
1. Ünite 1, ‹çindekiler k›sm›nda yer alan Girifl bafll›¤›ndan sonra afla¤›daki bafll›k eklenmifltir.

‹fi DENET‹M‹N‹N ORTAYA ÇIKIfiI VE ETK‹ EDEN UNSURLAR

2. Ünite 1, Girifl K›sm›n›n ilk paragraf› metinde kalm›fl,  onu takip eden 2., 3., 4. Paragraflar›n bafl›na afla¤›da
yer alan iki bafll›k eklenmifl, 2., 3. ve 4. paragraflar bu bafll›klar›n alt›nda yer alm›flt›r. 

‹fi DENET‹M‹N‹N ORTAYA ÇIKIfiI VE ETK‹ EDEN UNSURLAR

Uluslararas› Sosyal Politika Belgeleri ve ‹fl Denetiminin Do¤uflu

3. Ünite 1, 4. Sayfada yer alan S›ra Sizde 1’in alt›na afla¤›daki bafll›k eklenmifl, “S›ra Sizde 1”in alt›nda yer
alan 1, 2 ve 3. paragraflar aynen kalm›flt›r.

Sosyal Devletin Geliflimi ve ‹fl Denetimi

4. Ünite 1, 6. Sayfada yer alan “‹fi DENET‹M‹N‹N AMAÇLARI” bafll›kl› bölümün alt›ndaki ilk paragraf afla¤›-
daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Daha önce de¤inildi¤i üzere, sosyal devletin geliflimi çerçevesinde ifl denetiminin önem kazand›¤› bilinmektedir. 

Denetim kurumu ile devlet, çal›flma yaflam›na do¤rudan kat›lmakta, iflçi ve iflverenle ifllevsel bir iliflkiye girmektedir.
Esasen ifl denetimi, içeri¤i ve anlam› bak›m›ndan di¤er yönetsel denetimlerden daha de¤iflik bir kamusal etkinliktir.
Bu etkinlik, ça¤›m›z›n sosyal devlet anlay›fl›na do¤rudan karfl›l›k verme ve biçimlendirme konusunda at›lacak ad›mla-
ra, içerik yönünden katk›da bulunmay› öngörür (Sar›, 1997, s.66, 67). 

5. Ünite 1, 8. Sayfada yer alan Devletin Çal›flma Yaflam›na Müdahale Arac› Olarak ‹fl Denetimi bafll›¤›n›n al-
t›ndaki ilk paragraf afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

‹fl yasalar› ile oluflturulan normlar›n uygulanmas›n› kontrol etme görevi devlete aittir. ‹fl denetimi, ifl yasalar›n›n uy-
gulanmas›n› denetleyerek, devlet ad›na bu görevi yerine getirir.

6. Ünite 1, 8. Sayfadaki “Kamu Düzeninin Sa¤lanmas›” bafll›¤› alt›ndaki 3. paragraf›n alt›na son paragraf ola-
rak afla¤›daki paragraf eklenmifltir.

Denetimle çal›flan ve çal›flt›ran aras›ndaki iliflkilerin ulusal yararlar do¤rultusunda uyumland›r›lmas›, çal›flma gücünün
gönenci art›racak biçimde yönlendirilmesi ve üretkenlefltirilmesi amaçlan›r. Gerçekten ifl denetimi, iflyerinde iflgü-
cünün korunmas›n›, iflçi ve iflveren iliflkilerinin kamusal yararlar do¤rultusunda geliflimini amaçlar.

7. Ünite 1, 9. Sayfadaki “S›ra Sizde 3” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

S›ra Sizde 3: Küreselleflmenin istihdam biçimlerine ve çal›flma koflullar›na etkilerini tart›fl›n›z?

8. Ünite 1, 9. Sayfada yer alan Çal›flma Bar›fl›n› Sa¤lama Arac› Olarak Çal›flma Yaflam›n›n Denetimi bafll›¤›
alt›ndaki metnin ilk paragraf› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

‹fl denetimi, çal›flma iliflkilerini düzenleyen yasalara uyumu sa¤layarak, çal›flma iliflkilerinin bozulmas›n› engelleyerek,
iyi çal›flma iliflkilerinin kurulmas›n› ve çal›flma bar›fl›n› etkiler. Bu alandaki olumlu etkiler iflyerlerinde, sektörlerde,
hatta ülke düzeyinde çal›flma bar›fl›na katk›da bulunacakt›r. 

9. Ünite 1, 11. Sayfada yer alan “Merkezî/Federe Devlet Yap›s›na Göre Örgütlenmifl ‹fl Denetimi Modelleri”
bafll›¤› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Merkezî/Federe Yönetim Yap›s›na Göre Örgütlenmifl ‹fl Denetimi Modelleri

10. Ünite 1, 11. Sayfada yer alan Merkezî/Federe Yönetim Yap›s›na Göre Örgütlenmifl ‹fl Denetimi Modelleri
bafll›¤›n›n ilk paragraf› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

‹fl denetiminin merkezi yönetim düzeyinde örgütlendi¤i model içerisinde ifl denetimi, bir Bakanl›k - ki genelde Ça-
l›flma Bakanl›klar›- içerisinde örgütlenmektedir. Türkiye’de ifl denetimi as›l olarak, merkezi yönetim düzeyinde Ça-
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l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› içerisinde örgütlenmifltir. Bu model, standart bir denetim modelinin oluflumunu
ve uygulamas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.  Bu flekilde örgütlenmifl denetim sistemlerinde, ifl denetimine olan politik des-
tek ve kaynak gereksinimi de görece daha kolay karfl›lanabilmektedir.

11. Ünite 1, 12. Sayfada yer alan Tek/Çok (Sektörel) Yap›da Örgütlenmifl ‹fl Denetimi Sistemleri bafll›¤›, “Te-
kil/Ço¤ul (Sektörel) Yap›da Örgütlenmifl ‹fl Denetimi Sistemleri” olarak de¤ifltirilmifl ve  ilk paragraf› afla¤›-
daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

‹fl denetiminin, baz› sektör ya da görev alanlar›n›n ayr›larak farkl› kurumlar taraf›ndan yürütüldü¤ü sistemler de var-
d›r. Birçok ülkede, sosyal güvenlik ile ilgili görev alan›, bu alandan sorumlu sosyal sigorta kurumlar› veya özel yap›-
ya sahip sigorta kurumlar› taraf›ndan denetlenmektedir. Yine askeri iflyerleri gibi özelli¤i olan baz› iflyerlerinin de-
netimi, bu iflyerlerinin ba¤l› oldu¤u birimler taraf›ndan yap›lmaktad›r. Türkiye, bu modele örnektir.  Baz› ülkelerde
ise,  ulafl›m, maden, tar›m gibi özellik arz eden sektörlerin teftiflti, bu sektörlerden sorumlu kamu kurumlar› tara-
f›ndan ayr›ca yap›lmaktad›r. Fransa’da ulafl›m sektörüyle ilgili teftifl Ulaflt›rma Bakanl›¤›'nca, maden teftifli de Endüs-
tri Bakanl›¤›'nca yürütülmektedir (ILO, 1986, s.88). Hollanda'n›n da ço¤u özelli¤i ile bu grupta yer ald›¤› söylenebi-
lir. Ayr›ca Tunus, Senegal, ‹spanya, Portekiz ve Japonya da bu grupta yer almaktad›r (Derrien, Xirau, Cano, 1993,
s.36). Türkiye’de maden, sa¤l›k iflyerleri gibi özelli¤i olan iflyerlerinin kamu yönetimi aç›s›ndan ba¤l› olduklar› Bakan-
l›klar taraf›ndan da tali konularda denetimi söz konusu olmakla birlikte, tüm sektörlerde yer alan iflyerleri, as›l ola-
rak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nda örgütlü ifl denetiminin görev alan› içindedir.

12. Ünite 1, 13. Sayfada yer alan “Dual Denetim/Kamu ve Özel ‹fl Denetimini Birarada Bar›nd›ran Örgütlen-
me” bafll›¤›, “Kamusal ve Özel Örgütlenmeyi Birarada Bar›nd›ran ‹fl Denetimi Dual Örgütlenme” olarak
de¤ifltirilmifltir. Bafll›¤›n alt›ndaki metnin ilk 1 ve 2.paragraflar› afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.

Kamusal denetim yan›nda ve tamamlay›c› olarak özel denetim örgütlenmelerini de bar›nd›ran sistemler vard›r. Özel-
likle, iflçi ve iflveren kesimlerinin de temsil edildi¤i sosyal sigorta kurumlar›, kendi denetimlerini de gerçeklefltirecek
bir yap›ya sahip olduklar›ndan, ifl denetiminin özel denetim türünü oluflturur. Yine kendi denetimlerini de içeren bir
yap›lanmaya sahip olan sendikalar veya özel sigortalar taraf›ndan yönetilen sigorta kurulufllar›, kamu denetimi yan›n-
da özel denetim sistemini temsil eder. 

13. Ünite 1, 13. Sayfadaki “Sosyal Ortakl›k ve Yönetiflim Modeli Olarak ‹fl Denetimi” bafll›¤›, “Sosyal Ortakl›k
ve Yönetiflim Modeli Çerçevesinde Yar›-Kamusal (Özerk) Örgütlenme” fleklinde de¤ifltirilmifltir. 8. paragraf-
ta “‹ngiltere’deki ...” diye bafllayan paragraftan sonra ayr› bir paragraf olarak afla¤›daki cümle eklenmifltir.

Türkiye’de ifl denetimi sistemi, merkezi otoriteye ba¤l› kamu görevi olarak yürütülmektedir.

14. Ünite 1, 14. Sayfada yer alan “Gönüllülük Esas›na Dayal› Belgeler ve Denetim Mekanizmalar›” bafll›¤›
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Gönüllülük Esas›na Dayal› Özel Denetim Mekanizmalar›

15. Ünite 1, 14. Sayfada yer alan “Uluslararas› Standardizasyon Uygulamalar› ve Denetimi” bafll›¤›n›n 3. Pa-
ragraf› afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile temel sosyal haklarla ilgili standartlar› da içeren bu tür standardizasyon sistemleri, standart-
lara uygunlu¤un belgelenmesi üzere standartlara uygunlu¤un denetimini özel olarak oluflturulan denetim kurumla-
r›na yapt›rmaktad›r. Zorunlu olmay›p, gönüllülük esas›na göre oluflturulan ve özellikle uluslararas› fiirketlerin kat›l-
d›¤› bu tür standardizasyon ve akredite kurumlar›, bir tür özel denetim mekanizmas› olarak ifllemektedir.

16. Ünite 1, 15. sayfadaki “‹flyeri Düzeyinde ‹ç Denetim Mekanizmalar›” bafll›¤› alt›ndaki metin ile birlikte ta-
mamen ç›kart›lm›flt›r.

17. Ünite 1, 16. Sayfadaki “Yana Ç›kma” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

‹fl denetiminin iki temel görev alan› vard›r. Bunlar; çal›flma ortam› ve çal›flma koflullar›d›r.

18. Ünite 1, 17. Sayfada yer alan “‹fl Denetiminin ‹kincil Görev Alanlar›” bafll›¤›n›n ikinci paragraf›ndan sonra
son paragraf olarak afla¤›daki metin eklenmifltir.

Türkiye’deki ifl denetimi sistemi de, esas olarak çal›flma koflullar› ve ortam› alanlar›n› kapsamakta, ayr›ca, bireysel
çal›flma iliflkileri, toplu çal›flma iliflkileri ile ilgili baz› konular( sendikal nedenle iflten ç›kart›lma iddialar›n›n incelen-
mesi, toplu ifl sözleflmelerinin uygulanmas›n› denetleme vb) ile istihdam, mesleki e¤itim ve sosyal güvenlikle ile ilgi-
li baz› konular da görev alan›nda bulunmaktad›r.
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19. Ünite 1, 17. Sayfada yer alan “Bireysel Çal›flma ‹liflkileri” bafll›¤›n›n alt›ndaki metnin 2. ve 3.  Paragraf› afla-
¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Risk gruplar› olarak adland›r›lan kad›n, genç ve çocuk iflçilerin uygun ifllerde çal›flt›r›lmas›, bu grupta yer alanlara öz-
gü yasal düzenlemelere uygun çal›flma iliflkilerinin sa¤lanmas› da bu kapsamdad›r. 

81 say›l› ILO Sözleflmesi, bireysel çal›flma iliflkileri çerçevesinde ifl sözleflmelerinin sona ermesinden sonra ortaya ç›-
kan ifl uyuflmazl›klar› konusunda ifl müfettifllerinin görevlerini s›n›rl› olarak kabul etmifltir.

20. Ünite 1, 17. Sayfada yer alan “Toplu Çal›flma ‹liflkileri” bafll›¤›n›n alt›ndaki metnin 1. paragraf› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

Toplu uyuflmazl›klar›n önlenmesi, taraflar aras›ndaki iliflkilerin iyilefltirilmesi, toplu pazarl›k hakk›n›n desteklenmesi,
sendika temsilcilerinin haklar›n›n korunmas›, toplu çal›flma iliflkilerinin konular› aras›ndad›r.

21. Ünite 1, 19. Sayfada “‹fl Denetiminin Çal›flma Yönetimi ‹le ‹liflkisi” bafll›¤› olarak de¤ifltirilmifltir.

‹fl Denetiminin Çal›flma Yönetimiyle ‹liflkisi Çerçevesinde ‹fllevleri

22. Ünite 1, 22. Sayfada yer alan “Bireysel ‹flçi fiikâyetlerinin ‹ncelenmesi” bafll›¤›n›n alt›ndaki metin afla¤›da-
ki flekilde de¤ifltirilmifltir.

• ‹fl sözleflmesi devam eden iflçilerin flikâyetlerinin incelenmesi: 

‹fl sözleflmesi devam eden iflçilerin flikâyetlerinin incelenmesi, ifl müfettiflli¤inin görevlerinin bir uzant›s› olarak görü-
lür. Ço¤unlukla iflçiler olmak üzere, taraflar belli bir durumdan do¤an haklar›n›, yap›lan ifllemin do¤ru olup olmad›-
¤›n› ö¤renmek için müfettifllere baflvururlar. Müfettifllerin iflçileri do¤ru yönlendirmesiyle, uyuflmazl›klarda güçsüz
taraf›n, mevzuatla belirlenen asgari haklar›n›n alt›ndaki koflullar› kabullenmesi önlenmektedir.

Kiflisel uyuflmazl›klar genellikle, ma¤dur olan taraf için parasal kay›p anlam›na geldi¤i için, müfettifl flikâyeti yapan›n
ne kadar alaca¤› oldu¤unu hesaplayarak ve söz konusu bu paran›n tamam›n›n hemen ödenmesini sa¤layacakt›r. E¤er,
iflçi hatal› ise müfettifl iflçinin paray› ödemesi için raporunda resen bir süre belirleyebilir. ‹flçiye ödeme yap›lmazsa,
iflçi konuyu mahkemeye intikal ettirebilir.  (ILO, 1986, s.175). 

‹fl müfettifllerinin bireysel iflçi flikâyetlerini incelemeleri, ifl uyuflmazl›klar›n›n ortaya ç›kmas›n› önleyicidir. 

• ‹fl sözleflmesi sona eren iflçilerin baflvurular›n›n (bireysel ifl uyuflmazl›klar›n›n) incelenmesi:

Bu tür ifl uyuflmazl›klar›, genellikle ifl denetiminin görev alan› d›fl›nda b›rak›lmaktad›r. Birçok ülkede bu sorunlar mah-
kemede veya bu sorun özelinde örgütlenmifl birimlerce çözülür. Uygulama genellikle bu flekildedir ve bireysel uyufl-
mazl›klar› sonuçland›rma konusunda ifl müfettifllerinin yetkileri oldukça s›n›rl›d›r. 

23. Ünite 1, 26., 27., ve 28. Sayfada yer alan “Önleme Politikalar›n›n ‹fl Denetiminin Giriflim Yöntemlerine Yan-
s›mas›” bölümü (Cezaland›r›c› Anlay›fltan Yol Göstericilik ve Rehberli¤e Yönelinmesi, Ulusal ve Sektörel Po-
litika ve Eylem Programlar› Oluflturmak ve Yürütülmesine Katk› Yapmak, ‹fl Denetiminin Önleme Uygula-
malar›, Öz Denetim/‹ç Denetim Sistemlerinin Denetlenmesi)” metinden ç›kar›ld›.

24. Ünite 1, 31. Sayfadaki “Koruma Yaklafl›mlar› ve Giriflim Araçlar›na Göre ‹fl Denetimi Modelleri” bafll›¤› “Gi-
riflim Araçlar›na Göre ‹fl Denetimi Modelleri” olarak de¤ifltirildi. Bu bafll›¤›n alt›ndaki ifl yasalar›n› ve önle-
me politikalar›n› diye bafllayan ilk iki paragraf› metinden ç›kart›ld›. 

25. Ünite 1, 35. Sayfadaki “Görev Alanlar› ve Giriflim Yöntemlerine Göre ‹fl Denetimi Modelleri” bafll›¤› afla¤›-
daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Görev Alanlar›na Dayal› ‹fl Denetim Modelleri

26. Ünite 1, 35. sayfadaki “Özel Denetimci/Uzmanlaflm›fl Sistemler” bafll›¤›n›n alt›ndaki ilk paragraf› afla¤›daki
gibi de¤ifltirilmifltir.

Özel denetimci sistemde, denetim parçal› yap› arz etmektedir. Denetim örgütünün farkl› birimleri denetimin farkl›
alanlar›nda uzmanlaflm›flt›r ve sadece bu alanlardaki denetimi üstlenmifllerdir. Yahut kimi alanlar ifl denetim örgütü
d›fl›nda di¤er kurumlar taraf›ndan denetlenmektedir.
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27. Ünite 1, 39. sayfada yer alan Özet Amaç 2’in ilk paragraf› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

‹fl denetim sistemlerinin örgütlenmesini; “kamusal denetim/kamu erkine dayal› örgütlenme”, “sosyal ortakl›k ve yöne-
tiflim modeli çerçevesinde yar› kamusal (özerk örgütlenme)”, “Kamusal ve Özel Örgütlenmeyi Birarada Bar›nd›ran ‹fl
Denetimi/Dual Örgütlenme” “gönüllülük esas›na dayal› özel denetim mekanizmalar›” fleklinde dörde ay›rarak incele-
mek mümkündür. Ayr›ca bu ay›r›ma son dönemdeki özellefltirme yaklafl›mlar›n› da ekleyebilmek mümkündür.

28. Ünite 1, 41. sayfadaki Kendimizi S›nayal›m bafll›¤›ndaki 7. ve 10.  soru afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.

7. ‹fl denetiminin ikincil görev alanlar›na afla¤›dakilerden hangisi girmez? 

a. Bireysel çal›flma iliflkiler

b. Çal›flma ortam›

c. Meslekî e¤itim

d. Sosyal güvenlik

e. ‹stihdam

10. Afla¤›dakilerden hangisi cayd›r›c› denetim anlay›fl›n›n özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Çal›flma yaflam›n› düzenleyen yasal düzenlemelere uygunsuzluk; piyasa ekonomileri içerisinde, bir haks›z re-
kabet sorunu olarak de¤erlendirilir

b. Cayd›r›c› yaklafl›m› benimseyen ülkelerde, cezalar ön plana ç›kar

c. Önleyici denetimleri ön plana ç›kart›l›r. 

d. Cayd›r›c› denetim anlay›fl›na sahip ülkelerde daha çok sektörel düzeyde örgütlenme tipi görülür.

e. ‹flgücünü koruyucu yasalara uymaman›n maliyetini, uyma durumunda katlanacak maliyete oranla, önemli öl-
çüde artt›rarak; uyumu daha az maliyetli ve rasyonel hale getirmek, amaçlan›r.

29. Ünite 1, 44. Sayfadaki “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›” bafll›¤›, 7. ve 10. Sorunun cevab› afla¤›daki fle-
kilde de¤ifltirilmifltir.

7. b. Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Denetiminin ‹kincil Görev Alanlar›” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden
geçiriniz.  

10. c. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cayd›r›c›/Cezaya Dayal› Denetim Modeli” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden göz-
den geçiriniz. 

30. Ünite 2, 56. sayfan›n 2. paragraf›n›n son cümlesi yani “4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 83. maddesi de bu konu-
da bir düzenleme getirmektedir. Söz konusu düzenlemeye göre;” k›sm› metinden ç›kar›lm›flt›r. Yine 56. say-
fada yer alan ve yukar›da bahsetti¤im cümleden sonra gelen 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. paragraflar metinden ç›-
kar›lm›flt›r. 3. paragrafta yer alan ‹flyerinde diye bafllayan ve ondan sonra gelen yukar›da bahsetti¤imiz
3.4.5. ve 6. paragraf afla¤›da belirtilen flekilde de¤ifltirilmifltir. 

“4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 83. maddesi ile düzenlenen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin tedbirler maddesi 20.06.2012 tarih
ve 6331 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Onun yerine 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu’nun (‹SGK) 6.
ve 13. maddesi yürürlü¤e sokulmufltur. 6331 say›l› Kanunun 6. maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risk-
lerden korunulmas›na yönelik çal›flmalar› da kapsayacak, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin sunulmas› için iflveren;

• Çal›flanlar› aras›ndan ifl güvenli¤i uzman›, iflyeri hekimi ve di¤er sa¤l›k personeli görevlendirir. Çal›flanlar› aras›nda
belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas› hâlinde, bu hizmetin tamam›n› veya bir k›sm›n› ortak sa¤l›k ve
güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip ol-
mas› hâlinde, tehlike s›n›f› ve çal›flan say›s› dikkate al›narak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

• Görevlendirdikleri kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar›n görevlerini yerine getirmeleri amac›yla araç, ge-
reç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlar›n› karfl›lar.

