig Kanunu kapsamlna giren turn igyerlerinde bulunrnasl gerektigidir (ISIGY. 
2). 



3. i ~ i G  Kurulu'nun Gorev ve Yetkileri 

ig Sagllgl ve Guvenliai Kurullarrnln odev ve yetkileri agaglda belirtilmigtir: 

a) igyerinin niteligine uygun bir ig sagllgl ve guvenligi iq yonetmelik taslagl 
haz~rlamak, igverenin veya igveren vekilinin onaylna sunmak ve iq yonetmeligin uygu- 
lanmasln~ izlemek, izleme sonuqlarlnl rapor haline getirip allnmasl gereken tedbirleri 
belirlemek ve kurul gundemine almak, 

b) ig sag l~g~ ve guvenligi konularrnda o igyerinde qallganlara yo1 gostermek, 
c) igyerinde ig saglrgl ve guvenligine iligkin tehlikeleri ve onlemleri deger- 

lendirmek, tedbirleri belirlemek, igveren veya igveren vekiline bildirimde bulunmak, 
d) igyerinde meydana gelen her ig kazasr ve tehlikeli vaka veya meslek 

hastal~glnda yahut ig sag l~g~ ve guvenligi ile ilgili bir tehlike halinde gerekli aragt~rma ve 
incelemeyi yapmak, al~nmasr gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek igveren veya 
igveren vekiline vermek, 

e) igyerinde ig sagllgr ve giivenligi egitim ve ogretimini planlamak, bu konu ve 
kurallarla ilgili programlarl haz~rlamak, igveren veya igveren vekilinin onaylna sunmak 
ve bu prograrnlarln uygulanmas~nl izlemek, 

f) Tesislerde yap~lacak bakim ve onarlm qalrgmalarrnda gerekli guvenlik tedbir- 
lerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalar~nr kontrol etmek, 

g) igyerinde yanglnla, dogal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin 
yeterliligini ve ekiplerin qallgmalarln~ izlemek, 

h) igyerinin sagllk ve guvenlik durumuyla ilgili y ~ l l ~ k  bir rapor haz~rlamak, o yllki 
qal~gmalar~ degerlendirmek, elde edilen tecrubeye gore ertesi y~lrn qallgma programln- 
da yer alacak hususlarl ve gundemi tespit etmek, igverene teklifte bulunmak, planlanan 
gundemin yurutulmesini saglamak ve uygulanmaslnl degerlendirmek, 

i) 4857 say111 ig Kanununun 83. maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda 
acilen toplanmak ve karar vermek (ISiGKHY. 7). 

Burada en dikkat qekici husus, son f~krada yer almaktad~r. 1475 say111 ig 
Kanunu doneminde lSiG Kurullarl bir danlgma organr niteligi taglmakta olup; kararlarl 
herhangi bir baglay~cll~k iqermemekteydi. Fakat 4857 say111 yeni ig Kanunu 83. mad- 
desinde i ~ i G  Kurullarlna aktif olarak bir otorite saglamaktadlr. Soyle ki; "igyerinde ig 
sagllg~ ve guvenligi aqls~ndan igqinin saglrgln~ bozacak veya vucut butunliigunu tehli- 
keye sokacak yak~n, acil ve hayati bir tehlike ile kargl karglya kalan igqi, i ~ i G  Kurulu'na 
bagvurarak, durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin al~nmaslna karar ve- 
rilmesini talep edebilir. Kurul aynl gun acilen toplanarak kararrnl verir ve durumu 
tutanakla tespit eder. Karar igqiye yaz~ll olarak bildirilir.. . Kurulun igqinin talebi yoniinde 
karar vermesi halinde igqi, gerekli ig saglrgl ve giivenligi tedbiri al~nlncaya kadar qal~g- 
maktan kaqlnabilir. igqinin qallgmaktan kaqlnd~gl donem iqinde ucreti ve diger haklarl 
saklld~r. ISIG Kurulu'nun karar~na ve ig~inin talebine ragmen, gerekli, tedbirin alrn- 



r nad~g~  igyerlerinde igqiler alt~ ig gunu iqinde, bu kanunun 24. rnaddesinin (I) numarall 
bendine uygun olarak (igqinin sagl~k sebeplerine dayanarak ig sozlegrnesini hakl~ 
nedenle derhal fesih hakk~) belirli veya belirsiz sureli ig sozlegrnelerini derhal feshede- 
bilirler" (igK. 83). 

Bu hususun yeni bir fesih nedeni olarak rnl; yoksa igK. 241 I-a kapsarnlnda ml 
degerlendirilecegi konusu tart~gmaya aqlktlr. Fakat baz~ yonlerden farklllrk tag~d~gr da 
soylenebilir gozukrnektedir23. Ayr~ca; bu hukurn (igK.83), igqinin ig sozlegmesini haklr 
nedenle derhal feshetme hakklnl "... igqinin saglrglnl bozacak veya vucut biitunlugunu 
tehlikeye sokacak yakrn, acil ve hayati bir tehlike ile karg~ karg~ya olrnas~ ..." ile srn~rla- 
rnakta; yani tek baglna ig sag l~g~  ve guvenligi onlernlerinin al~nrnamas~ halinde igqinin 
ig sozlegrnesini derhal feshetrnesi iqin yeterli irnkan~ tanlrnarnaktadlr24. 

4. iSiG Kurulu'nun Gallsma Yontemi 

/g Sag l~g~  ve Guvenligi Kurullar~ incelerne, izlerne ve uyarrnayl ongoren bir 
duzen iqinde ve agagrdaki esaslarr goz onunde bulundurarak qallglrlar25: 

a) Kurullar en az ayda bir kere toplanlr. Toplantlnrn gunderni, yeri, gunu ve saati 
toplantldan en az k~rk  sekiz saat once kurul uyelerine bildirilir. 

Gundern, sorunlarrn ve projelerin onern slraslna gore belirlenir. Kurul uyeleri 
gundernde degigjklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun goruldugunde gundern buna 
gore degigtirilir. 

b) Aglr ig kazas~ halleri veya ozel bir tedbiri gerektiren onernli hallerde kurul 
uyelerinden herhangi biri kurulu olaganustu toplant~ya qagrrabilir. Bu konudaki tek- 
liflerin kurul bagkanlna veya sekreterine yap~lrnas~ gerekir. Toplantr zarnanl, konunun 
ivedilik ve onernine gore tespit olunur. 

c) igyerinde ig sagllgr ve guvenligi aqlslndan kendisinin sagl~gln~ bozacak ve 
vucut butunluQunu tehlikeye sokacak yak~n, acil ve hayati bir tehlike ile karg~ kargrya 
kalan igqi, ig Sagllgl ve Guvenligi Kuruluna bagvurarak dururnun tespit edilmesini ve 
gerekli tedbirlerin allnmaslnr talep edebilir. Kurul, aynl gun acilen toplanarak kararlnr 
verir, bu dururnil tutanakla tespit eder ve karar igqiye yaz~ll olarak bildirilir. 

d) Kurulun olagan toplantllarlnln suresi toplarn olarak ayda yirrni dort saati 
geqernez. Bu toplantllarrn gunluk qal~gma saatleri iqinde yaprlmas~ aslldlr. Kurulun 
toplantllarlnda geqecek sureler gunluk qal~grna suresinden saylllr. Kurul uyeleri yapt~k- 
lar~ gorev dolaylsryla rnaddi-rnanevi zarara uarat~larnaz. 

23E. Akyigit, Ip Hukuku, Se~kin Yaylnevi, 3.  bask^, Ankara, 2003, s. 184. 
24Eyrenci/lapkenVLIIucan, s. 2 19. 
258gretide eger bir ipyerinde kurbida bulunrnasl gereken iiyelerden bazllarr $al~prn~yorsa veya bazl ipqi 
kadrolar~na i p ~ i  allnrnadlglndan dolay~ bop bulunuyorsa, kurulun daha az saylda uyeden olupabilecegini 
savunanlar bulunrnaktadlr (UlusanlEsen, s. 127'den aktaran 0. Sari, s. 179). 



e) Kurul, uyelerin ~ogunlygu ile toplanlr, kararlar toplantlya katllanlarln oy qok- 
lugu ile allnlr. Oylar~n egitligi halinde bagkanln oyu karar~ belirler26. 