• ‹flyerinde sa¤l›k ve güvenlik hizmetlerini yürütenler aras›nda ifl birli¤i ve koordinasyonu sa¤lar.

• Görevlendirdikleri kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar taraf›ndan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili mevzuata
uygun olan ve yaz›l› olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
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• Çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini etkiledi¤i bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakk›nda; görevlendirdikleri
kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar›, baflka iflyerlerinden çal›flmak üzere kendi iflyerine gelen çal›flanlar› ve
bunlar›n iflverenlerini bilgilendirir.

4.01.2002 tarihli ve 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu kapsam›ndaki kamu kurum ve kurulufllar›; ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
hizmetlerini, Sa¤l›k Bakanl›¤›na ait döner sermayeli kurulufllardan do¤rudan alabilece¤i gibi 4734 say›l› Kanun hüküm-
leri çerçevesinde de alabilir. Tam süreli iflyeri hekimi görevlendirilen iflyerlerinde, di¤er sa¤l›k personeli görevlen-
dirilmesi zorunlu de¤ildir.

6331 say›l› Kanunun 13. maddesine göre ise, ciddi ve yak›n tehlike ile karfl› karfl›ya kalan çal›flanlar kurula, kurulun
bulunmad›¤› iflyerlerinde ise iflverene baflvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin al›nmas›na karar
verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, iflveren ise derhâl karar›n› verir ve durumu tutanakla tespit eder.
Karar, çal›flana ve çal›flan temsilcisine yaz›l› olarak bildirilir. Kurul veya iflverenin çal›flan›n talebi yönünde karar ver-
mesi hâlinde çal›flan, gerekli tedbirler al›n›ncaya kadar çal›flmaktan kaç›nabilir. Çal›flanlar›n çal›flmaktan kaç›nd›¤› dö-
nemdeki ücreti ile kanunlardan ve ifl sözleflmesinden do¤an di¤er haklar› sakl›d›r. Çal›flanlar ciddi ve yak›n tehlike-
nin önlenemez oldu¤u durumlarda birinci f›kradaki usule uymak zorunda olmaks›z›n iflyerini veya tehlikeli bölgeyi
terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çal›flanlar›n bu hareketlerinden dolay› haklar› k›s›tlanamaz. ‹fl sözleflme-
siyle çal›flanlar, talep etmelerine ra¤men gerekli tedbirlerin al›nmad›¤› durumlarda, tabi olduklar› kanun hükümleri-
ne göre ifl sözleflmelerini feshedebilir. Toplu sözleflme veya toplu ifl sözleflmesi ile çal›flan kamu personeli, bu mad-
deye göre çal›flmad›¤› dönemde fiilen çal›flm›fl say›l›r. 6331 say›l› Kanunun 25. maddesine göre iflyerinde iflin durdu-
rulmas› hâlinde, söz konusu 13. madde hükümleri uygulanmaz”.

31. Ünite 2, 58. sayfan›n 3. paragraf› düzenlemelerin yer ald›¤› paragrafta ilk düzenleme olan iflverenlerin üst-
lendikleri yükümlülüklerini diye bafllayan paragrafta ikinci cümlesinde yer alan “Bu konuda benzer bir dü-
zenlemeye” diye bafllayan cümle afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Bu konuda benzer bir düzenlemeye 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu’nda da yer verildi¤i görülmektedir.
Buna göre, iflverenler iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve
gereçleri noksans›z bulundurmak, iflçiler de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda al›nan her türlü önleme uymakla yü-
kümlüdürler (‹SGK mad.4, 19).”

32. Ünite 2, 58. sayfada yer alan 6. paragrafta ‹flletmedeki iflçi ve temsilcilerine diye bafllayan paragraf›n ikin-
ci cümlesindeki Bu konuda benzer bir düzenlemeye diye bafllayan cümle afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Bu konuda benzer bir düzenlemeye 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununda da yer verildi¤i görülmektedir.
Söz konusu düzenlemeye göre, iflverenler iflyerinde al›nan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine uyulup uyulmad›¤›n› de-
netlemek, iflçileri karfl› karfl›ya bulunduklar› mesleki riskler, al›nmas› gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar›
konusunda bilgilendirmek ve gerekli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimini vermek zorundad›rlar (‹SGK mad.4).” 

33. Ünite 2, 58. sayfan›n 8. paragraf›nda yer alan Bir iflçi hayat› diye bafllayan cümle flu flekilde de¤ifltirilmifltir. 

“Bir iflçi, hayat› ve sa¤l›¤› için ciddi bir tehlike oluflturdu¤una ve yak›nda vaki bulaca¤›na hakl› gerekçelerle inand›¤›
herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor eder ve iflveren bu durumun giderilmesi için gerekli önlemi al›ncaya
kadar yaflam ve sa¤l›k için ciddi tehlike oluflturmaya devam eden çal›flma alan›na iflçilerin dönmesini isteyemez”. 

34. Ünite 2, 62. sayfan›n 4. paragraf›n›n son cümlesi Bu husus diye bafllan cümle ve devam›ndaki içermektedir
ile biten cümle metinden ç›kar›larak flu flekilde de¤ifltirilmifltir. 

“Bakanl›k 27.11.2010 tarihli ve 27768 say›l› Resmî Gazete’de “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i” yay›n-
lam›flt›r. Ancak bu yönetmelik daha ziyade hizmetlerin verilmesine yönelik düzenlemeler içermekte idi. Daha son-
ra 20.06.2012 tarihli 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu ç›kar›lm›flt›r.” 

35. Ünite 3, 82. sayfan›n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.Paragraf› ve 83, 84, 85, 86, 87,88 sayfadaki ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli-
¤i Kanunu ile bafllayan k›s›ma kadar olan metin ç›kar›lm›fl ve buras› afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir.

“Bu ba¤lamda do¤rudan çal›flma yaflam›n›n denetimine iliflkin hükümler ihtiva eden 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun
“Çal›flma Hayat›n›n Denetimi ve Teftifli” bafll›¤›n› tafl›yan 91. maddesi dikkat çekicidir. Söz konusu madde hük-
müne göre devlet, çal›flma hayat› ile ilgili mevzuat›n uygulanmas›n› izler, denetler ve teftifl eder. Bu ödev Çal›fl-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na ba¤l› ihtiyaca yetecek say› ve özellikte teftifl ve denetlemeye yetkili ifl müfet-
tifllerince yap›l›r. 
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(Ek f›kra: 13.2.2011-6111/77 mad.) 30.1.1950 tarihli ve 5521 say›l› ‹fl Mahkemeleri Kanunu’nun 10. maddesine isti-
naden ifl sözleflmesi fiilen sona eren iflçilerin kanundan, ifl ve toplu ifl sözleflmesinden do¤an bireysel alacaklar›na ilifl-
kin flikâyetleri Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürlüklerince incelenir.

Askerî iflyerleriyle yurt güvenli¤i için gerekli maddeler üretilen iflyerlerinin denetim ve teftifli konusu ve sonuçlar›-
na ait ifllemler Milli Savunma Bakanl›¤› ile Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca birlikte haz›rlanacak yönetmeli-
¤e göre yürütülür. 

4857 say›l› ‹fl Kanunu çal›flma yaflam›n›n denetlenmesi ile ilgili oldukça önemli düzenlemeler getirmekte idi. Ancak
6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununun kabulü ile 4857 say›l› ‹fl Kanunundaki düzenlemelere 6331 say›l› Ka-
nunda yer verilmifltir”. 

36. Ünite 3, 88. sayfada yer alan ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu bafll›¤›yla bafllayan metin afla¤›daki flekilde de-
¤ifltirilmifltir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu

“AB müktesebat› çerçevesinde bafllat›lan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flmalar›nda, normal yasama yönteminin tersine ön-
celikle ikincil mevzuat ç›kar›lm›fl ve bu ba¤lamda ç›kar›lan “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i” Dan›fltay taraf›ndan
söz konusu düzenlemenin öncelikle üst hukuk normu olan tüzükle düzenlenmeksizin do¤rudan yönetmelikle dü-
zenlenmesinin yasa hükmüne ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle iptal edilmifltir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i’nin Dan›fltay taraf›ndan iptaliyle birlikte bafllat›lan genel bir ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli-
¤i Kanunu ç›kar›lmas› yönündeki çal›flmalar, Haziran 2012 tarihinde sonuçlanm›fl (R.G., T.30.06.2012, S.28339) ve
TBMM taraf›ndan kademeli bir geçifl dönemi öngören, 20.06.2012 tarihli 6331 say›l› “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanu-
nu” (‹SGK) kabul edilmifltir. Söz konusu Kanun’un 38. maddesine göre, Kanunun 6., 7. ve 8. maddeleri kamu ku-
rumlar› ile 50’den az çal›flan› olan ve az tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerleri için yay›m› tarihinden iki y›l sonra; 50’den
az çal›flan› olan tehlikeli ve çok tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerleri için yay›m› tarihinden bir y›l sonra; di¤er iflyerleri
için yay›m› tarihinden itibaren alt› ay sonra; 9., 31., 33., 34., 35., 36. ve 38. maddeleri ile geçici 4., geçici 5., geçici 6.,
geçici 7. ve geçici 8. maddeleri yay›m tarihinde yürürlü¤e girmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

6331 say›l› Kanuna göre, iflverenlerin iflyerlerinde risklere karfl› her türlü tedbiri alma sorumluluklar› vard›r. ‹flçile-
rin de al›nan bu tedbirlere kesin olarak uyma sorumluluklar›n›n oldu¤unu kanun koyucu kabul etmifltir. ‹flçilerin ifl-
verence al›nan tedbirlere uymamalar› söz konusu oldu¤unda nihayetinde iflverenlerin ifl sözleflmesini feshe kadar gi-
den yetkilerinin oldu¤u kabul edilmektedir. 

‹flyerlerinde iflverenlerce al›nacak tedbirlere uyulup uyulmad›¤›n›n denetimi, iflçilerin karfl›laflabilecekleri mesleki
riskler ve bunlar için al›nmas› gerekli tedbirler, kanuni haklar ve sorumluluklar ile ilgili sa¤l›k ve güvenlik e¤itiminin
de iflverenlerce verilmesi gerekmektedir.

Denetim organizasyonlar›n›n daha etkin ve verimli yap›labilmesini temin için meydana gelecek ifl kazalar› ya da tes-
pit edilecek meslek hastal›klar›n›n en geç iki ifl günü içerisinde Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdür-
lü¤üne bildirilmesi gerekmektedir (‹SGK mad. 14).

6331 say›l› Kanunun çal›flma yaflam›n›n denetimi aç›s›ndan önemli hükümlerinden birisi de “iflin durdurulmas›n›” dü-
zenleyen 25. maddesidir. Söz konusu madde hükmüne göre, iflyerindeki bina ve eklentilerde, çal›flma yöntem ve fle-
killerinde veya ifl ekipmanlar›nda çal›flanlar için hayati tehlike oluflturan bir husus tespit edildi¤inde; bu tehlike gide-
rilinceye kadar, hayati tehlikenin niteli¤i ve bu tehlikeden do¤abilecek riskin etkileyebilece¤i alan ile çal›flanlar dik-
kate al›narak, iflyerinin bir bölümünde veya tamam›nda ifl durdurulur. Ayr›ca çok tehlikeli s›n›fta yer alan maden,
metal ve yap› iflleri ile tehlikeli kimyasallarla çal›fl›lan ifllerin yap›ld›¤› veya büyük endüstriyel kazalar›n olabilece¤i ifl-
yerlerinde, risk de¤erlendirmesi yap›lmam›fl olmas› durumunda ifl durdurulur.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bak›m›ndan teftifle yetkili üç ifl müfettiflinden oluflan heyet, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bak›m›ndan
teftifle yetkili ifl müfettiflinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde
iflin durdurulmas›na karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan
ifl müfettifli, heyet taraf›ndan karar al›n›ncaya kadar geçerli olmak kayd›yla ifli durdurur.

‹flin durdurulmas› karar›, ilgili mülki idare amirine ve iflyeri dosyas›n›n bulundu¤u Çal›flma ve ‹fl Kurumu il müdürlü-
¤üne bir gün içinde gönderilir. ‹flin durdurulmas› karar›, mülki idare amiri taraf›ndan yirmi dört saat içinde yerine
getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen iflin durdurulmas› karar›, mül-
ki idare amiri taraf›ndan ayn› gün yerine getirilir.

‹flveren, yerine getirildi¤i tarihten itibaren alt› ifl günü içinde, yetkili ifl mahkemesinde iflin durdurulmas› karar›na iti-
raz edebilir. ‹tiraz, iflin durdurulmas› karar›n›n uygulanmas›n› etkilemez. Mahkeme itiraz› öncelikle görüflür ve alt› ifl
günü içinde karara ba¤lar. Mahkeme karar› kesindir.
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‹flverenin iflin durdurulmas›n› gerektiren hususlar›n giderildi¤ini Bakanl›¤a yaz›l› olarak bildirmesi hâlinde, en geç ye-
di gün içinde iflyerinde inceleme yap›larak iflverenin talebi sonuçland›r›l›r.

‹flveren, iflin durdurulmas› sebebiyle iflsiz kalan çal›flanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düflüklük ol-
mamak üzere meslek veya durumlar›na göre baflka bir ifl vermekle yükümlüdür.

‹flin durdurulmas› söz konusu oldu¤unda çal›flan iflçilerin ücretleri yönüyle ma¤dur olmalar›n›n önlenmesi de karar-
laflt›r›lm›flt›r. Buna göre iflyerinin faaliyetinin durdurulmas› hâlinde iflveren iflçilerin ücretlerini ödemeye devam ede-
cektir. Ya da iflçilerin durumuna göre onlara uygun bir yerde ifl vermek zorundad›r. Bu iflverenin baflka bir iflyeri
olabilece¤i gibi anlaflt›¤› baflka bir iflveren de olabilir. Ancak baflka bir iflveren söz konusu oldu¤unda iflçinin de r›za-
s›n›n al›nmas›n›n gerekli oldu¤u kabul edilmelidir. ‹flin durdurulmas›yla ilgili olarak 30 Mart 2013 tarihinde “‹flyerle-
rinde ‹flin Durdurulmas›na Dair Yönetmelik” yay›nlanm›flt›r.

Çal›flma yaflam›n›n denetimi çok farkl› flekillerde olmaktad›r. Bunlardan birisi de iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kurullar› oluflturmakt›r. 6331 say›l› Kanunda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu oluflturulmas›na iliflin düzenlemeye 22.
maddede yer verilmifltir. Söz konusu madde hükmüne göre, elli ve daha fazla çal›flan›n bulundu¤u ve alt› aydan faz-
la süren sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde iflveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili çal›flmalarda bulunmak üzere ku-
rul oluflturur. ‹flveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›na uygun kurul kararlar›n› uygular. Alt› aydan fazla süren as›l
iflveren-alt iflveren iliflkisinin bulundu¤u hallerde;

• As›l iflveren ve alt iflveren taraf›ndan ayr› ayr› kurul oluflturulmufl ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararlar›n uy-
gulanmas› konusunda ifl birli¤i ve koordinasyon as›l iflverence sa¤lan›r.

• As›l iflveren taraf›ndan kurul oluflturulmufl ise, kurul oluflturmas› gerekmeyen alt iflveren, koordinasyonu sa¤la-
mak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

• ‹flyerinde kurul oluflturmas› gerekmeyen as›l iflveren, alt iflverenin oluflturdu¤u kurula ifl birli¤i ve koordinasyonu
sa¤lamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

• Kurul oluflturmas› gerekmeyen as›l iflveren ve alt iflverenin toplam çal›flan say›s› elliden fazla ise, koordinasyonu
as›l iflverence yap›lmak kayd›yla, as›l iflveren ve alt iflveren taraf›ndan birlikte bir kurul oluflturulur.

Ayn› çal›flma alan›nda birden fazla iflverenin bulunmas› ve bu iflverenlerce birden fazla kurulun oluflturulmas› hâlin-
de iflverenler, birbirlerinin çal›flmalar›n› etkileyebilecek kurul kararlar› hakk›nda di¤er iflverenleri bilgilendirir.

Bir iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu mevcut de¤ilse, tehlike ile karfl› karfl›ya kal›nmas› hâlinde tespitin yap›lma-
s› için iflveren veya iflveren vekiline baflvurulur.

Kurulun iflçinin talebi yönünde karar vermesi hâlinde iflçinin tedbirler al›n›ncaya kadar çal›flmama hakk›n›n oldu¤u
kabul edilmektedir. Ayn› flekilde iflverene ya da vekiline yap›lan baflvuruda da iflverenin iflçiye olumlu cevap verme-
si hâlinde tedbirler al›n›ncaya kadar iflçinin çal›flmama hakk›n› bulundu¤u kabul edilir. Hatta bu çal›flmama dönemi
içerisinde iflçinin ücret ve di¤er haklar›na sahip olaca¤› kabul edilir.

Getirilen düzenlemenin amac› iflçi için hayatî tehlike arzeden hâllerin ortadan kald›r›lmas›d›r. Böyle olmakla birlikte
iflveren, kurulun iflçinin talebi yönünde karar vermesine ra¤men gerekli tedbirleri almaz ise iflçi seçimlik hakk›n› kul-
lanarak ‹fl Kanunu’nun 24. maddesine göre ifl sözleflmesini hakl› sebeple sona erdirebilir. Bilindi¤i gibi ‹fl Kanunu’nun
24. maddesi iflçiye hakl› sebeplerle ifl sözleflmesini derhal feshetme hakk› tan›maktad›r. ‹lgili maddenin birinci bendi
ifl sözleflmesinin konusu olan iflin yap›lmas› iflin niteli¤inden do¤an bir sebeple iflçinin sa¤l›¤› veya yaflay›fl› için tehli-
keli olursa iflçinin hakl› sebeple derhal fesih hakk›n›n bulundu¤unu belirtir (mad.24/I/a).

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun karar›na ve iflçinin talebine ra¤men gerekli tedbirlerin al›nmad›¤› iflyerlerinde iflçiler alt›
iflgünü içinde ‹fl Kanunu’nun 24. maddesinin 5 numaral› bendine uygun olarak ifl sözleflmelerini derhal feshedebilirler.

Faaliyeti durdurulmufl iflyerleri için yukar›da belirtilen tedbirler uygulanamaz. Çünkü faaliyeti durdurma karar›yla za-
ten tedbirlerin al›naca¤› varsay›lmaktad›r. Faaliyeti durdurulan iflyerinin bu tedbirler al›nmadan çal›flmas› söz konu-
su olmayacakt›r. 

‹flyerlerinde çal›flma yaflam›n›n denetlenmesi ile ilgili olarak 6331 say›l› Kanunda öngörülen bir baflka düzenleme
de iflyerlerinde içki ve uyuflturucu madde kullanma yasa¤›d›r (mad.28). ‹flyerlerinde içki içenler ile iflyerine içki ve
uyuflturucu alm›fl olarak gelenler ifl güvenli¤ini tehlikeye sokacakt›r. Buna göre iflçiler iflyerlerine sarhofl veya
uyuflturucu madde alm›fl olarak gelemezler ve iflyerinde alkollü içki veya uyuflturucu madde kullanamazlar. An-
cak ifli gere¤i alkol kullanmas› gerekenler ile alkol üretilen yerlerde test amaçl› alkol içenler bu kapsamda de¤er-
lendirilemezler.

6331 say›l› Kanunun çal›flma yaflam›n›n denetimi aç›s›ndan öngördü¤ü düzenlemelerden biri de çal›flma yaflam›n›n ifl-
yeri hekimleri taraf›ndan denetlenmesidir”. 
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37. Ünite 3, 89. sayfan›n ikinci paragraf›n›n sonunda yer alan ‹fl Teftifl Kurulu ve ifl müfettifllerinin görev, yet-
ki ve sorumluluklar› ile çal›flma yöntemlerini düzenleyen ‹fl Teftifl Tüzü¤ü 28.08.1979 tarihinde, ‹fl Teftifl Ku-
rulu Yönetmeli¤i ise…. diye bafllayan cümle afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

“‹fl Teftifl Kurulu Yönetmeli¤i ise 16.11.1991 tarihinde yürürlü¤e konulmufltu. ‹fl Teftifl Tüzü¤ü’nün 13. maddesi ile
‹fl Teftifl Kurulu Yönetmeli¤i’nin 12. maddesinde ifl müfettifllerinin görevleri belirtilmiflti”.

38. Ünite 3, 90. sayfan›n 5 ve 6. paragraflar› Kas›m 2011 diye bafllayan ve devam›nda yer alan paragraf afla-
¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Kas›m 2011 tarihinde 665 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve
Görevleri Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik yap›larak (R.G.,
T.02.11.2011, S.28103 Mükerrer) teftifl müessesesinde de¤iflikli¤e gidilmifltir. Kararname’ye uygun düzenlemeler yap›-
l›ncaya kadar, eski mevzuat hükümlerinin Kararname’ye ayk›r› olmayan hükümlerine devam edilece¤inden, çal›flma ya-
flam›n›n denetimine iliflkin yap›lacak de¤erlendirmelerde eski mevzuat hükümleri de dikkate al›nacakt›r (Geçici mad.5)”. 

“665 say›l› Kanun Hükmünde Kararname, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlüklerini kald›rm›fl, il-
lerde Türkiye ‹fl Kurumuna ba¤l› Çal›flma ve ‹fl Kurumu ‹l Müdürlükleri kurulmufltur (Geçici mad.2). Yeni düzenle-
me ile Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Teftifl Kurulu Müfettiflleri ve ‹fl Teftifl Kurulu Müfettiflleri topluca ‹fl Tef-
tifl Kurulu Baflkanl›¤›na ba¤l› ‹fl Müfettiflleri olarak kabul edilmektedirler (Geçici mad.2-(5))”.

39. Ünite 3, 92 sayfada yer alan Borçlar Kanunu ile bafllayan metnin ilk paragraf›n›n ilk cümlesi “6098 say›l›
Türk Borçlar Kanunu’nda çal›flma yaflam›n›n denetimini ilgilendiren hükümlere yer verilmifltir.” fleklinde
de¤ifltirilmifl ve afla¤›daki “Nitekim...” ile bafllayan paragraf ile birlefltirilmifltir. Devam›nda yer alan 2.-12.
paragraflar metinden ç›kar›lm›fl ve bu paragraflar afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Nitekim 6098 say›l› Türk Borçlar Kanununun “‹flçinin Kiflili¤inin Korunmas›” bafll›¤›n› tafl›yan 417. maddesine göre
iflveren, hizmet iliflkisinde iflçinin kiflili¤ini korumak ve sayg› göstermek ve iflyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir
düzeni sa¤lamakla, özellikle iflçilerin psikolojik ve cinsel tacize u¤ramamalar› ve bu tür tacizlere u¤ram›fl olanlar›n
daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. ‹flveren, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
sa¤lanmas› için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksans›z bulundurmak; iflçiler de ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i konusunda al›nan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. ‹flverenin yukar›daki hükümler dâhil, kanuna ve söz-
leflmeye ayk›r› davran›fl› nedeniyle iflçinin ölümü, vücut bütünlü¤ünün zedelenmesi veya kiflilik haklar›n›n ihlaline ba¤-
l› zararlar›n tazmini, sözleflmeye ayk›r›l›ktan do¤an sorumluluk hükümlerine tabidir”.

“Türk Borçlar Kanunu ifl kazas› ya da meslek hastal›¤› sonucu ya da tedaviler sonucu ölüm vuku bulmuflsa bu ara-
da yap›lan harcamalar›n da iflverence yap›lmas› gerekti¤ini ifade eder. Ayr›ca ölüm sebebiyle destekten mahrum ka-
lanlar›n da maddi zararlar›n›n tazmini gerekecektir. Çal›flma gücünü tamamen ya da k›smen kaybedenlerin ileriye
yönelik olarak do¤acak kay›plar› da iflverenden talep edilebilir. Hâkim zarar gören kimsenin özel durumlar›n› dikka-
te alarak kendisine ya da ölümü hâlinde ailesine adalete uygun bir manevi tazminat ödenmesini kararlaflt›r›labilir
(mad.53, 54, 55 ve 56)”.

40. Ünite 3, 94. sayfada yer alan Ç›rakl›k ve Mesleki E¤itim Kanunu bafll›¤› alt›ndaki paragraf metinden ç›ka-
r›lm›fl ve yerine afla¤›daki paragraf getirilmifltir.

“3308 say›l› Ç›rakl›k ve Mesleki E¤itim Kanunu’nun 41. maddesinde; Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› e¤itim kurumlar›-
n›n d›fl›nda kamu ve özel kurum ve kurulufllarda yap›lan ç›rak ve kalfalar›n e¤itimi ile iflletmelerde yap›lan mesleki
e¤itimin Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca denetlenece¤i öngörülmüfltür (mad.41).
Denetim Hakk›nda Yönetmeli¤in 7. maddesi denetim alan›n› belirlemektedir. 3308 say›l› Kanun hükümlerine göre
Bakanl›¤a ba¤l› e¤itim kurumlar›n›n d›fl›nda kamu ve özel kurum ve kurulufllar›nda yap›lan aday ç›rak, ç›rak ve kalfa-
lar›n e¤itimi ile iflletmelerde yap›lan mesleki e¤itim, ö¤rencilerin bu e¤itiminden sorumlu iflletmelerin ba¤l› oldu¤u
oda veya birliklerin temsilcilerinin kat›l›m› ile Milli E¤itim Bakanl›¤›nca yap›l›r. ‹fl ortam›, sosyal güvenlik, ifl güvenli¤i
ve sa¤l›k flartlar› bak›m›ndan denetleme ise Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca yap›lacakt›r. Denetimle ilgili ra-
porlar valili¤e verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe de¤erlendirilir ve gere¤i yap›l›r. Buna göre, 3308 say›l›
Kanun kapsam›na giren ve kapsam d›fl›nda kalan ç›raklar›n çal›flma koflullar›n›n kanunlara uygunlu¤u ifl müfettiflleri
taraf›ndan denetlenmektedir”.

41. Ünite 4, 113. sayfada s›ra sizde 1 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

S›ra Sizde 1: ‹fl müfettifllerince daha s›k aral›klarla denetim yap›lmas› öngörülen tehlikeli ifller nelerdir?
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42. Ünite 4, 113. sayfada S›ra Sizde 1’den sonra gelen ‹fl müfettifllerini daha s›k aral›klarla diye bafllayan pa-
ragraf ve devam›ndaki 2, 3, 4. paragraf ile 114. sayfadaki 1., 2., 3. paragraf s›ra sizde 3’e kadar olan pa-
ragraflar metinden ç›kar›lm›fl ve afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

“‹fl müfettifllerini daha s›k aral›klarla denetim yapma yükümlülü¤ü alt›na sokan, iflçilerin sa¤l›¤› ve güvenli¤i bak›m›ndan
tehlike ve çok tehlike gösteren ifllerin neler oldu¤unun aç›klanmas› gerekmektedir. Çal›flma yaflam›n›n denetiminde bü-
tün ifller göz önünde bulundurularak çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenliklerinin sa¤lanmas›na tehlikelerin bertaraf edilmesine
çal›fl›l›r. Ancak baz› ifller ve çal›flma alanlar› vard›r ki risk, tehlike her zaman di¤erlerine göre daha fazlad›r. Bu gibi ifl-
yerleri ve ifller için özel koruma tedbirleri getirilmesi bütün dünya da genel kabul görmüfl bir uygulamad›r. 

Sa¤l›k raporu al›nmam›fl herhangi bir iflçinin tehlikeli ve çok tehlikeli ifllerde çal›flt›r›lmas› yasakt›r. ‹flçilerin gerek ilk ifle
girifllerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sa¤l›k durumlar› ile di¤er gerekli bilgiler raporlara ifllenir.

Bu raporlar, teftifl esnas›nda ifl müfettifllerine her istenildi¤inde gösterilmek üzere iflveren veya yetkilisi taraf›ndan,
gizlili¤ine halel gelmeyecek bir surette iflyerlerindeki özlük dosyalar›n›n kiflisel sa¤l›k bölümünde saklan›r.

‹flverenler tehlikeli ifllerde çal›flan iflçilerinin nüfus cüzdanlar›n›n onayl› örneklerini saklamak zorunda olup teftifl es-
nas›nda ifl müfettifllerine göstermekle mükelleftirler.

Belirtilen flartlara ayk›r› olarak, a¤›r ve tehlikeli ifllerde kad›n ve genç iflçi çal›flt›r›ld›¤›n›n veya çal›flan iflçinin sa¤l›k
durumu itibar›yla böyle bir iflte çal›flt›r›lmamas›n›n gerekti¤inin tespiti hâlinde, bu iflçiler a¤›r ve tehlikeli ifllerde ça-
l›flmaktan al›konulacaklard›r. Çal›flt›r›lmamas› gereken iflçileri çal›flt›rd›¤› için iflverenler ve sorumlulu¤u varsa iflve-
ren vekilleri hakk›nda ifllem yap›lacakt›r”.

43. Ünite 4, 115. sayfada Kontrol Teftifli bafll›¤›n›n alt›nda yer alan S›ra Sizde 4’ten sonra gelen ‹flyerlerinde ifl-
çiler için tehlikeli olan diye bafllayan 3. paragraf ve 116. sayfa ile 117 sayfadaki yer alan metnin tamam›
bölümden ç›kar›larak metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

‹flyerlerinde iflçiler için tehlikeli olan çal›flma ortam› ve makinelerin ne flekilde iflletilmekten al›konulaca¤›n› ve bun-
lar›n ne flekilde yeniden iflletilmelerine izin verilebilece¤ini, iflyerinin kapat›lmas› ve aç›lmas›n›, iflin durdurulmas›na
veya iflyerinin kapat›lmas›na karar verilinceye kadar acil hâllerde al›nacak önlemlere iliflkin hususlar ise 6331 say›l› ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununun 25. ve 30. maddelerine dayan›larak haz›rlanan “‹flyerlerinde ‹flin Durdurulmas›na Da-
ir Yönetmelik”te (R.G., T. 30.03.2013, S.28603) düzenlenmifltir. 

Yönetmelikte iflyerinde iflin bir bölümünün veya tamam›n›n durdurulmas› konusunda karar verilebilmesi için bir he-
yet oluflturulmas› öngörülmüfltür (mad.5). Söz konusu madde hükmüne göre iflyerinde iflin bir bölümünü veya ta-
mam›n› durdurma karar› vermeye yetkili heyet, üç müfettiflten oluflur. Kurul Baflkanl›¤› heyete baflkanl›k edecek mü-
fettifli belirler. Kurul Baflkanl›¤›n›n birden fazla heyet oluflturabilmesi de mümkündür.

Yönetmeli¤in 7. maddesine göre iflin durdurulabilmesi için iflyerindeki bina ve eklentilerde, çal›flma yöntem ve fle-
killerinde veya ifl ekipmanlar›nda çal›flanlar için hayati tehlike oluflturan bir hususun tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteli¤i ve bu tehlikeden do¤abilecek riskin etkileyebilece¤i alan ile
çal›flanlar dikkate al›narak, iflyerinin bir bölümünde veya tamam›nda ifl durdurulur. Ayr›ca çok tehlikeli s›n›fta yer
alan maden, metal, yap› iflleri ile tehlikeli kimyasallarla çal›fl›lan ifllerin yap›ld›¤› veya büyük endüstriyel kazalar›n ola-
bilece¤i iflyerlerinde, risk de¤erlendirmesi yap›lmad›¤›n›n tespit edilmesi halinde ifl durdurulur.

Müfettiflçe, iflyerinde birinci ve ikinci f›kralarda belirtilen durumlardan biriyle karfl›lafl›ld›¤›nda, durumu belirtir bir
rapor düzenlenir ve en geç tespitin yap›ld›¤› tarihin ertesi günü ilgili heyete verilmek üzere Kurul Baflkanl›¤›na gön-
derilir. Raporda, durdurmay› gerektiren hususlara, al›nmas› gereken tedbirlerin niteli¤ine ve yap›lmas› gereken di-
¤er ifl ve ifllemlere ayr›nt›l› olarak yer verilir.

Heyetin iflyerinin bir bölümünde veya tamam›nda iflin durdurulmas› karar› vermesi halinde karar, ilgili valili¤e ve ifl-
yeri dosyas›n›n bulundu¤u il müdürlü¤üne bir gün içinde gönderilir.

Heyetin iflin durdurulmamas› yönünde karar vermesi halinde rapor iflleme konulmaz ve Kurul Baflkanl›¤›na iletilir.

Bu Yönetmelik kapsam›nda yap›lacak ifl durdurma ifllemleri s›ras›nda zor kullan›lmas›n› gerektiren durumlar›n varl›-
¤› halinde, genel güvenli¤in sa¤lanmas› amac›yla mülki idare amirinden kolluk personeli görevlendirilmesi talebinde
bulunulabilir.

Yönetmeli¤in 8. maddesine göre iflin durdurulmas› karar›, mülki idare amiri taraf›ndan 24 saat içinde yerine getirti-
lir. ‹flin durdurulmas› karar›nda belirtildi¤i flekilde, iflyerinin bir bölümü veya tamam›nda ifl durdurulur. Durdurma
karar›na iliflkin mühürleme ifllemi mülki idare amirinin emriyle gerçeklefltirilir. Durumu belirleyen bir tutanak dü-
zenlenir. Düzenlenen tutana¤›n bir nüshas› iflyeri dosyas›na konulmak üzere ilgili il müdürlü¤üne gönderilir. Durdur-
mayla ilgili belgeler il müdürlü¤ünde saklan›r.
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Yönetmeli¤in 10. maddesine göre, durdurma karar› iflin durdurulmas›na sebep olan hususlar›n yerine getirilmesi ile
kald›r›labilir. Dolay›s›yla iflin durdurulmas›na sebep olan hususlar› yerine getiren iflveren, durdurma karar›n›n kald›-
r›lmas› için ilgili il müdürlü¤üne yaz›l› talepte bulunur. Durdurmaya sebep hususlar› gidermeye yönelik yap›lan çal›fl-
malar›, al›nan veya revize edilen ifl ekipmanlar›na ait bilgi, belge ve yeterlilik sertifikalar›n›, tedbirlerin al›nd›¤› bölge-
lerin foto¤raflar›n› ve iflyeri risk de¤erlendirmesini içeren bir dosya talebin ekinde, ayn› zamanda bu dosyan›n elek-
tronik ve benzeri ortama aktar›lm›fl hali il müdürlü¤üne sunulur.

‹l müdürlü¤ü talebi ayn› gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber Kurul Baflkanl›¤›na iletir. ‹flve-
renin bildirimi üzerine müfettifl taraf›ndan yap›lan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma karar›na neden
olan hususlar›n giderildi¤inin belirtilmesi halinde, heyet taraf›ndan 6 nc› maddede belirtilen usuller çerçevesinde ge-
rekli inceleme yap›l›r ve bildirimin yap›ld›¤› tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir.

Heyetin durdurman›n kald›r›lmas›na karar vermesi halinde karar, mülki idare amirine ve ilgili il müdürlü¤üne bildirilir.
Mülki idare amirince söz konusu karar›n gere¤i kendisine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde yerine getirtilir.

Müfettifl taraf›ndan yap›lan inceleme sonucunda durdurma karar›na sebep olan hususlar›n giderilmedi¤inin tespit
edilmesi halinde ise durdurma karar›n›n devam› yönünde al›nan karar, ilgili raporla beraber iflverene tebli¤ edilmek
ve iflyeri dosyas›nda saklanmak üzere ilgili il müdürlü¤üne iletilir.

Yönetmeli¤in 11. maddesine göre acil durumlarda çal›flanlar›n hayat› için tehlikeli olan husus, iflin durdurulmas› ka-
rar›n›n al›nmas›na kadar geçecek süre beklenmeden tedbir al›nmas›n› gerektirecek nitelikte ise, tespiti yapan müfet-
tifl durumu Kurul Baflkanl›¤›na derhal bildirerek, heyet taraf›ndan karar al›n›ncaya kadar geçerli olmak kayd›yla iflin
durdurulmas›n› ilgili mülki idare amirinden talep eder. Müfettifl taraf›ndan durdurmaya gerekçe olan hususlar ile al›n-
mas› gereken tedbirlerin niteli¤ini, iflyerinin fiziki ve teknik özellikleri ile yap›lan iflin niteli¤i do¤rultusunda mühür-
lemenin usul ve esaslar›n› belirten rapor düzenlenir. Raporun birer örne¤i en geç teftifl tarihini takip eden gün içe-
risinde ilgili mülki idare amirine verilir ve Kurul Baflkanl›¤›na gönderilir. Mülki idare amirince ifl ayn› gün, raporda
belirtildi¤i flekilde, heyet taraf›ndan karar al›n›ncaya kadar geçici olarak durdurulur.

Heyet taraf›ndan 6. maddede belirtilen usuller çerçevesinde gerekli inceleme yap›l›r ve karar verilir. Karar, ilgili mül-
ki idare amirine ve iflyeri dosyas›n›n bulundu¤u il müdürlü¤üne bir gün içinde gönderilir.

Karar, mülki idare amiri taraf›ndan ayn› gün yerine getirilir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen
tutana¤›n bir nüshas› iflyeri dosyas›na konulmak üzere ilgili il müdürlü¤üne gönderilir.

Yönetmeli¤in 12. maddesine göre, durdurma karar›na karfl› iflverenin yerel ifl mahkemesinde, bu karar›n yerine ge-
tirildi¤i tarihten itibaren alt› ifl günü içinde itiraz hakk› vard›r. ‹fl mahkemesine itiraz iflin durdurulmas› karar›n›n uy-
gulanmas›n› durdurmaz. Mahkeme itiraz› öncelikle görüflür ve alt› ifl günü içinde karara ba¤lar. Kararlar kesindir.

44. Ünite 4, 126. sayfada yer alan s›ra sizde 1 tamamen ç›kar›lm›fl ek-1 deki cetvelde metinden ç›kar›l›p s›ra
sizde 1 afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir. 

5/8/2009 tarihli ve 27320 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan ‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve
Güvenlik Birimleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 57. maddesi uyar›nca oluflturulan Tehlike S›n›f› Belirleme Komisyonunun
görüflleri do¤rultusunda iflyerlerinin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan yer ald›¤› tehlike s›n›flar› listesi Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ine ‹liflkin Tehlike S›n›flar› Listesi Tebli¤i”nde
(R.G., T.25.11.2009, S.27417) gösterilmifltir (mad.1). Söz konusu Tebli¤’de 2014 y›l›nda de¤ifliklik yap›lm›fl ve “‹flye-
ri Tehlike S›n›flar› Listesi” fleklinde yeniden s›ralanm›flt›r (R.G., T.18.04.201, S.28976).

45. Ünite 5, 134. sayfa sonundaki paragrafdaki ve Dikkatteki bakanl›klara Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile Çevre ve Or-
man Bakanl›¤› eklenmifltir.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Taraf›ndan Yap›lan Denetim

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ‹le Tafl›nmas› Hakk›ndaYönetmelik (RG., T. 24.10.2013, S. 28801) Ulaflt›rma Bakan-
l›¤›na ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda denetim yetkisi vermifltir. Yönetmeli¤in “Denetim” bafll›¤›n› tafl›yan yedinci
bölümünde yönetmelik kapsam›nda yer alan faaliyetlerin Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca denetlenece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Bakanl›k denetim görevini kendi personeli ve 655 Say›l› Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›¤›n›n Teflkilat
ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde görevlendirilen kurum ve kurulufl perso-
neli arac›l›¤› ile yerine getirecektir. Bakanl›k, görev ve yetkileri kapsam›nda, trafikte seyreden tafl›tlar›n kontrolleri
için karayollar› kenarlar›nda tesis edilen sabit veya mobil denetim istasyonlar›nda tehlikeli madde tafl›yan tafl›tlar›n
denetimini yapar. Tehlikeli madde tafl›yan tafl›tlar›n denetimleri ayr›ca; 23. maddede belirtilen kurumlardan karayo-
lunda denetim yapma yetkisi bulunan di¤er kamu kurum ve kurulufllar›na mensup personel taraf›ndan da yap›l›r
(Yön. mad. 24).
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Çevre ve Orman Bakanl›¤› Taraf›ndan Yap›lan Denetim

4856 Say›l› Çevre ve Orman Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanunda (RG., T. 01.05.2013, S. 25102) Çev-
re ve Orman Bakanl›¤›’n›n denetime iliflkin görevleri; çevrenin korunmas› ve kirlili¤inin önlenmesi için çevre stan-
dartlar› ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçeklefltirmek amac›yla la-
boratuar kurmak, kurdurmak ve denetimleri yapmak ve mevcut kamu kurum ve kurulufllar›n›n laboratuarlar›ndan
yararlanmak, sürdürülebilir kalk›nma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program
ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olgular›n ortak bir çerçeve içinde de¤erlendirilmesini gerçeklefltirecek
çevresel etki de¤erlendirmesi ve stratejik çevresel de¤erlendirme çal›flmas›n›n yap›lmas›n› sa¤lamak, bu çal›flmalar›
denetlemek ve izlemek ve çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek
olarak düzenlenmifltir (mad. 2/e, g, j).

46. Ünite 5, 141. sayfada Sendikalar›n ‹fl Mevzuat›n›n Uygulanmas› Konusunda Üstlendikleri Denetleyici Rol
bafll›¤›n›n 3. Paragraf›n›n sonundaki parantez içindeki Sendikalar Kanunu (6356 say›l› Sendikalar ve Top-
lu ‹fl Sözleflmesi Kanunu mad.26/2) fleklinde de¤ifltirilmifltir.
Ayn› bafll›¤›n 142. Sayfada yer alan 4.  ve 5. Paragraf› metinden ç›kar›larak afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

‹flçi sendikalar› iflyeri sendika temsilcileri vas›tas›yla çal›flma yaflam›n›n denetimi konusunda söz sahibi olabilmekte-
dir. Sendikalar ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Kanunu’na göre her iflçi sendikas›n›n iflyerine sendika temsilcisi atama yetki-
si yoktur. ‹flyeri sendika temsilcisi atama yetkisi, toplu ifl sözleflmesi yapmak üzere yetkisi kesinleflen sendikaya ait-
tir. Yetkili sendika, iflyerindeki iflçi say›s›na ba¤l› olarak, o iflyerinde çal›flan üyeleri aras›ndan sendika temsilcisi ata-
yabilir (mad.27/1). Buna göre yetkili sendika; “iflyerinde iflçi say›s› 50’ye kadar ise 1, 51-100 aras›nda ise en çok 2,
101-500 aras›nda ise en çok 3, 501-1000 aras›nda ise en çok 4, 1001-2000 aras›nda ise en çok 6 ve iflçi say›s›
2000’den fazla ise en çok 8 iflyeri sendika temsilcisi” atayabilir. Yetkili sendikaca atanan iflyeri sendika temsilcileri-
nin kimlikleri on befl gün içinde iflverene bildirilir. Atanan iflyeri sendika temsilcilerinden biri, bafl temsilci olarak gö-
revlendirilebilir.