Cogunlygun saglanamad I ~ I  veya bagka bir nedenle toplantlnln yapllmad I ~ I  

hallerde durumu belirten bir tutanak duzenlenir. 
f) Her toplantlda, goriigulen konularla ilgili allnan kararlarl i~e ren  bir tutanak 

duzenlenir. Tutanak, toplantlya katllan bagkan ve uyeler taraflndan imzalanlr ve geregi 
yap~lmak uzere igverene bildirilir. imzall tutanak ve kararlar slras~yla ozel dosyaslnda 
saklanlr. 

g) ToplantIda allnan kararlar geregi yap~lmak uzere ilgililere duyurulur. Ayr~ca 
ig~ilere duyurulmasl faydall gorulen konular igyerinde i l in  edilir. 

h) Her toplantlda, onceki toplantlya iligkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar 
hakklnda bagkan veya kurulun sekreteri taraflndan kurula gerekli bilgi verilir ve gun- 
deme ge~il i r  ((SIGKHY. 8). 

Ayn~  igverene bag11 birden fazla kurul bulunmakta ise bu kurullar aras~nda igbir- 
liginin saglanmasl gerekir27. Bu durumda igveren, kendisine ait birden ~ o k  igyerinin her 
birinde kurulacak ig Sagllgl ve Guver~ligi Kurullarlnln Gallgma usullerini dijzenlemek, ig 
ve gorug birligini saglamak amaclyla bu igyerlerine ait ig sagllgl ve gijvenligi ile ilgili 
raporlarl, en az altl ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlar~nl toplayarak inceler. Bu 
raporlarl goz oniinde tutarak allnmasl gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmas~nl 
saglar (ISIGKHY. 9). 

5. i~veren veya i~veren Vekilinin Yiikiimliiliigii 

igveren veya igveren vekili, toplant1 i ~ i n  gerekli yeri, araG ve gere~leri sagla- 
makla ve kurulca hazlrlanan toplant1 tutanaklarlnl, kaza ve diger vakalarln inceleme 
raporlarlnl ve kurulca igyerinde yapllan denetim sonu~iar~na ait kurul raporlarlnl, ig 
mufettiglerinin incelemesini saglamak amac~yla, igyerinde bulundurmakla yukumludur. 

'En dikkati ~ e k e n  de; igverenlerin, ig Sagllgl ve Guvenligi Kurullarlnda mevzua- 
ta uygun olarak verilen kararlarl uygulamakla yukiimlu olmalarldlr (iSiGKHY.10). 

Ayrlca; igveren taraflndan, ig Sagllgl ve Guvenligi Kurulu uyelerine ve yedek- 
lerine ig sagllgl ve guvenligi konularlnda egitim verilmesi saglanlr. Kurul uyelerinin ve 
yedeklerinin egitimleri asgari; kurulun gorev ve yetkileri, ig sagllgl ve guvenli j i  konu- 
lar~nda ulusal mevzuat ve standartlar, s l k ~ a  rastlanan ig kazalarl ve tehlikeli vakalarln 
nedenleri, endustriyel hijyenin temel ilkeleri, etkili iletigim teknikleri, acil dururn onlem- 
leri, meslek hastallklarl, igyerlerine ait ozel riskler konularln~ kapsar (iSiGKHY. 6)28. 

zsbgretide, baakanln iaveren veya vekili oldugu bir kurulda baskana tanlnan ustun oyun anlam11 
olrnad~gln~ savunanlar bulunrnaktadlr (Bkz. E. Akyigit, 18 Kanunu Serhi, 1463). 
27K. Arlcl, s. 149. 
28Bu konu hakkrnda bkz. Cal~~anlarrn 18 Sagllgl ve Guvenligi Egitirnlerinin Usul ve Esaslar~ Hakk~nda 
Yonetrnelik (RG. 25426, 7.4.2004). 



6. /g Sagllgl ve Guvenligi Kurulunun Yukiimlulugu 

IsIG Kurullarr, yapacaklarr tekliflerde, bulunacaklarr tavsiyelerde ve verecekleri 
kararlarda igyerinin durumunu ve igverenin olanaklarrnl goz onunde bulundurmak, 

Gorevleri nedeniyle ogrendikleri mesleki tekniklere ve qallgma metotlarlna 
iligkin sirlarr gizli tutmak, 

ig saglrgr ve guvenligini denetime yetkili ig mufettiglerinin igyerlerinde yapacak- 
larr qallgmalarr kolaylagtrrmak ve onlara yardrmc~ olmakla yukumludurler 
(iSiGKHY.11). 