Sendikalar ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Kanunu’na göre iflyeri sendika temsilcilerinin iflyerindeki çal›flma disiplinini boz-
mayacak biçimde ve iflleri aksatmadan, yerine getirmeleri gereken görevler; “iflçilerin dileklerini dinlemek ve flikâ-
yetlerini çözümlemek, iflçi ve iflveren aras›ndaki iflbirli¤ini, çal›flma bar›fl›n› ve uyumunu sa¤lamak, iflçilerin hak ve ç›-
karlar›n› gözetmek, ‹fl Kanunlar› ve toplu ifl sözleflmelerinde öngörülen çal›flma flartlar›n›n uygulanmas›na yard›mc›
olmak”t›r (mad.27/3, 4). Madde hükmünden de anlafl›labilece¤i üzere, iflyeri sendika temsilcileri çal›flma yaflam›n›n
denetimi konusunda da görevler üstlenmektedirler.

47. Ünite 5, 142. Sayfada yer alan Sendikal Denetim bafll›¤› alt›ndaki metin afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Çal›flma yaflam›n›n denetimi denildi¤inde, sadece iflçilerin korunmas› aç›s›ndan olaya bakmak ve yine sadece iflveren-
ler ile iflyerlerinin denetiminin anlafl›lmamas› gerekmektedir. ‹flçi ve iflveren sendikalar› aras›nda bir ay›r›m yapmak-
s›z›n sendikalar›n denetiminin de bu anlam›yla çal›flma yaflam›n›n denetimi içerisinde de¤erlendirilmesi gerekir. Bu
nedenle Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Teftifl Kurulu Yönetmeli¤i’nde düzenlenen iki tür teftifle, bir dene-
tim türü olarak “sendikal kurulufllar›n denetimi”nin de eklenebilmesi mümkündür.

Sendikal kurulufllar›n, baflka bir deyiflle sendika ve konfederasyonlar›n denetimi, sendikal yap›y› sa¤l›kl› tutmak ama-
c›yla, iflçilerin ve iflverenlerin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak ve gelifltirmek için kurulan sendika-
lar›n amaçlar› do¤rultusunda hareket etmelerini, Kanuna ve tüzü¤e uygun iflleyebilmelerini sa¤lamak üzere öngörü-
len bir ifllevdir. Sendikal kurulufllar›n denetimi genel olarak “‹ç Denetim” ve “D›fl Denetim” olmak üzere iki flekil-
de gerçeklefltirilir.

48. Ünite 5, 143. Sayfada yer alan ‹ç Denetim afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

‹ç denetim, “sendikalar›n niteli¤i gere¤i demokratik bir kurulufl olmas›ndan kaynaklanan, öncelikle kendi üyeleri ve-
ya organlar› arac›l›¤› ile denetlenmesi”dir. Sendikalar ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Kanunu’na göre sendika ve konfede-
rasyonlarda denetleme yetkisi genel kurula aittir. Ancak genel kurul bu yetkisini denetleme kurulu arac›l›¤›yla yeri-
ne getirir. Denetleme kurulu bu görevini kanun ve kuruluflun tüzük hükümlerine göre yerine getirir. Denetleme ku-
rullar› taraf›ndan yap›lacak denetimde yönetim ve iflleyiflin, gelir, gider ve bilançolar›n ve bunlarla ilgili ifllemlerin ka-
nun, tüzük ve genel kurul kararlar›na uygun olup olmad›¤› incelenir (ST‹SK m.29/1).

49. Ünite 5, 144. Sayfada yer alan D›fl denetim afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

D›fl denetim, “sendika ve konfederasyonlar›n kendilerine tamamen yabanc› olan, sendika organlar› ile hiçbir iliflkisi
bulunmayan, yetkililer arac›l›¤› ile denetlenmesi”dir. Sendikalar ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Kanunu’na göre bu anlamda
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denetim yapma yetkisi mali müflavirlere verilmifltir. Nitekim Kanunun 29. maddesinde ifade edildi¤i üzere, “Kuru-
lufllar›n gelir ve giderlerine iliflkin mali denetimleri, en geç iki y›lda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 say›l› Serbest Muha-
sebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu’na göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müflavirler-
ce yap›l›r”. Söz konusu hükme göre sendika ve konfederasyonlar›n d›fl denetiminin en geç iki y›lda bir yap›lmas› ge-
rekmektedir. Ayr›ca belirtmek gerekir ki, mali müflavirler taraf›ndan denetim yap›lm›fl olmas›, sendika ve konfede-
rasyonlar›n denetim kurullar›n›n yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaz (ST‹SK m.29/2).

Sendika ve konfederasyonlar ile flubelerin kurucu ve yöneticileri kendileri, eflleri ve velayetleri alt›nda bulunan ço-
cuklar›na ait mal bildirimlerini 19/4/1990 tarihli ve 3628 say›l› Mal Bildiriminde Bulunulmas›, Rüflvet ve Yolsuzluk-
larla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre vermek zorundad›r (ST‹SK m.29/4).

Sendikalar ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Kanunu’na göre, denetimle ilgili son bir husus olarak sendika ve konfederasyon-
lar›n faaliyet raporu, d›fl denetim raporu ve denetleme kurulu raporu ile genel kurul kararlar›n› uygun araçlarla der-
hal yay›nlamalar› da bir zorunluluktur (ST‹SK m.29/3).

50. Ünite 6, 163. Sayfada yer alan Çal›flma Yaflam›n›n Türkiye ‹fl Kurumu Taraf›ndan Denetimi bafll›¤›n›n al-
t›nda yer alan metin tamam› üniteden ç›kar›lm›fl ve afla¤›daki metin bu bafll›¤›n alt›na eklenmifltir.

“4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun “Engelli ve Eski Hükümlü Çal›flt›rma Zorunlulu¤u” bafll›¤›n› tafl›yan 30. maddesine göre,

“‹flverenler, elli veya daha fazla iflçi çal›flt›rd›klar› özel sektör iflyerlerinde yüzde üç engelli, kamu iflyerlerinde ise yüz-
de dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü iflçiyi meslek, beden ve ruhi durumlar›na uygun ifllerde çal›flt›rmakla yü-
kümlüdürler... ‹flverenler çal›flt›rmakla yükümlü olduklar› iflçileri Türkiye ‹fl Kurumu arac›l›¤› ile sa¤larlar. Bu kapsam-
da çal›flt›r›lacak iflçilerin nitelikleri, hangi ifllerde çal›flt›r›labilecekleri, bunlar›n iflyerlerinde genel hükümler d›fl›nda
ba¤l› olacaklar› özel çal›flma ile mesle¤e yöneltilmeleri, mesleki yönden iflverence nas›l ifle al›nacaklar›, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.” Söz konusu Yönetmelik, “Yurtiçinde ‹fle Yerlefl-
tirme Hizmetleri Hakk›nda Yönetmelik”tir (R.G., T.25.04.2009, S.27210)”.

‹fl arayanlar ile iflverenlere Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan sunulan hizmetlere iliflkin usul ve esaslar› belirlemek ama-
c›yla yürürlü¤e konulan Yurtiçinde ‹fle Yerlefltirme Hizmetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in “Denetim ve ‹dari Para Ce-
zas›” bafll›¤›n› tafl›yan 21. maddesinde, bu Yönetmelik kapsam›ndaki iflyerlerinde çal›flt›r›lacak engelli ve eski hüküm-
lü iflçilerle ilgili yap›lacak denetim, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun öngördü¤ü çal›flma yaflam›n›n denetimi ve teftifli esas-
lar›na göre yap›laca¤›; engelli ve eski hükümlü çal›flt›r›lmas›na iliflkin yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i tespit edi-
len iflveren hakk›nda 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda belirtilen (mad.101) idari para cezas›n›n yine ‹fl Kanunu’nu hüküm-
leri gere¤ince (mad. 108) iflyerinin bulundu¤u yerdeki Türkiye ‹fl Kurumu ‹l Müdürü taraf›ndan do¤rudan verilece-
¤i; Türkiye ‹fl Kurumu Kanunu’nda (R.G., T.5.7.2003, S.25159) ise Kurum taraf›ndan kamu ve özel kesim iflyerlerin-
den ifl ve iflgücü konular›nda bilgi istenilmesi durumunda, Kanun’da öngörülen süre içinde bilgi verilmesi zorunlu ol-
du¤u hâlde (mad.21), bildirim yükümlülü¤üne ayk›r› hareket eden özel kesim iflyerlerine (mad.20/1, e) idari para ce-
zas› verilece¤i belirtilmifltir.

Yurtiçinde ‹fle Yerlefltirme Hizmetleri Hakk›nda Yönetmelik hükümlerinden de anlafl›labilece¤i üzere, Türkiye ‹fl Ku-
rumu iflyerlerinin ifl mevzuat› hükümlerine uygun bir biçimde engelli ve eski hükümlü iflçi çal›flt›r›p çal›flt›rmad›klar›-
n›, bu konuda kendilerine düflen yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini denetlemekle görevlidir.

51. Ünite 6, 164. Sayfada Çal›flma Yaflam›n›n Sosyal Güvenlik Kurumu Taraf›ndan Denetimi bafll›¤› alt›ndaki
bafll›¤›n Sosyal Güvenlik Kurumunun Yönetim Yap›s› bafll›¤›n›n 4. Paragraf› Sosyal Güvenlik Kurumu Bafl-
kanl›¤›’na ba¤l› paragraf metinden ç›kar›lm›fl ve afla¤›daki flekilde düzenlenen metin eklenmifltir.

“Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›’na ba¤l› Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, Sigorta Primleri Genel Müdür-
lü¤ü, Genel Sa¤l›k Sigortas› Genel Müdürlü¤ü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlü¤ü olmak üzere dört genel müdür-
lük hizmet vermektedir. Ayr›ca Kuruma ba¤l› olarak Rehberlik ve Teftifl Baflkanl›¤› ile Aktüerya ve Fon Yönetimi
Daire Baflkanl›¤› da mevcuttur”.

52. Ünite 6, 167. Sayfada Sosyal Güvenlik Uzmanlar› ve Müfettifller bafll›¤›n›n alt›ndaki son paragraf, baflka
bir ifadeyle 167. sayfan›n ilk paragraf› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30. maddesine getirilen ilave ek f›kra ile (6/2/2014 tarih ve 6518 say›l› Kanun
mad.80) Baflkanl›k merkez teflkilat›nda genel müdür yard›mc›s›, daire baflkan› veya taflra teflkilat›nda il müdürü kad-
rolar›nda toplam en az üç y›l görev yapm›fl olanlar, atama tarihi itibar›yla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak flar-
t›yla Sosyal Güvenlik Uzman› kadrosuna atanabilir.
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53. Ünite 6, 167. Sayfada Sosyal Güvenlik Denetmenleri bafll›¤›n›n 3. paragraf› Kimlerin sosyal güvenlik denet-
meni olabilece¤i cümlesiyle bafllayan paragraf metinden ç›kar›lm›fl ve yerine afla¤›daki metin eklenmifltir. 

“Kimlerin sosyal güvenlik denetmeni olabilece¤i, görev ve yetkilerinin neler oldu¤u ana hatlar›yla 5502 say›l› Ka-
nun’da belirtilmekle birlikte, kanuna uygun olarak ç›kar›lan Sosyal Güvenlik Denetmenli¤i Yönetmeli¤inde de
(22.02.2013 tarihinde de¤ifliklik yap›lan) bu husustaki ayr›nt›l› düzenlemelere yer verilmifltir. Yönetmelik hükümleri
gere¤i denetmenler de di¤er kamu görevlileri gibi girifl s›nav› ile seçilirler”.

54. Ünite 6, Sosyal Güvenlik Denetmenleri bafll›¤›n›n 6. Paragraf› S›nav›n yap›ld›¤› gün itibariyle diye bafllayan
ve devam›nda yer alan 7. paragraf› Sosyal Güvenlik Denetmen Yard›mc›l›¤›’na atananlar diye bafllayan pa-
ragraf metinden ç›kar›lm›fl ve afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

• S›nav›n yap›ld›¤› gün itibariyle 35 yafl›ndan gün almam›fl olmak.

“Sosyal Güvenlik Denetmen Yard›mc›l›¤›’na atananlar, en az üç y›l çal›flmak ve olumlu sicil almak kayd›yla yap›lacak
denetmenlik yeterlik s›nav›na girmeye hak kazan›rlar. Denetmenlik yeterlik s›nav›nda baflar›l› olanlar Sosyal Güven-
lik Denetmeni kadrolar›na atan›r. S›navda baflar›l› olamayanlar bir y›l içinde ikinci kez s›nava tabi tutulur. Bu s›nav-
da da baflar› gösteremeyenler Kurum içerisinde durumlar›na uygun baflka kadrolara atan›r”.

55. Ünite 6, 171. Sayfan›n 5. Paragraf›nda yer alan K›sa ve uzun vadeli diye bafllayan metin ç›kart›larak yeri-
ne afla¤›daki metin eklenmifltir. 

“K›sa ve uzun vadeli sigorta kapsam›ndaki kiflilerin sigortal› ve genel sa¤l›k sigortal›s› olmas›, genel sa¤l›k sigortas›
kapsam›ndaki kiflilerin ise genel sa¤l›k sigortal›s› olmas› zorunludur. Bu Kanun’da yer alan sigorta hak ve yükümlü-
lüklerini ortadan kald›rmak, azaltmak, vazgeçmek veya baflkas›na devretmek için sözleflmelere konulan hükümler
geçersizdir.” (mad.92/I).

56. Ünite 6, 172. Sayfada yer alan ilk paragraf›n sonuna yani b. fl›kk›n›n sonuna afla¤›daki cümle eklenmifltir. 

“Böylelikle çal›flma yaflam›n›n sigorta haklar›n›n uygulanmas›yla ilgili k›sm›n›n denetiminin yolu aç›lm›flt›r”.

57. Ünite 6, 172. Sayfada 4. Paragrafta yer alan (mad.99/1) den sonra gelen böylece diye bafllayan cümle afla-
¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

“Böylece sosyal güvenlik gibi kamusal bir alan› ilgilendirdi¤i kabul edilen uygulamalar›n kontrol d›fl› kalmas›, farkl› ka-
nunlara serpifltirilerek denetim d›fl› kalma ihtimalinin önüne de geçilmek istenmektedir. Bu kural›n aslî sebebi bütün
sosyal güvenlik düzenlemelerinin tek bir kanunda toplanmas› olmakla birlikte bu ihtimal de göz ard› edilmemelidir”.

58. Ünite 6, 173. Sayfada yer alan Çal›flma Yaflam›n›n Sosyal Sigortalar Yüksek Sa¤l›k Kurulu Eliyle Denetimi
bafll›¤›n›n 1. Paragraf›nda dolay›s›yla diye bafllayan k›s›m paragraf›n sonuna kadar metinden ç›kar›lm›fl ve
yerine afla¤›daki metin eklenmifltir.

“Dolay›s›yla sigortal›lar›n hak kayb›na u¤ramalar›n›n önlenmesi amac›yla Kurumun sa¤l›¤a iliflkin alm›fl oldu¤u karar-
lar›n da denetlenmesi gerekmektedir. Sosyal Sigortalar ve Yüksek Sa¤l›k Kurulu, söz konusu denetimin gerçeklefl-
tirilmesi amac›yla oluflturulmufl bir kuruldur. Kurulun görev, yetki, çal›flma usul ve esaslar› ise, 5510 say›l› Kanun’un
14. ve 58. maddesine dayanarak ç›kar›lan Sosyal Sigorta Yüksek Sa¤l›k Kurulunun Görev, Yetki, Çal›flma Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (R.G., T.02.07.2013, S.28695) ile düzenlenmifltir”.

59. Ünite 6, 173. Sayfada yer alan Çal›flma Yaflam›n›n Sosyal Sigortalar Yüksek Sa¤l›k Kurulu Eliyle Denetimi
bafll›¤›n›n 3. Paragraf› Kurul ilgililerin diye bafllayan ve devam›nda madde imleciyle yer alan k›s›m afla¤›da-
ki flekilde de¤ifltirilerek yeniden düzenlenmifltir.

Kurulun inceleme yap›p karar verebilece¤i hususlar flunlard›r (Yön. mad.7):

5510 say›l› Kanunun;

• 58. maddesinin beflinci f›kras› uyar›nca, Kurum Sa¤l›k Kurulunca verilen kararlara karfl› ilgililerin itirazlar›n› ince-
leyip karara ba¤lamak,

• 14. maddesi kapsam›nda, 11/10/2008 tarihli ve 27021 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Çal›flma Gücü ve Mes-
lekte Kazanma Gücü Kayb› Oran› Tespit ‹fllemleri Yönetmeli¤inde tespit edilmifl olan hastal›klar d›fl›nda herhan-
gi bir hastal›¤›n meslek hastal›¤› say›l›p say›lmayaca¤›na karar vermek,
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• 14. maddesi ve Çal›flma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb› Oran› Tespit ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 17 nci
maddesinde yaz›l› hallerde yükümlülük süresi afl›lm›fl olsa bile söz konusu hastal›¤›n meslek hastal›¤› say›l›p say›l-
mayaca¤›n›, ayn› Yönetmeli¤in 20. maddesinde yaz›l› hallerde üç y›ll›k çal›flma (maruz kalma) süresinin indirilip in-
dirilemeyece¤ini karara ba¤lamak ve

• 95. maddesine göre yurt d›fl›nda tedavi için yap›lacak sevklere iliflkin usulüne uygun düzenlenmifl sa¤l›k kurulu ra-
porlar› ve di¤er belgelere istinaden Kurumca verilen kararlara karfl› ilgililerin itiraz›n› karara ba¤lamak.

60. Ünite 6, 174. Sayfan›n ‹kinci paragraf› Bunlardan baflka Kurul diye bafllayan paragraf› metinden ç›kar›lm›fl
ve yerine afla¤›daki paragraf eklenmifltir.

Ayr›ca Kurulun çal›flma ve görevleri ile ilgili konularda verilen hizmetin daha iyi düzeye getirilmesi için Kuruma öne-
rilerde bulunmak ve Daire Baflkanl›¤›n›n talebi halinde, görev alan›na giren konularda yaz›l› t›bbi görüfl vermek gibi
görevleri de vard›r (Yön. mad.7).

61. Ünite 6, 174. Sayfan›n son paragraf› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Kurul da kendisine incelenmek üzere gönderilen dosya ve evraklar› en geç 60 gün içerisinde sonuçland›rmal›d›r
(Yön. mad.16). Ancak bu süre içerisinde de¤il de daha sonra sonuçland›r›lm›fl olan Kurul kararlar› yine ayn› de¤er-
dedir. Yönetmelik, ifllemlerin zaman geçirilmeksizin yap›labilmesi için bu düzenlemeyi getirmifltir.

62. Ünite 6, Özet K›sm›nda yer alan amaç 1’in alt›ndaki paragraf›n ilk k›sm› 4857 diye bafllayan k›s›m afla¤›-
daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

“4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 30. maddesine uygun olarak ç›kar›lan Yurtiçinde ‹fle Yerlefltirme Hizmetleri Hakk›nda
Yönetmelik hükümlerine göre, Türkiye ‹fl Kurumu iflyerlerinin ifl mevzuat› hükümlerine uygun bir biçimde engelli
ve eski hükümlü iflçi çal›flt›r›p çal›flt›rmad›klar›n›, bu konuda kendilerine düflen yükümlülükleri yerine getirip getir-
mediklerini denetlemekle görevlidir”. 

63. Ünite 7, “Yaflam›n ‹çinden” ve “Okuma Parças›” hariç tamamen de¤ifltirilerek afla¤›daki flekilde yeniden
yaz›lm›flt›r. 

ÇALIfiMA YAfiAMININ DENET‹M‹

Ünite 7

Çal›flma Yaflam›n›n ‹flyerlerinin Kendileri Taraf›ndan Denetimi

Amaçlar›m›z

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Çal›flma yaflam›n›n iflyerlerinin kendileri taraf›ndan denetimine iliflkin 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununda
öngörülen düzenlemeleri s›ralayabilecek,

Çal›flma yaflam›n›n iflyerlerinin kendileri taraf›ndan denetimine iliflkin 6331 say›l› Kanun hükümlerine dayan›larak ç›-
kar›lan yönetmelikleri s›ralayabilecek,

‹flyerlerinin kendileri taraf›ndan yap›lan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetiminde sa¤l›k birimlerinin rolünü ifade edebilecek,

‹flyerlerinin kendileri taraf›ndan yap›lan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetiminde iflyeri hekimlerinin rolünü anlatabilecek,

‹flyerlerinin kendileri taraf›ndan yap›lan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetiminde ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n rolünü özetleye-
bilecek,

‹flyerlerinin kendileri taraf›ndan yap›lan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetiminde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n rolünü
aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Denetimi

• ‹flyeri Hekimi

• Sa¤l›k Birimleri
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• Toplum Sa¤l›¤› Merkezleri

• ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar›

‹çindekiler

• G‹R‹fi

• ÇALIfiMA YAfiAMININ ‹fiYERLER‹N‹N KEND‹LER‹ TARAFINDAN DENET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N 6331 SAYILI ‹fi SA⁄-
LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

• ÇALIfiMA YAfiAMININ ‹fiYERLER‹N‹N KEND‹LER‹ TARAFINDAN DENET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N 6331 SAYILI KA-
NUN HÜKÜMLER‹NE DAYANILARAK ÇIKARILAN YÖNETMEL‹KLERDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

G‹R‹fi

Çal›flanlar›n iflyerlerinde karfl›laflt›klar› sorunlar içerisinde sa¤l›k ve güvenli¤e iliflkin tehlike faktörleri önemli bir yer
tutmaktad›r. Bu yüzden hem ILO Sözleflmeleri ve Tavsiye Kararlar›nda hem de AB düzenlemelerinde çal›flanlar›n
sa¤l›k ve güvenli¤inin korunmas›na vurgu yap›lm›flt›r. Uluslararas› düzenlemelere uygun bir flekilde ça¤dafl hukuk sis-
temlerinde, ifl yasalar›nda ve iflyerlerinde çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤inin korunmas›na yönelik önlemlere iliflkin dü-
zenlemelerin önemli bir a¤›rl›¤›n›n oldu¤u ve söz konusu önlemlerin al›nmas› ve uygulanmas›nda son derece titiz
davran›ld›¤› görülmektedir. 

S›ra Sizde 1: ILO Sözleflmeleri ve Tavsiye Kararlar› aras›ndaki farkl›l›k nedir? Aç›klay›n›z.

‹fl Hukuku aç›s›ndan iflçi, çal›flan olarak ifl sözleflmesinin hem konusu (objesi), hem de taraf›d›r (süjesi). Bu anlam›y-
la ifl sözleflmesi iflçinin bizzat flahs›na dayan›r. Ancak ayn› zamanda iflçi eme¤ini ve de zamanla kiflili¤ini de iflverenin
otoritesi alt›na sokar (Güzel, 2003, s.9-10). Bu yönüyle de iflverenin emir ve talimatlar› alt›nda bir çal›flma düzeni
içerisine sokulmufl olan iflçinin hareket kabiliyeti de daralmaktad›r. ‹flçinin iflverenin kontrolü ve hareket alan› içeri-
sinde kald›¤› ve o alan›n riskleriyle her zaman yüz yüze oldu¤u kabul edilir. Ancak iflte bu alanda risklerin meydana
gelme ihtimaline karfl› iflçinin korunmas› özel bir önem arz etmektedir. Çünkü iflverenin kontrolünde eme¤ini su-
nan iflçi, iflverence al›nm›fl önlemler içerisinde çal›flmas›n› sürdürecektir. E¤er önlemler tehlikeleri ortadan kald›r-
maya yetecek düzeyde ise sorun yaflanmayabilir. Ancak tedbirler olas› tehlikeleri bertaraf edecek ölçekte de¤ilse,
bu takdirde zararlar›n do¤mas› kaç›n›lmazd›r. 

S›ra Sizde 2: ‹fl sözleflmesinin iflçinin bizzat flahs›na dayanmas› ne demektir? Aç›klay›n›z.

Tarihsel sürecin ilk bafllar›nda çal›flanlar›n ifl kazas› sonucu yaralanmas› ya da ölmesi sadece bireysel ya da ailevi bir
dram, kader olarak alg›lanmakta, insanlar kendi ac›lar›n› yine kendileri yaflamaktayd›. ‹kinci dönemde ise sanayilefl-
menin artmas›, fabrikalaflman›n ço¤almas›, iflçi olarak çal›flanlar›n say›lar›n›n son derece fazlalaflmas› ile ifl kazalar›n›n
da artt›¤› görülmüfltür. Bu dönemde yüksek oranda ifl kazalar› görülmekle birlikte konulan ilk kurallar bu kazalar›n
önlenmesine ve tehlikelerin bertaraf edilmesine de¤il de, kazalar sonucu ortaya ç›kan zarar›n tazmin edilmesi esa-
s›na dayal›, gidermeye yönelik bir mant›¤› olan sorumluluk hukuku anlay›fl›n›n geliflti¤i görülmektedir (Güzel, 2003,
s.10). Son dönemde ise, çal›flma yaflam›n›n maddi unsurlar›n›n oluflturdu¤u tehlikelere karfl› sadece sonuçlar› onar-
maya yönelik tedbirlerin yeterli olmad›¤›, tehlikelere karfl› çal›flanlar›n korunmas›na yönelik, tehlikelerin zarar vere-
meyece¤i tedbirlerin al›nd›¤› bir ortam›n oluflturulmas›, önleyici tedbirler al›nmas› anlay›fl› hâkim olmufltur. Çünkü
en ak›lc› strateji riskin ortaya ç›kmas›n› önlemek suretiyle bir yandan iflçinin, öte yandan tüm toplumun ç›karlar›na
uygun bir biçimde çal›flma flartlar›n›n iyilefltirilmesidir (Güzel, 2003, s.11). Böylelikle ayn› zamanda çal›flma yaflam›
insanilefltirilmifl olacak ve topluma topyekûn güven veren bir ortam ortaya ç›kar›lm›fl olacakt›r.

Son dönemde ise çal›flma yaflam›n›n maddi unsurlar›n›n oluflturdu¤u tehlikelere karfl› sadece sonuçlar› onarmaya yö-
nelik tedbirlerin yeterli olmad›¤›, tehlikelere karfl› çal›flanlar›n korunmas›na yönelik, tehlikelerin zarar veremeyece-
¤i tedbirlerin al›nd›¤› bir ortam›n oluflturulmas› ve önleyici tedbirler al›nmas› anlay›fl› hakim olmufltur.

Çal›flma yaflam›n›n devlet taraf›ndan denetimi son derece önemli olmakla birlikte, ço¤u kez devlet taraf›ndan yap›lan
denetimler yeterli olmayabilir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunun önemi dikkate al›nd›¤›nda, iflyerlerinin ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i konusunda kendilerinin duyarl› olmalar› ve kendilerinin denetim mekanizmalar›n› devreye sokmalar›, devlet ta-
raf›ndan yap›lan denetimden daha önemlidir. Bu bak›mdan iflyerlerinin, sa¤l›k birimleri ve iflyeri hekimleri ile ifl güven-
li¤i uzmanlar› ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar› eliyle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda kendi kendilerini denetime tabi



16

tutmalar› gerekmektedir. Bu bak›mdan kitab›n bu ünitesinde 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu ile ilgili yönet-
melikler çerçevesinde çal›flma yaflam›n›n iflyerlerinin kendileri taraf›ndan denetimi inceleme konusu yap›lacakt›r.

ÇALIfiMA YAfiAMININ ‹fiYERLER‹N‹N KEND‹LER‹ TARAFINDAN DENET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N 6331
SAYILI ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER‹

‹flverenlerin Yükümlülükleri

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bak›m›ndan önemli oldu¤u kadar çal›flma yaflam›n›n denetimi aç›s›ndan da önemli olan 6331 sa-
y›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununun 4. maddesinde iflverenlerin çal›flanlar›n sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili genel yüküm-
lülükleri gösterilmifltir. Söz konusu madde hükmüne göre bu yükümlülükler flu flekilde s›ralanabilir:

• ‹flveren, çal›flanlar›n iflle ilgili sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lamakla yükümlü olup bu çerçevede;

- Mesleki risklerin önlenmesi, e¤itim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin al›nmas›, organizasyonun yap›lma-
s›, gerekli araç ve gereçlerin sa¤lanmas›, sa¤l›k ve güvenlik tedbirlerinin de¤iflen flartlara uygun hale getirilmesi
ve mevcut durumun iyilefltirilmesi için çal›flmalar yapar.

- ‹flyerinde al›nan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerine uyulup uyulmad›¤›n› izler, denetler ve uygunsuzluklar›n gide-
rilmesini sa¤lar.

- Risk de¤erlendirmesi yapar veya yapt›r›r.

- Çal›flana görev verirken, çal›flan›n sa¤l›k ve güvenlik yönünden ifle uygunlu¤unu göz önüne al›r.

- Yeterli bilgi ve talimat verilenler d›fl›ndaki çal›flanlar›n hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için ge-
rekli tedbirleri al›r.

• ‹flyeri d›fl›ndaki uzman kifli ve kurulufllardan hizmet al›nmas›, iflverenin sorumluluklar›n› ortadan kald›rmaz.

• Çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki yükümlülükleri, iflverenin sorumluluklar›n› etkilemez.

• ‹flveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerinin maliyetini çal›flanlara yans›tamaz.

‹flverenlerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin sunulmas›nda mesleki risklerin önlenmesi ve çal›flanlar›n bu riskler-
den korunmas›na yönelik tedbirlerin al›nmas› kapsam›nda yapmas› gerekenler flu flekilde s›ralanabilir (mad.6):

• Çal›flanlar› aras›ndan ifl güvenli¤i uzman›, iflyeri hekimi ve di¤er sa¤l›k personeli görevlendirir. Çal›flanlar› ara-
s›nda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas› hâlinde, bu hizmetin tamam›n› veya bir k›sm›n› ortak
sa¤l›k ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ayr›ca belirlenen niteliklere ve gerekli belge-
ye sahip olmas› hâlinde, tehlike s›n›f› ve çal›flan say›s› dikkate al›narak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi
üstlenebilir.

• Görevlendirdikleri kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar›n görevlerini yerine getirmeleri amac›yla araç, ge-
reç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlar›n› karfl›lar.

• ‹flyerinde sa¤l›k ve güvenlik hizmetlerini yürütenler aras›nda ifl birli¤i ve koordinasyonu sa¤lar.

• Görevlendirdikleri kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar taraf›ndan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili mevzuata
uygun olan ve yaz›l› olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

• Çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini etkiledi¤i bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakk›nda; görevlendirdikleri
kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar›, baflka iflyerlerinden çal›flmak üzere kendi iflyerine gelen çal›flanlar› ve
bunlar›n iflverenlerini bilgilendirir.

Çal›flanlar›n Yükümlülükleri

Çal›flanlar›n yükümlülükleri 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu’nun 19. maddesinde gösterilmifltir. Söz konu-
su madde hükmüne göre bu yükümlülükler flu flekilde s›ralanabilir:

• Çal›flanlar, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili ald›klar› e¤itim ve iflverenin bu konudaki talimatlar› do¤rultusunda, ken-
dilerinin ve hareketlerinden veya yapt›klar› iflten etkilenen di¤er çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenliklerini tehlikeye dü-
flürmemekle yükümlüdür.

• Çal›flanlar›n, iflveren taraf›ndan verilen e¤itim ve talimatlar do¤rultusunda yükümlülükleri flunlard›r:

- ‹flyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, tafl›ma ekipman› ve di¤er üretim araçlar›n› kurallara uygun fle-
kilde kullanmak, bunlar›n güvenlik donan›mlar›n› do¤ru olarak kullanmak, keyfi olarak ç›karmamak ve de¤ifltirmemek.
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- Kendilerine sa¤lanan kiflisel koruyucu donan›m› do¤ru kullanmak ve korumak.

- ‹flyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sa¤l›k ve güvenlik yönünden ciddi ve yak›n bir tehlike
ile karfl›laflt›klar›nda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, iflverene veya çal›flan temsilcisine der-
hal haber vermek.

- Teftifle yetkili makam taraf›ndan iflyerinde tespit edilen noksanl›k ve mevzuata ayk›r›l›klar›n giderilmesi konu-
sunda, iflveren ve çal›flan temsilcisi ile ifl birli¤i yapmak.

- Kendi görev alan›nda, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas› için iflveren ve çal›flan temsilcisi ile ifl birli¤i yapmak.

‹flyeri Hekimli¤i ve ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤› 

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili tedbirlerin al›n›p uygulanmas›n-
da iflyeri hekimleri ile ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n yetkilendirilmesini kabul etmifltir. ‹flyeri hekimleri ile ifl güvenli¤i uz-
manlar›n›n nas›l, hangi flartlarda çal›flacaklar› Kanunun 8. maddesi ile detayl› bir biçimde düzenlenmifltir. Hatta buna
iliflkin olarak ayr›ca iki ayr› yönetmelik yay›nlanm›flt›r. Birisi ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yet-
ki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeliktir (R.G., T.20.07.2013, S.28713). Di¤eri ise ‹fl Güvenli¤i Uzman-
lar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeliktir (R.G., T.29.12.2012, S.28512).

Kanun iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n hak ve yetkilerinin, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle k›s›tla-
namayaca¤›n›, bunlar›n görevlerini mesle¤in gerektirdi¤i etik ilkeler ve mesleki ba¤›ms›zl›k içerisinde yürütecekleri-
ni belirtmektedir (mad.8/1). 

‹flyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzmanlar›; görevlendirildikleri iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili al›nmas› gere-
ken tedbirleri iflverene yaz›l› olarak bildireceklerdir. E¤er iflverenler bildirilen hususlardan hayati tehlike arz eden-
leri yerine getirmezlerse hekim ve iflyeri uzman› bu hususu Bakanl›¤›n yetkili birimine bildirmek zorundad›r
(mad.3/2). Her ne kadar Kanun iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman›na iflyerinde bir güvence sa¤lamaya çal›fl›yorsa
da iflverenin ifl sözleflmesi ile ba¤l› bu elemanlar›n bu güvenceden yeterince yararlanabileceklerini söylemek zordur. 

Hizmet sunan kurulufllar ile iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzmanlar›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin yürütülmesin-
deki ihmallerinden dolay›, hizmet sunduklar› iflverene karfl› sorumludurlar (mad.8/3). 

Çal›flan›n ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak flekilde vücut bütünlü¤ünün bozulmas›na neden olan ifl kazas› veya
meslek hastal›¤›n›n meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iflyeri hekimi veya ifl güvenli¤i uzman›n›n yetki belgesi
ask›ya al›n›r (mad.8/4). 

‹fl güvenli¤i uzmanlar›n›n görev alabilmeleri için; çok tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerlerinde (A) s›n›f›, tehlikeli s›n›fta
yer alan iflyerlerinde en az (B) s›n›f›, az tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerlerinde ise en az (C) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›-
¤› belgesine sahip olmalar› flart› aran›r. Bakanl›k, ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n ve iflyeri hekimlerinin görevlendirilmesi
konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir (mad.8/5). 

Kitap: ‹fl kazas› ve meslek hastal›klar› konusunda ayr›nt›l› bilgiye Ali Güzel, Ali R›za Okur ve Nurflen Caniklio¤lu’-
nun 2010 y›l›nda Beta Yay›nevi taraf›ndan bas›lm›fl olan “Sosyal Güvenlik Hukuku” adl› eserinden ulaflabilirsiniz.

Çal›flmaktan Kaç›nma Hakk› 

Bu deyim ifl Hukukunun önemli konular›ndan birisidir. E¤er iflyerinde çal›flan için hayati bir tehlike söz konusu ise
iflçinin ifli reddetme çal›flmaktan kaç›nma hakk›n›n bulundu¤u kabul edilir. 6331 say›l› Kanun bu hususu da düzenle-
mifltir (mad.13). Kanuna göre; ciddi ve yak›n tehlike ile karfl› karfl›ya kalan çal›flanlar kurula, kurulun bulunmad›¤› ifl-
yerlerinde ise iflverene baflvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin al›nmas›na karar verilmesini ta-
lep edebilir. Kurul acilen toplanarak, iflveren ise derhâl karar›n› verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çal›-
flana ve çal›flan temsilcisine yaz›l› olarak bildirilir.

Kurul veya iflverenin çal›flan›n talebi yönünde karar vermesi hâlinde çal›flan, gerekli tedbirler al›n›ncaya kadar çal›fl-
maktan kaç›nabilir. Çal›flanlar›n çal›flmaktan kaç›nd›¤› dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve ifl sözleflmesinden do¤an
di¤er haklar› sakl›d›r.

Çal›flanlar ciddi ve yak›n tehlikenin önlenemez oldu¤u durumlarda birinci f›kradaki usule uymak zorunda olmaks›z›n
iflyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çal›flanlar›n bu hareketlerinden dolay› hak-
lar› k›s›tlanamaz.

Yukar›da belirtilen tedbirlerin al›nmas›yla ilgili olarak baflvurulacak bir makam olan kurul, “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ku-
rulu”dur. Bu kurul, 6331 say›l› Kanun mad.22’ye göre elli ve daha fazla çal›flan›n bulundu¤u ve alt› aydan fazla süren
sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde iflverence ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili çal›flmalarda bulunmak üzere oluflturulur.
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ÇALIfiMA YAfiAMININ ‹fiYERLER‹N‹N KEND‹LER‹ TARAFINDAN DENET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N 6331
SAYILI KANUN HÜKÜMLER‹NE DAYANILARAK ÇIKARILAN YÖNETMEL‹KLERDE
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu getirdi¤i düzenlemeler ile al›flma yaflam›n›n risklerine karfl› çal›flanlar› ko-
ruma ve gerekli düzenlemeleri yapma görevi üstlenmifltir. Bunun yan›nda Kanun her fleyi kendi düzenlememifl, te-
mel ilkeleri belirlemifl ve bu ilkelere uygun alt düzenlemeler ile iflyerlerinin denetiminin ilkelerini koymufl ve uygu-
lanabilir hale getirmifltir.

6331 say›l› Kanun hükümlerine dayal› olarak çok say›da yönetmelik ç›kar›lm›flt›r. Bu yönetmelikler iflyerlerinin sos-
yal taraflarca denetimini ihtiva eden hükümler içermektedir. Bu özelli¤i gere¤i 6331 say›l› Kanundan ayr› bir düzen-
leme olarak de¤erlendirilen bu yönetmelikler flunlard›r: 

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i (R.G., T.29.12.2012, S.28512)

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

• Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (R.G., T.15.05.2013,
S.28648)

• ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik

• ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik 

De¤inilen yönetmeliklerin her biri aç›s›ndan ayr› ayr› çal›flma yaflam›n›n iflyerlerinin kendileri taraf›ndan denetimi ay-
r›nt›l› olarak flu flekilde incelenebilir:

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤inde Öngörülen Düzenlemeler

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i, iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerinin al›nmas›yla ilgili olarak
ç›kar›lan ilk yönetmeliklerden biridir. Bu yönetmeli¤in amac›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerini yürütmek üzere ku-
rulacak iflyeri sa¤l›k ve güvenlik birimlerinin kuruluflu ile ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yet-
ki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumluluklar› ile çal›flma usul ve esaslar›n› düzenlemektir (mad.1).

Yana Ç›kma: ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤inin amac›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerini yürütmek
üzere kurulacak iflyeri sa¤l›k ve güvenlik birimlerinin kuruluflu ile ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerinin yetkilendiril-
meleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumluluklar› ile çal›flma usul ve esaslar›n› düzenlemektir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤inin 5. maddesine göre iflverenin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetleri ile il-
gili yükümlülükleri flu flekilde s›ralanabilir:

• ‹flveren, iflyerlerinde al›nmas› gereken ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmas›n›n izlenme-
si, ifl kazas› ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesi, çal›flanlar›n ilk yard›m ve acil tedavi ile koruyucu sa¤l›k ve güven-
lik hizmetlerinin yürütülmesi amac›yla; çal›flanlar› aras›ndan bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya bir-
den fazla iflyeri hekimi, ifl güvenli¤i uzman› ve di¤er sa¤l›k personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olmas›
halinde tehlike s›n›f› ve çal›flan say›s›n› dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 

• ‹flveren, iflyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmamas› halinde birinci f›krada say›lan yükümlülüklerinin
tamam›n› veya bir k›sm›n›, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

• ‹flveren, iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman›n›n tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda ‹SGB kurar. Tam
süreli iflyeri hekimi görevlendirilen iflyerlerinde, di¤er sa¤l›k personeli görevlendirilmesi zorunlu de¤ildir.

• ‹flveren ayr›ca flu hususlar› da yerine getirmekle yükümlüdür:

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir flekilde çal›flmas› amac›yla gerekli
kolayl›¤› sa¤lamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak,

- Görevlendirdi¤i kifli veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amac›yla araç, gereç, mekân ve zaman gibi
gerekli bütün ihtiyaçlar›n› karfl›lamak,

- ‹flyerinde sa¤l›k ve güvenlik hizmetini yürütenler aras›nda iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lamak,

- Görevlendirdi¤i kifli veya hizmet ald›¤› OSGB’ler taraf›ndan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili mevzuata uygun olan
ve yaz›l› olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,

- ‹flyeri hekimi, ifl güvenli¤i uzman› ve di¤er sa¤l›k personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanl›kça
belirlenen sürelerden az olmamak kayd› ile yeterli çal›flma süresini sa¤lamak.
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• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerini yürütmek üzere iflyerinden personel görevlendirmek veya OSGB’lerden hizmet
almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden iflverenin bu hizmetlere iliflkin yükümlülükleri devam eder.

• ‹flveren iflyerinde görev yapan iflyeri hekimi, ifl güvenli¤i uzman› ve di¤er sa¤l›k personeli ile hizmet al›nan
OSGB’lerin ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤inde öncelikli olarak sorumlu tutulan iflverense de, çal›flanlar için de
hak ve yükümlülüklere yer verildi¤i görülmektedir (mad.8). ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤inin 8. mad-
desine göre çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetleri ile ilgili hak ve yükümlülükleri flu flekilde s›ralanabilir:

• Çal›flanlar sa¤l›k ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuruluna, kurulun bulunmad›¤›
iflyerlerinde ise iflverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin al›nmas›n› talep edebilir.

• Çal›flanlar ve temsilcileri, iflyerinde yürütülecek ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda
haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullan›lmas› hakk›nda bilgilendirilirler.

• Çal›flanlar, iflyerinde sa¤l›kl› ve güvenli çal›flma ortam›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi için;

- ‹flyeri hekimi, ifl güvenli¤i uzman› veya iflveren taraf›ndan verilen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili mevzuata uygun
talimatlara uyar.

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerini yerine getirmek üzere iflveren taraf›ndan görevlendirilen kifli veya OSGB’le-
rin yapaca¤› çal›flmalarda iflbirli¤i yapar.

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin çal›flmalara, sa¤l›k muayenelerine, bilgilendirme ve e¤itim programlar›na kat›l›r.

- Makine, tesisat ve kiflisel koruyucu donan›m› verilen e¤itim ve talimatlar do¤rultusunda ve amac›na uygun ola-
rak kullan›r.

- Teftifle yetkili makam taraf›ndan iflyerinde tespit edilen noksanl›k ve ilgili mevzuata ayk›r›l›klar›n giderilmesi ko-
nusunda, iflveren ve çal›flan temsilcisi ile iflbirli¤i yapar.