7. l ~ ~ i l e r i n  Yukumlulugu 

lgqiler, saglrk ve guvenligin korunmasr ve geligtirilmesi amacryla Ig Sagl~gr ve 
Guvenligi Kurullarrnca konulan kurallar, yasaklar ile allnan karar ve tedbirlere uymak 
zorundadrrlar. 

lgqiler, igyerinde saglrk ve guvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanmas~ ve 
alrnan tedbirlere uyulmasr hususunda lg Sagllgr ve Gijvenligi Kurullarryla isbirligi 
yaparlar. 

lsqiler, uygulamada karsrlagtlklarr guqlukler hakkrnda kurula bilgi verirler 
(ISIGKHY. 12). 

8. ISIG Kurulu Kurmamanln Ve Kurulca Allnan Kararlarl Uygulamamanln 
Yapt~rlml 

1s Kanunu'nun 80. maddesinde ongoriilen iSlG Kurullarrnrn kurulmasl ve 
qal~gtlr~lmasr ile ilgili hukumlere aykrrr davranan igveren veya igveren vekiline beg yuz 
milyon lira para cezasr verilir. iSiG Kurullarrnca alrnan kararlarl uygulamayan igveren 
veya igveren vekiline ise yine beg yuz milyon lira para cezasr verilir (igK. 105). 



ig Sagl~g~ ve Guvenligi Kurullar~ hakklnda yapllan yeni duzenlemenin en etki- 
leyici yanl guphesiz; kararlarlna igverenleri baglaylc~ nitelik kazandlrmasrdlr (igK. 
80/11)29. Boylece 1475 say111 ig Kanunu doneminde sadece dan~gma organ1 gorevi 
goren kurullara ig sag l~g~ ve guvenligi sahnesinde aktif bir rol verilmigtir. /SiG 
Kurullarlnca allnan kararlar~ uygulamayan igveren veya vekiline para cezasl yap- 
tlr~mlnln ongorulmesi de durumun ciddiyetini gostermektedir. Fakat ig sag l~g~  ve 
guvenligi alanlnda, yani hayati onem arz eden bir alanda, iSiG Kurullarln~n kurul- 
maslnln igyerinde devarnl~ olarak en az 50 igqinin qalrg~yor olrnasr gartlna baglanrnlg 
olmas~; kurullarln faaliyet alanlnl daraltrnaktadlr. Soyle ki ulkemizdeki igyerlerinin 
qogunda 5O'den az igqi qa l~g t~g~  bilinen bir gerqektir. Bu eksikligi kapatmak iqin ig 
Sagllg~ ve Guvenligi Yonetrneligi'nde (RG. 2531 1, 9.12.2003) 4857 say111 ig Kanunu 
kapsarnlna giren tum igyerlerinde, igqiler taraflndan seqilecek, sagl~k ve guvenlik konu- 
larlnda onlar~ temsil etrneye yetkili olacak bir veya daha fazla igqinin saglrk ve guven- 
lik igqi ternsilcileri olarak gorev yapacag~ hukum altlna allnrn~gt~r. Fakat sagl~k ve 
guvenlik igyeri temsilcilerinin gerek qal~gma usulleri gerekse de kararlarlnln igverenleri- 
ni baglay~p baglamayacag~ hususunda hiqbir bilgi bulunrnarnaktad~r. Ustelik (g Sagllg~ 
ve Guvenligi Yonetmeligi 4857 say111 ig Kanunu kapsarnlna giren tum igyerlerini kap- 
sadlg~ halde; iSiG Kurullarln~n kurulmas~ iqin ekstradan diger gartlarln aranmasl 
qeligkili gozukmektedir. 

Her geyden once iSiG Kurulu kurmakla yukumlu igyerlerinin, mevzuat~ yerine 
getirip getirmediklerinin denetlenmesi gerekmektedir. Ulkemizdeki en onemli sorunlar- 
dan biri olan denetim eksikliginin onune geqmek iqin Cal~gma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanlrgl'na ve ig mufettiglerine ijnemli gorevler dugmektedir. 

29N.K. Ozdemir, 4857 say111 19 Yasas~ 19 S ~ ~ I I ~ I  ve Gijvenligi Hiikiimlerinin Degerlendirilmesi, (IB'nca W. 
19 SaQllg~ ve Guvenligi), Istanbul, 2004, s. 31. 
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