- ‹flyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sa¤l›k ve güvenlik yönünden ciddi ve yak›n bir tehlike
ile karfl›laflt›klar›nda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, iflverene veya çal›flan temsilcisine der-
hal haber verir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤inde iflyerlerinde ‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimlerinin (‹SGB) kurulma-
s›na iliflkin hükümlere de yer verilmifltir (mad. 10). Buna göre ‹SGB; en az bir iflyeri hekimi ile iflyerinin tehlike s›n›-
f›na uygun belgeye sahip en az bir ifl güvenli¤i uzman›n›n görevlendirilmesi ile oluflturulur. Bu birimde iflveren di¤er
sa¤l›k personeli de görevlendirebilir.

Yana Ç›kma: ‹SGB en az bir iflyeri hekimi ile iflyerinin tehlike s›n›f›na uygun belgeye sahip en az bir ifl güvenli¤i uz-
man›n›n görevlendirilmesi ile oluflturulur. ‹flveren isterse ‹SGB’de sa¤l›k personeli de görevlendirebilir.

Yine ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤ine göre iflyerlerinde Ortak Sa¤l›k Güvenlik Birimleri (OSGB) ku-
rulmas›na yönelik düzenlemelere de yer verilmifltir. Yönetmeli¤in 12. maddesine göre, OSGB kurulabilmesi ve hiz-
met sunabilmesi için tam süreli ifl sözleflmesiyle çal›flan en az bir;

• ‹flyeri hekimi,

• ‹fl güvenli¤i uzman›,

• Di¤er sa¤l›k personeli,

istihdam› zorunludur.

Yana Ç›kma: OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli ifl sözleflmesiyle çal›flan en az bir iflyeri
hekimi, ifl güvenli¤i uzman› ve di¤er sa¤l›k personeli istihdam› zorunludur.

S›ra Sizde 3: Ülkemizde de iflyeri hekiminin iflçi olarak kabul edilip edilmedi¤ini tart›fl›n›z.

OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, baflka bir OSGB’de veya iflyerinde ayn› unvanla veya Bakanl›kça yetkilen-
dirilen e¤itim kurumlar›nda e¤itici unvan›yla görev alamaz.

OSGB’ler, sözleflme yapt›klar› iflyerlerine sunulacak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerini, iflyerinin tehlike s›n›f› ve ça-
l›flan say›s›na göre belirlenen sürelerden az olmamak kayd› ile yürütür.
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‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Yönetmelikte Öngörülen Düzenlemeler

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hakk›nda Yönetmeli¤in amac›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili çal›flmalarda bulunmak üzere ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n hangi iflyerlerinde kurulaca¤› ve bu kurullar›n oluflumu, görev ve yetkileri, çal›flma
usul ve esaslar› ile birden çok kurul bulunmas› halinde kurullar aras›nda koordinasyon ve iflbirli¤i yöntemlerini be-
lirlemektir (mad. 1).

Yana Ç›kma: ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Yönetmeli¤in amac›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili çal›flma-
larda bulunmak üzere ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n hangi iflyerlerinde kurulaca¤› ve bu kurullar›n oluflumu, gö-
rev ve yetkileri, çal›flma usul ve esaslar› ile birden çok kurul bulunmas› halinde kurullar aras›nda koordinasyon ve
iflbirli¤i yöntemlerini belirlemektir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hakk›nda Yönetmeli¤in 4. maddesine göre elli ve daha fazla çal›flan›n bulundu¤u ve alt› aydan
fazla süren sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde iflveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili çal›flmalarda bulunmak üzere
kurul oluflturmakla yükümlüdür. ‹flverenlerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›na uygun kurul kararlar›n› uygulama zo-
runluluklar› vard›r.

Söz konusu Yönetmelik hükümlerinden de anlafl›labilece¤i üzere, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu oluflturulmas›nda öl-
çüt olarak elli iflçi say›s› esas al›nmaktad›r. Yönetmeli¤in 5. maddesinde iflverene ba¤l›, fabrika, müessese, iflletme ve-
ya iflletmeler grubu gibi birden çok iflyeri bulundu¤u hallerde elli ve daha fazla çal›flan›n bulundu¤u her bir iflyerin-
de ayr› ayr› kurul kurulmas› gerekti¤i ve ihtiyaç duyulmas› halinde kurullar aras›nda koordinasyon ve bilgi al›flverifli-
nin iflverence sa¤lanmas› gerekti¤i belirtilmifltir. 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hakk›nda Yönetmeli¤in 6. maddesine göre ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar› afla¤›da belirtilen ki-
flilerden oluflur:

• ‹flveren veya iflveren vekili,

• ‹fl güvenli¤i uzman›,

• ‹flyeri hekimi,

• ‹nsan kaynaklar›, personel, sosyal ifller veya idari ve mali iflleri yürütmekle görevli bir kifli,

• Bulunmas› halinde sivil savunma uzman›,

• Bulunmas› halinde formen, ustabafl› veya usta,

• Çal›flan temsilcisi, iflyerinde birden çok çal›flan temsilcisi olmas› halinde bafl temsilci.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun baflkan› iflveren veya iflveren vekili, kurulun sekreteri ise ifl güvenli¤i uzman›d›r. ‹fl
güvenli¤i uzman›n›n tam zamanl› çal›flma zorunlulu¤u olmayan iflyerlerinde ise kurul sekretaryas›; insan kaynaklar›,
personel, sosyal ifller veya idari ve mali iflleri yürütmekle görevli bir kifli taraf›ndan yürütülür.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurul üyelerine iflveren taraf›ndan, kurulun üyelerine ve yedeklerine ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ko-
nular›nda e¤itim verilmesi sa¤lan›r. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin e¤itimleri asgari afla¤›daki konular› kapsar
(Yön. mad.7):

• Kurulun görev ve yetkileri,

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda ulusal mevzuat ve standartlar,

• S›kça rastlanan ifl kazalar› ve tehlikeli vakalar›n nedenleri,

• ‹fl hijyeninin temel ilkeleri,

• ‹letiflim teknikleri,

• Acil durum önlemleri,

• Meslek hastal›klar›,

• ‹flyerlerine ait özel riskler,

• Risk de¤erlendirmesi.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine göre ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun görev ve yetkileri flu
flekilde s›ralanabilir (mad.8):
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• ‹flyerinin niteli¤ine uygun bir ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i iç yönerge tasla¤› haz›rlamak, iflverenin veya iflveren vekilinin
onay›na sunmak ve yönergenin uygulanmas›n› izlemek, izleme sonuçlar›n› rapor haline getirip al›nmas› gereken
tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda o iflyerinde çal›flanlara yol göstermek,

• ‹flyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin tehlikeleri ve önlemleri de¤erlendirmek, tedbirleri belirlemek, iflveren ve-
ya iflveren vekiline bildirimde bulunmak,

• ‹flyerinde meydana gelen her ifl kazas› ve iflyerinde meydana gelen ancak ifl kazas› olarak de¤erlendirilmeyen ifl-
yeri ya da ifl ekipman›n›n zarara u¤ratma potansiyeli olan olaylar› veya meslek hastal›¤›nda yahut ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araflt›rma ve incelemeyi yapmak, al›nmas› gereken tedbirleri bir raporla
tespit ederek iflveren veya iflveren vekiline vermek,

• ‹flyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itim ve ö¤retimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programlar› haz›rlamak,
iflveren veya iflveren vekilinin onay›na sunmak ve bu programlar›n uygulanmas›n› izlemek ve eksiklik görülmesi
halinde geri bildirimde bulunmak,

• ‹flyerinde yap›lacak bak›m ve onar›m çal›flmalar›nda gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uy-
gulamalar›n› kontrol etmek,

• ‹flyerinde yang›n, do¤al afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için al›nan tedbirlerin yeterlili¤ini ve ekiplerin çal›flma-
lar›n› izlemek,

• ‹flyerinin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i durumuyla ilgili y›ll›k bir rapor haz›rlamak, o y›lki çal›flmalar› de¤erlendirmek, elde
edilen tecrübeye göre ertesi y›l›n çal›flma program›nda yer alacak hususlar› de¤erlendirerek belirlemek ve iflve-
rene teklifte bulunmak,

• 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununun 13. maddesinde belirtilen çal›flmaktan kaç›nma hakk› talepleri ile il-
gili acilen toplanarak karar vermek,

• ‹flyerinde teknoloji, ifl organizasyonu, çal›flma flartlar›, sosyal iliflkiler ve çal›flma ortam› ile ilgili faktörlerin etkile-
rini kapsayan tutarl› ve genel bir önleme politikas› gelifltirmeye yönelik çal›flmalar yapmak.

Görüldü¤ü gibi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar› iflyerlerinde sa¤l›k ve güvenli¤in sa¤lanmas›na iliflkin olarak oldukça
önemli say›labilecek bir ifllev yerine getirmektedirler.

Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte
Öngörülen Düzenlemeler

Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in amac›, çal›flanlara verilecek
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinin usul ve esaslar›n› düzenlemektir (mad. 1). Söz konusu Yönetmelik hükümlerine
göre iflveren çal›flanlar›na asgari afla¤›da belirtilen konular› içerecek flekilde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinin veril-
mesini sa¤lar (mad. 6, Ek-1):

Yana Ç›kma: Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in amac›, çal›-
flanlara verilecek ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinin usul ve esaslar›n› düzenlemektir.

• Genel konular

- Çal›flma mevzuat› ile ilgili bilgiler,

- Çal›flanlar›n yasal hak ve sorumluluklar›,

- ‹flyeri temizli¤i ve düzeni,

- ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an hukuki sonuçlar

• Sa¤l›k konular›

- Meslek hastal›klar›n›n sebepleri,

- Hastal›ktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmas›,

- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

- ‹lkyard›m
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• Teknik konular

- Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

- Elle kald›rma ve tafl›ma, 

- Parlama, patlama, yang›n ve yang›ndan korunma,

- ‹fl ekipmanlar›n›n güvenli kullan›m›,

- Ekranl› araçlarla çal›flma,

- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

- ‹fl kazalar›n›n sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanmas›, 

- Güvenlik ve sa¤l›k iflaretleri,

- Kiflisel koruyucu donan›m kullan›m›,

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i genel kurallar› ve güvenlik kültürü,

- Tahliye ve kurtarma.

‹flverenlerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinin maliyetini çal›flanlara yans›tmalar› yasakt›r. Ayr›ca e¤itimlerde geçen
süre çal›flma süresinden say›l›r (Yön. mad.8).

Çal›flanlar da uygulamaya konulan e¤itim programlar› çerçevesinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerine kat›lacaklar, e¤itim-
lerde edindi¤i bilgileri yapt›¤› ifl ve ifllemlerde uygulayacaklar ve bu konudaki talimatlara uyacaklard›r (Yön. mad.9).

Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine göre iflyerleri;

• Az tehlikeli iflyerleri,

• Tehlikeli iflyerleri ve

• Çok tehlikeli iflyerleri

olarak üç s›n›fa ayr›l›r. Her bir s›n›f iflyeri için tehlikeyle orant›l› olarak en az 8, en az 12 ve en az 16 saat olmak üze-
re çal›flanlara ifle girifllerinde ve iflin devam› süresince belirlenen periyotlar içinde e¤itim verilmesi zorunludur (Yön.
mad.11).

Çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimleri ya iflyerinde görevli ifl güvenli¤i uzmanlar› ile iflyeri hekimleri taraf›ndan ya
da iflçi, iflveren ve kamu görevlileri kurulufllar› veya bu kurulufllarca kurulan e¤itim vak›flar› ve ortaklafla oluflturdukla-
r› e¤itim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlar›n›n e¤itim birimleri, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›
ile Bakanl›kça yetkilendirilmifl e¤itim kurumlar› ve ortak sa¤l›k ve güvenlik birimleri taraf›ndan verilir (Yön. mad.13).

‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda
Yönetmelikte Öngörülen Düzenlemeler

‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeli¤in amac›; ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinde görevli iflyeri hekimlerinin ve di¤er sa¤l›k personelinin nitelikleri, belgelendirilme-
leri, e¤itimleri, görev, yetki ve sorumluluklar› ile çal›flma usul ve esaslar›n› düzenlemektir (mad. 1).

Söz konusu Yönetmeli¤e göre iflyeri hekimi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda görev yapmak üzere Bakanl›kça yetki-
lendirilmifl iflyeri hekimli¤i belgesine sahip hekimi (mad.4/g); di¤er sa¤l›k personeli, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmet-
lerinde görevlendirilmek üzere Bakanl›kça belgelendirilmifl hemflire, sa¤l›k memuru, acil t›p teknisyeni ve çevre
sa¤l›¤› teknisyeni diplomas›na sahip olan kifliler ile Bakanl›kça verilen iflyeri hemflireli¤i belgesine sahip kiflileri
(mad.4/b) ifade eder.

Yana Ç›kma: ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönet-
meli¤in amac›; ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinde görevli iflyeri hekimlerinin ve di¤er sa¤l›k personelinin nitelikleri,
belgelendirilmeleri, e¤itimleri, görev, yetki ve sorumluluklar› ile çal›flma usul ve esaslar›n› düzenlemektir.

‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 5. mad-
desine göre iflverenler mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmas›na yönelik çal›flmalar› da kapsaya-
cak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin sunulmas› için çal›flanlar› aras›ndan iflyerinin tehlike s›n›f› ve çal›flan say›s›n›
dikkate alarak iflyeri hekimi ve di¤er sa¤l›k personeli görevlendirir. Çal›flanlar› aras›nda belirlenen niteliklere sahip
personel bulunmamas› hâlinde, bu yükümlülü¤ünü ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerinden veya Bakanl›kça yetkilen-
dirilen Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› birimlerden hizmet alarak yerine getirebilir.
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‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelikte iflvere-
nin iflyeri hekimi ve di¤er sa¤l›k personeli görevlendirme yükümlülü¤ü kapsam›nda yer verilen düzenlemeler flu fle-
kilde s›ralanabilir (mad.5/2-9):

• ‹flveren, görevlendirdi¤i kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar›n görevlerini yerine getirmeleri amac›yla araç,
gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlar›n› karfl›lar.

• ‹flveren, iflyerinde sa¤l›k ve güvenlik hizmetlerini yürütenler aras›nda iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lar.

• ‹flveren, görevlendirdi¤i kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar taraf›ndan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili mev-
zuata uygun olan ve yaz›l› olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

• ‹flveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kifliye yaz›l› olarak bildirir ve bu
yaz›flmalar›n iflyerinde düzenli olarak arflivlenmesini sa¤lar.

• ‹flveren, çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini etkiledi¤i bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakk›nda; görevlen-
dirdi¤i kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar›, baflka iflyerlerinden çal›flmak üzere kendi iflyerine gelen çal›-
flanlar› ve bunlar›n iflverenlerini bilgilendirir.

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda iflyeri hekimi ve di¤er sa¤l›k personeli görevlendirmesi veya hizmet sat›n almas›
iflverenin sorumluluklar›n› etkilemez.

• ‹flveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetleri ile ilgili maliyeti çal›flanlara yans›tamaz.

• ‹flveren çal›flan›n ölümü ve maluliyetiyle sonuçlanacak flekilde vücut bütünlü¤ünün bozulmas›na neden olan ifl ka-
zas› veya meslek hastal›¤›n›n meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iflyeri hekimi ile ilgili yarg› sürecini takip
eder ve sonucunu Genel Müdürlü¤e bildirir.

Söz konusu Yönetmeli¤e göre geçerli iflyeri hekimli¤i belgesine sahip olanlar iflverence iflyeri hekimi olarak görev-
lendirilebileceklerdir. ‹flyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeli¤e göre hesaplanan çal›flma süreleri
bölünerek birden fazla iflyeri hekimine verilemeyecektir.

Vardiyal› çal›flma yap›lan iflyerlerinde iflveren taraf›ndan vardiyalara uygun flekilde görevlendirme yap›l›r (Yön.
mad.7/son). 

‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 9. mad-
desine göre iflyeri hekimlerinin görevleri afla¤›daki flekilde s›ralanarak aç›klanabilir:

• Rehberlik: ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetme-
lik hükümlerine göre iflyeri hekimlerinin rehberlik ile ilgili görevleri flunlard›r (mad.9/2-a):

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetleri kapsam›nda çal›flanlar›n sa¤l›k gözetimi ve çal›flma ortam›n›n gözetimi ile ilgili
iflverene rehberlik yapmak.

- ‹flyerinde yap›lan çal›flmalar ve yap›lacak de¤iflikliklerle ilgili olarak iflyerinin tasar›m›, kullan›lan maddeler de dâ-
hil olmak üzere iflin planlanmas›, organizasyonu ve uygulanmas›, kiflisel koruyucu donan›mlar›n seçimi konula-
r›n›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›na ve genel ifl sa¤l›¤› kurallar›na uygun olarak sürdürülmesini sa¤lamak için
iflverene önerilerde bulunmak.

- ‹flyerinde çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi amac›yla gerekli aktiviteler konusunda iflverene tavsiyelerde bulunmak.

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda yap›lacak araflt›rmalara kat›lmak, ayr›ca iflin yürütümünde ergonomik ve psiko-
sosyal riskler aç›s›ndan çal›flanlar›n fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak ifl ile çal›flan›n uyumunun sa¤-
lanmas› ve çal›flma ortam›ndaki stres faktörlerinden korunmalar› için araflt›rmalar yapmak ve bu araflt›rma so-
nuçlar›n› rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

- Kantin, yemekhane, yatakhane, krefl ve emzirme odalar› ile soyunma odalar›, dufl ve tuvaletler dahil olmak üze-
re iflyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen flartlar›n› sürekli izleyip denetleyerek, çal›flanlara yürütülen iflin ge-
rektirdi¤i beslenme ihtiyac›n›n ve uygun içme suyunun sa¤lanmas› konular›nda tavsiyelerde bulunmak.

- ‹flyerinde meydana gelen ifl kazas› ve meslek hastal›klar›n›n nedenlerinin araflt›r›lmas› ve tekrarlanmamas› için
al›nacak önlemler konusunda çal›flmalar yaparak iflverene önerilerde bulunmak.

- ‹flyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmad›¤› halde çal›flana, ekipmana veya iflyerine
zarar verme potansiyeli olan olaylar›n nedenlerinin araflt›r›lmas› konusunda çal›flma yapmak ve iflverene öneri-
lerde bulunmak.

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili al›nmas› gereken tedbirleri iflverene yaz›l› olarak bildirmek.
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• Risk De¤erlendirmesi: ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›n-
da Yönetmelik hükümlerine göre iflyeri hekimlerinin risk de¤erlendirmesi ile ilgili görevleri flunlard›r (mad.9/2-c):

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden risk de¤erlendirmesi yap›lmas›yla ilgili çal›flmalara ve uygulanmas›na kat›lmak,
risk de¤erlendirmesi sonucunda al›nmas› gereken sa¤l›k ve güvenlik önlemleri konusunda iflverene önerilerde
bulunmak ve takibini yapmak.

- Gebe veya emziren kad›nlar, 18 yafl›ndan küçükler, meslek hastal›¤› tan›s› veya ön tan›s› olanlar, kronik hasta-
l›¤› olanlar, yafll›lar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› olanlar, birden fazla ifl kazas› geçir-
mifl olanlar gibi özel politika gerektiren gruplar› yak›n takip ve koruma alt›na almak, bilgilendirmek ve yap›la-
cak risk de¤erlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

• Sa¤l›k Gözetimi: ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yö-
netmelik hükümlerine göre iflyeri hekimlerinin sa¤l›k gözetimi ile ilgili görevleri flunlard›r (mad.9/2-c):

- Sa¤l›k gözetimi kapsam›nda yap›lacak ifle girifl ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çal›flanlar› bil-
gilendirmek ve onlar›n r›zas›n› almak.

- Gece postalar› da dâhil olmak üzere çal›flanlar›n sa¤l›k gözetimini yapmak.

- Çal›flan›n kiflisel özellikleri, iflyerinin tehlike s›n›f› ve iflin niteli¤i öncelikli olarak göz önünde bulundurularak
uluslararas› standartlar ile iflyerinde yap›lan risk de¤erlendirmesi sonuçlar› do¤rultusunda;

• Az tehlikeli s›n›ftaki iflyerlerinde en geç befl y›lda bir,

• Tehlikeli s›n›ftaki iflyerlerinde en geç üç y›lda bir,

• Çok tehlikeli s›n›ftaki iflyerlerinde en geç y›lda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlan›r. Ancak
iflyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler k›salt›l›r.

- Çal›flanlar›n yapacaklar› ifle uygun olduklar›n› belirten ifle girifl ve periyodik sa¤l›k muayenesi ile gerekli tetkiklerin
sonuçlar›n› Yönetmelikte gösterilen (EK-2) örne¤e uygun olarak düzenlemek ve iflyerinde muhafaza etmek.

- Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastal›¤› tan›s› veya ön tan›s› alanlar, kronik hastal›¤›, madde ba¤›ml›-
l›¤›, birden fazla ifl kazas› geçirmifl olanlar gibi çal›flanlar›n, uygun ifle yerlefltirilmeleri için gerekli sa¤l›k muaye-
nelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastal›¤› tan›s› veya ön tan›s› alm›fl çal›flan›n olmas› durumunda ki-
flinin çal›flt›¤› ortamdaki di¤er çal›flanlar›n sa¤l›k muayenelerini tekrarlamak.

- Sa¤l›k sorunlar› nedeniyle ifle devams›zl›k durumlar› ile iflyerinde olabilecek sa¤l›k tehlikeleri aras›nda bir iliflki-
nin olup olmad›¤›n› tespit etmek, gerekti¤inde çal›flma ortam› ile ilgili ölçümler yap›lmas›n› planlayarak iflvere-
nin onay›na sunmak ve al›nan sonuçlar›n çal›flanlar›n sa¤l›¤› yönünden de¤erlendirmesini yapmak.

- Çal›flanlar›n sa¤l›k nedeniyle tekrarlanan iflten uzaklaflmalar›ndan sonra ifle dönüfllerinde talep etmeleri halinde
ifle dönüfl muayenesi yaparak eski görevinde çal›flmas› sak›ncal› bulunanlara mevcut sa¤l›k durumlar›na uygun
bir görev verilmesini tavsiye ederek iflverenin onay›na sunmak.

- Bulafl›c› hastal›klar›n kontrolü için yay›lmay› önleme ve ba¤›fl›klama çal›flmalar›n›n yan› s›ra gerekli hijyen e¤itim-
lerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yap›lmas›n› sa¤lamak.

- ‹flyerindeki sa¤l›k gözetimi ile ilgili çal›flmalar› kaydetmek, ifl güvenli¤i uzman› ile iflbirli¤i yaparak ifl kazalar› ve
meslek hastal›klar› ile ilgili de¤erlendirme yapmak, tehlikeli olay›n tekrarlanmamas› için inceleme ve araflt›rma
yaparak gerekli önleyici faaliyet planlar›n› haz›rlamak ve bu konular› da içerecek flekilde y›ll›k çal›flma plan›n› ha-
z›rlayarak iflverenin onay›na sunmak, uygulamalar›n takibini yapmak ve Yönetmelikte gösterilen (EK-3) örne¤i-
ne uygun y›ll›k de¤erlendirme raporunu haz›rlamak.

• E¤itim, Bilgilendirme ve Kay›t: ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri
Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine göre iflyeri hekimlerinin e¤itim, bilgilendirme ve kay›t ile ilgili görevleri flun-
lard›r (mad.9/2-ç):

- Çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmas› konusunda çal›flma ya-
parak iflverenin onay›na sunmak ve uygulamalar›n› yapmak veya kontrol etmek.

- ‹flyerinde ilkyard›m ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin e¤itiminin sa¤lanmas› çal›flma-
lar›n› ilgili mevzuat do¤rultusunda yürütmek.

- Yöneticilere, bulunmas› halinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu üyelerine ve çal›flanlara genel sa¤l›k, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i, hijyen, ba¤›ml›l›k yapan maddelerin kullan›m›n›n zararlar›, kiflisel koruyucu donan›mlar ve toplu ko-
runma yöntemleri konular›nda e¤itim vermek, e¤itimin süreklili¤ini sa¤lamak.
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- Çal›flanlar› iflyerindeki riskler, sa¤l›k gözetimi, yap›lan ifle girifl ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flmalar› ve sa¤l›k gözetimi sonuçlar›n›n kaydedildi¤i y›ll›k de¤erlendirme raporunu ifl gü-
venli¤i uzman› ile iflbirli¤i halinde Yönetmelikteki (EK-3) örne¤ine uygun olarak haz›rlamak.

• ‹lgili Birimlerle ‹flbirli¤i: ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda
Yönetmelik hükümlerine göre iflyeri hekimlerinin ilgili birimlerle iflbirli¤i ile ilgili görevleri flunlard›r (mad.9/2-d):

- Sa¤l›k gözetimi sonuçlar›na göre, ifl güvenli¤i uzman› ile iflbirli¤i içinde çal›flma ortam›n›n gözetimi kapsam›nda
gerekli ölçümlerin yap›lmas›n› önermek, ölçüm sonuçlar›n› de¤erlendirmek.

- Bulunmas› halinde üyesi oldu¤u ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuruluyla iflbirli¤i içinde çal›flmak.

- ‹flyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda bilgi ve e¤itim sa¤lanmas› için ilgili taraflarla iflbirli¤i yapmak.

- ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n analizi, ifl uygulamalar›n›n iyilefltirilmesine yönelik programlar ile yeni tek-
noloji ve donan›m›n sa¤l›k aç›s›ndan de¤erlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamalar›n iyilefltirilme-
sine yönelik programlar›n gelifltirilmesi çal›flmalar›na kat›lmak.

- Çal›flma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb› Oran› Yönetmeli¤ine göre meslek hastal›¤› ile ilgili sa¤l›k ku-
rulu raporlar›n› düzenlemeye yetkili hastaneler ile iflbirli¤i içinde çal›flmak, ifl kazas›na u¤rayan veya meslek has-
tal›¤›na yakalanan çal›flanlar›n rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle iflbirli¤i yapmak.

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda yap›lacak araflt›rmalara kat›lmak.

- Gerekli yerlerde kullan›lmak amac›yla ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i talimatlar› ile çal›flma izin prosedürlerinin haz›rlan-
mas›nda ifl güvenli¤i uzman›na katk› vermek.

- Bir sonraki y›lda gerçeklefltirilecek ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili faaliyetlerin yer ald›¤› y›ll›k çal›flma plan›n› ifl gü-
venli¤i uzman›yla birlikte haz›rlamak.

- ‹flyerinde görevli çal›flan temsilcisi ve destek elemanlar›n›n çal›flmalar›na destek sa¤lamak ve bu kiflilerle iflbirli-
¤i yapmak.

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelikte Öngörülen
Düzenlemeler

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeli¤in amac›, ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i hizmetlerinde görevli ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n nitelikleri, e¤itimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve so-
rumluluklar› ile çal›flma usul ve esaslar›n› düzenlemektir (mad.1).

Yana Ç›kma: ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeli¤in amac›, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinde görevli ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n nitelikleri, e¤itimleri ve belgelendirilmeleri, görev,
yetki ve sorumluluklar› ile çal›flma usul ve esaslar›n› düzenlemektir.

‹fl Güvenli¤i Uzman›n›n Tan›m›

Söz konusu Yönetmeli¤e göre ifl güvenli¤i uzman›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda görev yapmak üzere Bakanl›kça yet-
kilendirilmifl, ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesine sahip, Bakanl›k ve ilgili kurulufllar›nda çal›flma hayat›n› denetleyen mü-
fettifller ile mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren fakültelerin mezunlar› ile teknik eleman› ifade eder (mad. 4/f).

‹flverenin ‹fl Güvenli¤i Uzman› Görevlendirme Yükümlülü¤ü

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 5. maddesine göre ifl-
verenler mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmas›na yönelik çal›flmalar› da kapsayacak ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i hizmetlerinin sunulmas› için çal›flanlar› aras›ndan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda görev yapmak üzere
Bakanl›kça yetkilendirilmifl, ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesine sahip, Bakanl›k ve ilgili kurulufllar›nda çal›flma hayat›n›
denetleyen müfettifller ile mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren fakültelerin mezunlar› ile teknik eleman› iflye-
rinin tehlike s›n›f› ve çal›flan say›s›n› dikkate alarak ifl güvenli¤i uzman› olarak görevlendirir. Çal›flanlar› aras›nda
belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas› hâlinde, bu yükümlülü¤ünü ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerin-
den hizmet alarak yerine getirebilir. ‹flverenin kendisi bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sa-
hip olmas› halinde, çal›flan say›s› ve tehlike s›n›f›n› dikkate alarak kendi iflyerinde, ifl güvenli¤i uzmanl›¤› görevini
üstlenebilir.
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‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelikte iflverenin ifl güvenli¤i uz-
manlar› görevlendirme yükümlülü¤ü kapsam›nda yer verilen di¤er düzenlemeler flunlard›r (mad.5/2-9):

• ‹flveren, görevlendirdi¤i kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar›n görevlerini yerine getirmeleri amac›yla araç,
gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlar›n› karfl›lar.

• ‹flveren, iflyerinde sa¤l›k ve güvenlik hizmetlerini yürütenler aras›nda iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lar.

• ‹flveren, görevlendirdi¤i kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar taraf›ndan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili mev-
zuata uygun olan ve yaz›l› olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

• ‹flveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kifliye yaz›l› olarak bildirir ve bu
yaz›flmalar›n iflyerinde düzenli olarak arflivlenmesini sa¤lar.

• ‹flveren, çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini etkiledi¤i bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakk›nda; görevlen-
dirdi¤i kifli veya hizmet ald›¤› kurum ve kurulufllar›, baflka iflyerlerinden çal›flmak üzere kendi iflyerine gelen çal›-
flanlar› ve bu çal›flanlar›n iflverenlerini bilgilendirir.

• ‹flverenin; ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda uzman görevlendirmesi veya hizmet sat›n almas› iflverenin sorumluluk-
lar›n› etkilemez.

• ‹flveren, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetleri ile ilgili maliyeti çal›flanlara yans›tamaz.

• ‹flveren, çal›flan›n ölümü ve maluliyetiyle sonuçlanacak flekilde vücut bütünlü¤ünün bozulmas›na neden olan ifl ka-
zas› veya meslek hastal›¤›n›n meydana gelmesinde ihmali tespit edilen ifl güvenli¤i uzman› ile ilgili ilgili yarg› süre-
cini takip eder ve sonucunu Genel Müdürlü¤e bildirir.

Yönetmeli¤in 6. maddesine göre iflverenlerin iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman›n›n tam süreli görevlendirilmesi ge-
reken durumlarda; iflyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi kurma sorumluluklar› vard›r. Bu durumda, çal›flanlar›n tabi oldu-
¤u kanun hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, 4857 say›l› ‹fl Kanununa göre belirlenen haftal›k çal›flma süresi dikkate al›-
n›r. Ayr›ca iflverenlerin tam süreli ifl güvenli¤i uzman› görevlendirme yükümlülü¤ü olmasa dahi; iflyerinde görev ya-
pacak olan ifl güvenli¤i uzman›na ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤inde belirlenen kriterlere uygun bir
yer göstermek zorunlulu¤u vard›r.

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Çal›flma Usul ve Esaslar›

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine göre iflveren-
lerin ifl güvenli¤i uzman› olarak görevlendirecekleri kiflilerin ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesine sahip olmalar› gerekmek-
tedir. Bu belgelerden (C) s›n›f› belgeye sahip olanlar az tehlikeli s›n›fta, (B) s›n›f› belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve
tehlikeli s›n›flarda, (A) s›n›f› belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike s›n›flar›nda yer alan iflyerlerinde çal›flabilirler.

S›ra Sizde 4: ‹fl güvenli¤i uzmanl›¤› belgelerini alabilmenin s›n›f›na göre koflullar› nelerdir? Araflt›r›n›z.

Birden fazla ifl güvenli¤i uzman›n›n görevlendirilmesinin gerekti¤i iflyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendi-
rilen ifl güvenli¤i uzman›n›n, iflyerinin tehlike s›n›f›na uygun belgeye sahip olmas› yeterlidir.

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görevleri

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelikte ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n
görevleri iflyeri hekimlerinin görevlerine benzer bir biçimde; rehberlik, risk de¤erlendirmesi, çal›flma ortam› göze-
timi, e¤itim, bilgilendirme ve kay›t ile ilgili birimlerle iflbirli¤i olarak düzenlenmifltir. Bu görevler flu flekilde s›ralana-
rak aç›klanabilir (Yön. mad.9):

• Rehberlik: ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine
göre ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n rehberlik ile ilgili görevleri flunlard›r (mad.9/1-a):

- ‹flyerinde yap›lan çal›flmalar ve yap›lacak de¤iflikliklerle ilgili olarak tasar›m, makine ve di¤er teçhizat›n durumu,
bak›m›, seçimi ve kullan›lan maddeler de dâhil olmak üzere iflin planlanmas›, organizasyonu ve uygulanmas›, ki-
flisel koruyucu donan›mlar›n seçimi, temini, kullan›m›, bak›m›, muhafazas› ve test edilmesi konular›n›n, ifl sa¤l›-
¤› ve güvenli¤i mevzuat›na ve genel ifl güvenli¤i kurallar›na uygun olarak sürdürülmesini sa¤lamak için iflverene
önerilerde bulunmak.

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili al›nmas› gereken tedbirleri iflverene yaz›l› olarak bildirmek.

- ‹flyerinde meydana gelen ifl kazas› ve meslek hastal›klar›n›n nedenlerinin araflt›r›lmas› ve tekrarlanmamas› için
al›nacak önlemler konusunda çal›flmalar yaparak iflverene önerilerde bulunmak.
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- ‹flyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çal›flana, ekipmana veya iflyeri-
ne zarar verme potansiyeli olan olaylar›n nedenlerinin araflt›r›lmas› konusunda çal›flma yapmak ve iflverene
önerilerde bulunmak.

• Risk De¤erlendirmesi: ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik
hükümlerine göre ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n risk de¤erlendirmesi ile ilgili görevleri flunlard›r (mad.9/1-b): 

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden risk de¤erlendirmesi yap›lmas›yla ilgili çal›flmalara ve uygulanmas›na kat›lmak, 

- Risk de¤erlendirmesi sonucunda al›nmas› gereken sa¤l›k ve güvenlik önlemleri konusunda iflverene önerilerde
bulunmak ve takibini yapmak.

• Çal›flma Ortam› Gözetimi: ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetme-
lik hükümlerine göre ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n çal›flma ortam› gözetimi ile ilgili görevleri flunlard›r (mad.9/1-c):

- Çal›flma ortam›n›n gözetiminin yap›lmas›, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat› gere¤i yap›lmas› gereken pe-
riyodik bak›m, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalar›n› kontrol etmek.

- ‹flyerinde kaza, yang›n veya patlamalar›n önlenmesi için yap›lan çal›flmalara kat›lmak, bu konuda iflverene öne-
rilerde bulunmak, uygulamalar› takip etmek; do¤al afet, kaza, yang›n veya patlama gibi durumlar için acil durum
planlar›n›n haz›rlanmas› çal›flmalar›na kat›lmak, bu konuyla ilgili periyodik e¤itimlerin ve tatbikatlar›n yap›lmas›-
n› ve acil durum plan› do¤rultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

• E¤itim, Bilgilendirme ve Kay›t: ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetme-
lik hükümlerine göre ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n e¤itim, bilgilendirme ve kay›t ile ilgili görevleri flunlard›r (mad.9/1-ç):

- Çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmas› konusunda çal›flma ya-
parak iflverenin onay›na sunmak ve uygulamalar›n› yapmak veya kontrol etmek.

- Çal›flma ortam›yla ilgili ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flmalar› ve çal›flma ortam› gözetim sonuçlar›n›n kaydedildi¤i y›l-
l›k de¤erlendirme raporunu iflyeri hekimi ile iflbirli¤i halinde EK-2’deki örne¤ine uygun olarak haz›rlamak.

- Çal›flanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek iflverenin onay›na sunmak ve uygulamas›n› kontrol
etmek.

- Gerekli yerlerde kullan›lmak amac›yla ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i talimatlar› ile çal›flma izin prosedürlerini haz›rlaya-
rak iflverenin onay›na sunmak ve uygulamas›n› kontrol etmek.

- Bakanl›kça belirlenecek ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, ‹SG KAT‹P’e bildirmek.

• ‹lgili Birimlerle ‹flbirli¤i: ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik
hükümlerine göre ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n ilgili birimlerle iflbirli¤i ile ilgili görevleri flunlard›r (mad.9/1-d):

- ‹flyeri hekimiyle birlikte ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›yla ilgili de¤erlendirme yapmak, tehlikeli olay›n tekrar-
lanmamas› için inceleme ve araflt›rma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlar›n› haz›rlamak ve uygulamalar›n ta-
kibini yapmak.

- Bir sonraki y›lda gerçeklefltirilecek ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili faaliyetlerin yer ald›¤› y›ll›k çal›flma plan›n› iflye-
ri hekimiyle birlikte haz›rlamak.

- Bulunmas› halinde üyesi oldu¤u ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuruluyla iflbirli¤i içinde çal›flmak,

- Çal›flan temsilcisi ve destek elemanlar›n›n çal›flmalar›na destek sa¤lamak ve bu kiflilerle iflbirli¤i yapmak.

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Yetkileri

‹fl güvenli¤i uzmanlar›n›n yetkileri ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yö-
netmeli¤in 10. maddesinde gösterilmifltir. Söz konusu madde hükmüne göre ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n yetkileri flu
flekilde s›ralanabilir:

• ‹flverene yaz›l› olarak bildirilen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili al›nmas› gereken tedbirlerden hayati tehlike arz eden-
lerin, ifl güvenli¤i uzman› taraf›ndan belirlenecek makul bir süre içinde iflveren taraf›ndan yerine getirilmemesi hâ-
linde, bu hususu iflyerinin ba¤l› bulundu¤u çal›flma ve ifl kurumu il müdürlü¤üne bildirmek.

• ‹flyerinde belirledi¤i hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olmas› ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halin-
de iflin durdurulmas› için iflverene baflvurmak.

• Görevi gere¤i iflyerinin bütün bölümlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda inceleme ve araflt›rma yapmak, ge-
rekli bilgi ve belgelere ulaflmak ve çal›flanlarla görüflmek.
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• Görevinin gerektirdi¤i konularda iflverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kurulufllarla iflyerinin iç düzenlemeleri-
ne uygun olarak iflbirli¤i yapmak.

Bunlardan baflka tam üreli ifl sözleflmesi ile görevlendirilen ifl güvenli¤i uzmanlar›, çal›flt›klar› iflyeri ile ilgili mesleki
geliflmelerini sa¤lamaya yönelik e¤itim, seminer ve panel gibi organizasyonlara kat›lma hakk›na sahiptir. Bu gibi or-
ganizasyonlarda geçen sürelerden bir y›l içerisinde toplam befl ifl günü kadar› çal›flma süresinden say›l›r ve bu süre-
ler sebebiyle ifl güvenli¤i uzman›n›n ücretinden herhangi bir kesinti yap›lamaz (Yön. mad.10/son).

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Yükümlülükleri

‹fl güvenli¤i uzmanlar›n›n yükümlülükleri ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›n-
da Yönetmeli¤in 11. maddesinde gösterilmifltir. Söz konusu madde hükmüne göre ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n yüküm-
lülükleri flu flekilde s›ralanabilir:

• ‹fl güvenli¤i uzmanlar›, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, iflin normal ak›fl›n› mümkün oldu¤u kadar
aksatmamak ve verimli bir çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmak, iflverenin ve iflyerinin meslek s›rla-
r›, ekonomik ve ticari durumlar› ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

• ‹fl güvenli¤i uzmanlar›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolay›, hizmet sunduk-
lar› iflverene karfl› sorumludur.

• Çal›flan›n ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak flekilde vücut bütünlü¤ünün bozulmas›na neden olan ifl kazas› ve-
ya meslek hastal›¤›n›n meydana gelmesinde ihmali tespit edilen ifl güvenli¤i uzman›n›n yetki belgesinin geçerlili¤i
alt› ay süreyle ask›ya al›n›r. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleflmifl yarg› karar›, malullü¤ün belirlenmesinde
ise 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 25. maddesindeki kriterler esas al›n›r.

• ‹fl güvenli¤i uzman›, görevlendirildi¤i iflyerinde yap›lan çal›flmalara iliflkin tespit ve tavsiyeleri ile 9. maddede belir-
tilen hususlara ait faaliyetlerini, iflyeri hekimi ile birlikte yap›lan çal›flmalar› ve gerekli gördü¤ü di¤er hususlar› onay-
l› deftere yazar.

Özet

Çal›flma yaflam›n›n iflyerlerinin kendileri taraf›ndan denetimine iliflkin 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununda
öngörülen düzenlemeleri s›ralamak

Çal›flma yaflam›n›n iflyerlerinin kendileri taraf›ndan denetimine iliflkin 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununda
öngörülen düzenlemelerden ilki iflverenlerin yükümlülükleri ile ilgilidir. Bu ba¤lamda 6331 say›l› Kanunda iflverenle-
rin çal›flanlar›n sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili genel yükümlülükleri gösterildi¤i gibi, iflverenlerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hiz-
metlerinin sunulmas›nda mesleki risklerin önlenmesi ve çal›flanlar›n bu risklerden korunmas›na yönelik tedbirlerin
al›nmas› kapsam›nda yapmas› gerekenler de say›lm›flt›r.

Çal›flma yaflam›n›n iflyerlerinin kendileri taraf›ndan denetimine iliflkin 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununda
öngörülen düzenlemelerden ikincisi ise çal›flanlar›n yükümlülükleri ile ilgilidir. 6331 say›l› Kanunda çal›flanlar›n yü-
kümlülükleri kapsam›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili ald›klar› e¤itim ve iflverenin bu konudaki talimatlar› do¤rultu-
sunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yapt›klar› iflten etkilenen di¤er çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenliklerini teh-
likeye düflürmemekle yükümlü olduklar› ifade edildi¤i gibi, iflveren taraf›ndan verilen e¤itim ve talimatlar do¤rultu-
sunda yerine getirmeleri gereken yükümlülükler oldu¤una vurgu yap›lm›flt›r. 

6331 say›l› Kanunda çal›flma yaflam›n›n iflyerlerinin kendileri taraf›ndan denetimine iliflkin iflveren ve çal›flan yüküm-
lülükleri d›fl›nda iflyeri hekimli¤i ve ifl güvenli¤i uzmanl›¤› ile çal›flmaktan kaç›nma hakk›na iliflkin düzenlemelere de
yer verildi¤i görülmektedir.

Çal›flma yaflam›n›n iflyerlerinin kendileri taraf›ndan denetimine iliflkin 6331 say›l› Kanun hükümlerine dayan›larak ç›-
kar›lan yönetmelikleri s›ralamak

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanun hükümlerine dayal› olarak çok say›da yönetmelik ç›kar›lm›flt›r. Bu yönetme-
likler iflyerlerinin sosyal taraflarca denetimini ihtiva eden hükümler içermektedir. Bu özelli¤i gere¤i 6331 say›l› Ka-
nundan ayr› bir düzenleme olarak de¤erlendirilen bu yönetmelikler flu flekilde s›ralanabilir: 

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Yönetmelik 

• Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik 
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• ‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik

• ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik.

‹flyerlerinin kendileri taraf›ndan yap›lan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetiminde sa¤l›k birimlerinin rolünü ifade etmek

‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik ile ‹fl Sa¤-
l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i hükümlerine göre oluflturulmas› öngörülen sa¤l›k birimleri; ‹flyeri Sa¤l›k ve
Güvenlik Birimi (‹SGB), Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimi (OSGB) ve Toplum Sa¤l›¤› Merkezleridir. Söz konusu bi-
rimler, iflyerlerinde oluflabilecek tehlikelere karfl› güvenli¤in sa¤lanmas›na yönelik hizmet verirler. Bu ba¤lamda, ifl-
veren ve iflçilere getirilen yükümlülükler ile iflyerleri ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda kendi kendilerini denetler hâ-
le gelmektedirler.

‹flyerlerinin kendileri taraf›ndan yap›lan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetiminde iflyeri hekimlerinin rolünü anlatmak

‹flyeri Hekimi ve Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik hükümle-
rine göre, iflyeri hekimlerinin görevleri; rehberlik ve dan›flmanl›k hizmetleri, sa¤l›k gözetimi hizmetleri, e¤itim ve bil-
gilendirme hizmetleri ile ilgili birimlerle iflbirli¤i çal›flmalar› fleklinde s›n›fland›r›labilir. ‹flyeri hekimi iflyerinde sundu-
¤u bu hizmetlerle iflyerinin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda kendi kendilerini denetlemelerinde etkin rol üstlenirler.

‹flyerlerinin kendileri taraf›ndan yap›lan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetiminde ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n rolünü özetlemek

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik ifl güvenli¤i uzmanlar›na bir-
tak›m görevler yüklemifltir. Söz konusu Yönetmelik’in hükümlerine göre, ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n görevleri; reh-
berlik ve dan›flmanl›k hizmetleri, risk de¤erlendirmesi yapmak, çal›flma ortam› gözetimi yapmak, e¤itim-bilgilendir-
me, kay›t ve ilgili birimlerle iflbirli¤i yapmak fleklinde s›n›fland›r›labilir. Söz konusu görevlerden de anlafl›labilece¤i
üzere, ifl güvenli¤i uzmanlar› da iflyeri hekimleri gibi, iflyerinde sundu¤u bu hizmetlerle iflyerinin ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i konusunda kendi kendilerini denetlemelerinde etkin rol üstlenirler.

‹flyerlerinin kendileri taraf›ndan yap›lan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetiminde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n rolünü
aç›klamak

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu sanayiden say›lan, devaml› olarak en az 50 iflçi çal›flt›ran ve alt› aydan fazla sürekli ifl-
lerin yap›ld›¤› iflyerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili çal›flmalarda bulunmak üzere, iflyeri hekimi, ifl güvenli¤i ile
görevli mühendis ya da teknik eleman, insan kaynaklar›, personel, sosyal ifller veya idari ve mali iflleri yürütmekle
görevli bir kifli, varsa sivil savunma uzman›, iflyerinde görevli formen, ustabafl› veya usta, iflyeri sendika temsilcisi (ifl-
yerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralar›nda seçecekleri kifli), iflyeri sendika temsilcisi yoksa o iflyerin-
deki iflçilerin yar›dan fazlas›n›n kat›laca¤› toplant›da aç›k oyla seçilecek iflçi, sa¤l›k ve güvenlik iflçi temsilcisinden olu-
flan bir kuruldur. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›ndaki Yönetmelik hükümlerine göre ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ku-
rulunun görev ve yetkileri flu flekilde s›ralanabilir: 

• Kurul, iflyerinin niteli¤ine uygun bir ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i iç yönetmelik tasla¤› haz›rlamal› ve iflverenin veya iflve-
ren vekilinin onay›na sunmal›d›r. Böylece iflyeri iç yönetmeli¤i haz›rlanm›fl olur. Ayr›ca Kurul iflyeri iç yönetmeli-
¤inin uygulanmas›n› izlemeli; izleme sonuçlar›n› rapor hâline getirip al›nmas› gereken tedbirleri belirlemeli ve ku-
rul gündemine almal›d›r.

• Kurul, iflyerlerinde çal›flanlara ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda yol göstermelidir.

• Kurul, iflyerinde al›nan sa¤l›k ve güvenlik tehlike ve tedbirlerini de¤erlendirmeli, tedbirleri belirlemeli, iflveren ve-
ya iflveren vekiline bildirimde bulunmal›d›r.

• Kurul, meydana gelen ifl kazas› ve tehlikeli vaka veya meslek hastal›¤› hâllerinde yahut ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile il-
gili bir tehlike hâlinde gerekli araflt›rma ve incelemeyi yaparak al›nmas› gereken tedbirleri bir raporla tespit edip
iflveren veya iflveren vekiline bildirmelidir.

• Kurul, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itim ve ö¤retimini planlamal›, bu konu ve kurallarla ilgili programlar› ha-
z›rlamal›, iflveren veya iflveren vekilinin onay›na sunmal› ve bu programlar›n uygulanmas›n› izlemelidir.

• Kurul, iflyerlerinde yap›lacak bak›m ve onar›m çal›flmalar›nda gerekli güvenlik tedbirlerini planlamal› ve bu tedbir-
lerin uygulamalar›n› kontrol etmelidir.

• Kurul, iflyerinde yang›nla, do¤al afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterlili¤ini ve ekiplerin çal›flmala-
r›n› izlemelidir.
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• Kurul, iflyerinin sa¤l›k ve güvenlik durumuyla ilgili y›ll›k bir rapor haz›rlamal›, o y›lki çal›flmalar› de¤erlendirmeli,
elde edilen tecrübeye göre ertesi y›l›n çal›flma program›nda yer alacak hususlar› ve gündemi tespit etmeli, iflve-
rene teklifte bulunmal›, planlanan gündemin yürütülmesini sa¤lamal› ve uygulanmas›n› de¤erlendirmelidir. 

Söz konusu görev ve yetkilerden de anlafl›labilece¤i üzere, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar› bu görev ve yetkileriyle ifl-
yerinin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda kendi kendilerini denetlemelerinde etkin rol üstlenirler.

Kendimizi S›nayal›m

1. Afla¤›dakilerden hangisi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›nda yer almas› gereken bir kifli de¤ildir?

a. Bakanl›k temsilcisi

b. ‹fl güvenli¤i uzman›

c. ‹flyeri hekimi

d. ‹nsan kaynaklar› yöneticisi

e. ‹flveren vekili

2. Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri kurulabilmesi için tam süreli ifl sözleflmesiyle en az kaç iflyeri hekimi çal›flt›r-
mak gerekir?

a. 5

b. 2

c. 4

d. 3

e. 1

3. Afla¤›dakilerden hangisi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itiminin genel konulardan biri de¤ildir?

a. Çal›flma mevzuat› ile ilgili bilgiler

b. Meslek hastal›¤›n›n sebepleri

c. Çal›flanlar›n yasal hak ve sorumluluklar›

d. ‹flyeri temizli¤i ve düzeni

e. ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an hukuki sonuçlar

4. Afla¤›dakilerden hangisi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itiminin sa¤l›k konular›ndan biri de¤ildir?

a. Biyolojik risk etmenleri

b. Meslek hastal›klar›n›n sebepleri

c. ‹lk yard›m

d. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

e. Psikososyal risk etmenleri

5. Afla¤›dakilerden hangisi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itiminin teknik konular›ndan biridir?

a. ‹fl ekipmanlar›n›n güvenli kullan›m›

b. Meslek hastal›klar›n›n sebepleri

c. Çal›flma mevzuat› ile ilgili bilgiler

d. ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤›ndan do¤an hukuki sonuçlar

e. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
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6. Az tehlikeli iflyerlerinde çal›flanlara ifle girifllerinde en az kaç saat e¤itim verilmesi zorunludur?

a. 30

b. 12

c. 4

d. 16

e. 8

7. Tehlikeli iflyerlerinde çal›flanlara ifle girifllerinde en az kaç saat e¤itim verilmesi zorunludur?

a. 4

b. 16

c. 30

d. 8

e. 12

8. Çok tehlikeli iflyerlerinde çal›flanlara ifle girifllerinde en az kaç saat e¤itim verilmesi zorunludur?

a. 12

b. 30

c. 8

d. 16

e. 4

9. Afla¤›dakilerden hangisi iflyeri hekiminin görevlerinden biri de¤ildir? 

a. Rehberlik

b. Çal›flma ortam› gözetimi

c. E¤itim, bilgilendirme ve kay›t

d. ‹lgili birimlerle iflbirli¤i

e. Risk de¤erlendirmesi

10. Afla¤›dakilerden hangisi ifl güvenli¤i uzman›n›n görevlerinden biridir?

a. Rehberlik

b. Çal›flma ortam› gözetimi

c. E¤itim, bilgilendirme ve kay›t

d. ‹lgili birimlerle iflbirli¤i

e. Risk de¤erlendirmesi

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Yönetmelikte Öngörülen Düzenlemeler” bafll›-
¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤inde Öngörülen Düzenlemeler” bafll›¤› alt›n-
da size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte
Öngörülen Düzenlemeler” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
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4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte
Öngörülen Düzenlemeler” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte
Öngörülen Düzenlemeler” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte
Öngörülen Düzenlemeler” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte
Öngörülen Düzenlemeler” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte
Öngörülen Düzenlemeler” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹flyeri Hekimi ile Di¤er Sa¤l›k Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hak-
k›nda Yönetmelikte Öngörülen Düzenlemeler” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Göre, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik-
te Öngörülen Düzenlemeler” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde 1 

Uluslararas› çal›flma sözleflmeleri, sözleflmeyi imzalayan devleti ba¤lay›c› niteliktedir. Uluslararas› Çal›flma Örgütü
(ILO) imzalay›p onaylad›¤› sözleflmeye uymayan devlete karfl› baz› yapt›r›mlar uygulamaktad›r. Bu sebeple, bir ILO
Sözleflmesi’ni imzalayan devlet, bu sözleflmenin gere¤ini yerine getirmek zorundad›r.

ILO’nun tavsiye kararlar› ise üye devletler bak›m›ndan ba¤lay›c›l›¤› olmayan ve tavsiye niteli¤indeki kararlard›r. ILO
Statüsü’ nün 19/6. maddesi de “üyelere tavsiyeyi yetkili makam veyahut makamlara sunmaktan baflka bir yükümlülük
düflmez” hükmü ile bu hususu aç›kça belirtmifltir. Ancak tavsiye kararlar›n›n önemsiz kararlar oldu¤u da düflünülme-
melidir. fiöyle ki tavsiye kararlar› ülkelerin sosyal politikalar›n› yönlendirmeye yarayan belgeler niteli¤i tafl›maktad›r. 

S›ra Sizde 2 

‹fl sözleflmesinin iflçinin flahs›na ba¤l› olmas›, sözleflme yap›l›rken iflçinin kiflili¤inin önem tafl›mas› anlam›na gelir. Bu an-
lamda emek sadece para ile ölçülebilen bir de¤er olmay›p, kiflili¤in bir parças› olarak istek, yetenek, deneyim ve bilgi
ile bütünleflerek ifl sözleflmesine yans›r. ‹flçinin kiflili¤inin ifl sözleflmesi aç›s›ndan önemi baflka birçok sözleflmede gö-
rülmeyen birtak›m manevi borçlar içermesi ile de ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim iflçinin iflverene karfl› borçlar›ndan olan
sadakat borcu ve emirlere itaat borcu ile iflverenin iflçiye karfl› yerine getirmesi gereken borçlardan olan iflçinin sa¤l›-
¤›n› koruma ve iflçiyi gözetme borcu ve eflit ifllem borcu ifl sözleflmesinin bu niteli¤inden kaynaklanan baz› borçlard›r.

S›ra Sizde 3 

‹flyeri hekimi ile iflveren aras›ndaki ifl iliflkisinin ifl sözleflmesine dayand›¤› kabul edilir. ‹fl iliflkisinin hukuki dayana¤›
ba¤lam›nda iflyeri hekiminin de o iflyerinin iflçisi oldu¤unun kabulü gerekir. 

S›ra Sizde 4

‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmeli¤inde ifl güvenli¤i uzmanl›¤› üç
s›n›fta (A, B ve C) de¤erlendirilmektedir. Bu belgeleri s›n›f›na göre afla¤›daki flartlar çerçevesinde almak mümkün-
dür (mad.8):

• (A) S›n›f› ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤› Belgesi:

- (B) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesiyle en az dört y›l fiilen görev yapt›¤›n› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› sözleflmesi ile
belgeleyen ve (A) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› e¤itimine kat›larak yap›lacak (A) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› s›na-
v›nda baflar›l› olanlara,

- Mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren fakülte mezunlar› ile teknik elemanlardan; ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i veya
ifl güvenli¤i program›nda doktora yapm›fl olanlara,

- Genel Müdürlük veya ba¤l› birimlerinde en az on y›l görev yapm›fl mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren fa-
külte mezunlar› ile teknik elemanlara,
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- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda müfettifl yard›mc›l›¤› süresi dâhil en az on y›l görev yapm›fl mühendis, mimar ve-
ya teknik eleman olan ifl müfettifllerine,

- Genel Müdürlük ve ba¤l› birimlerinde uzman yard›mc›l›¤› süresi dâhil en az on y›l fiilen görev yapm›fl mühen-
dislik veya mimarl›k e¤itimi veren fakülte mezunlar› ile teknik eleman› olan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i uzmanlar›na
Yönetmelikte gösterilen (EK-1) örne¤ine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

• (B) S›n›f› ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤› Belgesi:

- (C) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› belgesiyle en az üç y›l fiilen görev yapt›¤›n› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› sözlefl-
mesi ile belgeleyen ve (B) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› e¤itimine kat›larak yap›lacak (B) s›n›f› ifl güvenli¤i
uzmanl›¤› s›nav›nda baflar›l› olan mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren fakültelerin mezunlar› ile tek-
nik elemanlara,

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i veya ifl güvenli¤i program›nda yüksek lisans yapm›fl mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren
fakültelerin mezunlar› ile teknik elemanlardan (B) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› için yap›lacak s›navda baflar›l› olanlara,

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda teftifl yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan ifl müfettiflleri hariç, Ba-
kanl›k ve ilgili kurulufllar›nda müfettifl yard›mc›l›¤› süresi dâhil en az on y›l görev yapan müfettifllerden (B) s›n›-
f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› e¤itimine kat›larak yap›lacak (B) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› s›nav›nda baflar›l› olanlara
Yönetmelikte gösterilen (EK-1) örne¤ine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

• (C) S›n›f› ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤› Belgesi:

- (C) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› e¤itimine kat›larak yap›lacak (C) s›n›f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› s›nav›nda baflar›l› olan
mühendislik veya mimarl›k e¤itimi veren fakültelerin mezunlar› ile teknik elemanlara,

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda teftifl yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan ifl müfettiflleri hariç Ba-
kanl›k ve ilgili kurulufllar›nda müfettifl yard›mc›l›¤› süresi dâhil en az on y›l görev yapan müfettifllerden (C) s›n›-
f› ifl güvenli¤i uzmanl›¤› e¤itimine kat›lanlara Yönetmelikte gösterilen (EK-1) örne¤ine uygun olarak Genel Mü-
dürlükçe verilir.

64. Ünite 8’in ad› “Çal›flma Yaflam›n›n Denetiminde De¤iflim ve Yeniden Yap›lanma ile Türkiye’deki Denetim
Sisteminin Analizi ve De¤erlendirilmesi” olarak de¤ifltirilmifl ve ‹çindekiler k›sm›nda yer alan Giriflten son-
raki iki bafll›k afla¤›daki gibi de¤iflmifltir.

ÇALIfiMA YAfiAMINDA DE⁄‹fi‹M VE ‹fi DENET‹M‹N‹N KARfiI KARfiIYA KALDI⁄I SORUNLAR 

ÇALIfiMA YAfiAMININ DENET‹M‹NDE YEN‹DEN YAPILANMA  GEREKS‹N‹M‹ VE STRATEJ‹LER‹

65. Ünite 8, ‹çindekiler k›sm›nda “ÇALIfiMA YAfiAMININ DENET‹M‹N‹N ETK‹NL‹⁄‹N‹N ÖLÇÜLMES‹ VE DE-
⁄ERLEND‹R‹LMES‹” bafll›¤› alt›na afla¤›daki bafll›k eklenmifltir.

TÜRK‹YE’DEK‹ DENET‹M S‹STEM‹N‹N ANAL‹Z‹ VE DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ 

66. Ünite 8, Girifl K›sm›n›n ilk paragraf›n ilk cümlesi metinde kalm›fl, di¤er cümle ve paragraflar afla¤›daki gibi
de¤ifltirilmifltir.

Yeni riskler karfl›s›nda çal›flanlar› koruyucu mevzuat›n geliflimi ve ifl denetiminin de mevzuata göre yeni denetim yak-
lafl›mlar› gelifltirmesi gere¤i ortaya ç›km›flt›r (Richthofen, 2002).

Üretim ve istihdam biçimlerinin farkl›laflmas›, iflgücü piyasalar›n›n parçalanmas›, olumsuz koflullarda çal›flan göçmen,
çocuk iflgücünün artmas›, kay›t d›fl› istihdam›n genifllemesi gibi küresel sorunlar nedeniyle, ifl denetimin önündeki
sorunlar art›rm›flt›r. Di¤er yandan, çal›flma standartlar›n›n gelifliminde geleneksel olarak oldukça önemli roller üst-
lenen sendikalar›n, de¤iflen üretim ve istihdam biçimlerine yan›t vermede yetersiz kalmas›yla, sendikalar güç kaybet-
mifl, kolektif ifl iliflkileri yerine bireysel ifl iliflkileri yayg›nlaflm›flt›r. De¤iflen koflullar karfl›s›nda ifl denetiminin strate-
jik orta¤› olan sendikalar›n güç kaybetmesi,  ifl denetimi kurumlar›n›n farkl› stratejik ortakl›klar kurmas› gereksini-
mini ortaya ç›karm›flt›r (Richthofen, 2002).

De¤iflen koflullar nedeniyle ifl denetimi kurumlar› aç›s›ndan kurumsal kapasite genifllemesine olan gereksinim artm›fl,
ancak di¤er yandan ayn› süreçte kamunun rolünün daralt›lmas›, kamu kesimi kaynaklar›n›n azalmas› gibi etkenler,
denetim sistemlerini var olan koflullara yan›t bulma aç›s›ndan bask› alt›na sokan di¤er unsurlar olarak ortaya ç›km›fl-
t›r. Kamu kesimi kaynaklar›n›n azalmas›n›n ilk etkisi, denetim elemanlar›n›n say›s›nda yaflanan azal›flta kendini gös-
termektedir (Richthofen, 2002). 
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Yukar›da de¤inilen sorunlar nedeniyle ifl denetim sistemleri, 2000’li y›llar›n bafllar›ndan itibaren de¤iflen üretim ve
istihdam biçimleri karfl›s›nda gerek geliflmifl ve gerekse de geliflmekte olan ülkelerde var olan yap›lanmalar› ile ye-
tersiz kalm›fllard›r. Bu durum,  bütün dünyada, ifl denetim sistemlerini sorgulama,  ülke gerçeklerine ve gereksinim-
lerine uygun, etkili bir denetim sistemi kurma aray›fllar›na h›z kazand›rm›flt›r (Gökbayrak ve Özsuca, 2009, s.372).
Bu süreç, pek çok ülkede ifl denetiminin görev alanlar›, ifllevleri ve giriflim araçlar› aç›s›ndan dönüflümünü berabe-
rinde getirmifltir. 

Bu ünitede, öncelikle çal›flma iliflkileri sistemi, sosyal devlet yaklafl›mlar›, sosyal koruma yaklafl›mlar›nda ve ifl huku-
ku ilke ve kapsam›ndaki de¤iflimin çal›flma yaflam›nda denetimine etkileri ve bu etkiler nedeniyle ortaya ç›kan çal›fl-
ma yaflam›n›n denetiminde ortaya ç›kan yeniden yap›lanma ihtiyac› üzerinde durulacakt›r.  Daha sonra yeniden ya-
p›lanma ihtiyac› çerçevesinde çal›flma yaflam›n›n denetiminde ortaya ç›kan yeni stratejilere de¤inilecektir. Ard›ndan
bu dönüflüm ve aray›fllar ba¤lam›nda ifl denetiminde baflar› ölçütleri aç›klanacakt›r. Son olarak, bu yeniden yap›lan-
man›n Türkiye’deki ifl denetimi sistemi üzerindeki etkileri ile ifl denetim sisteminin temel özelliklerinin de¤iflim e¤i-
limi, birinci bölümde verilen denetim sistemleri analizine uygun olarak de¤erlendirilecektir.

67. Ünite 8, “ÇALIfiMA YAfiAMININ DENET‹M‹NDE YAfiANAN DE⁄‹fi‹M VE DÖNÜfiÜMLER” bafll›¤› afla¤›-
daki flekilde de¤iflmifltir.

ÇALIfiMA YAfiAMINDA DE⁄‹fi‹M VE ‹fi DENET‹M‹N‹N KARfiI KARfiIYA KALDI⁄I SORUNLAR

68. Ünite 8, Sayfa 222’den bafllayan“Çal›flma Yaflam›n›n Denetimde Sosyal Devlet, Çal›flma ‹liflkileri Sistemi ve
‹fl Hukukundaki De¤iflime Ba¤l› Olarak Yaflanan De¤iflim ve Dönüflümler” bafll›¤›  “Sosyal Devlet Yaklafl›m-
lar› ‹le Çal›flma ‹liflkileri Sisteminde De¤iflim ve ‹fl Denetiminin Karfl› Karfl›ya Kald›¤› Sorunlar” olarak de-
¤iflmifl ve bafll›¤›n alt›ndaki “Sosyal Devlet ile Çal›flma ‹liflkileri Sisteminde De¤iflim”, “‹fl Hukukunun ‹lkele-
rinde De¤iflim”, “‹fl Hukukunun ‹lkelerinde De¤iflimin ‹fl Denetimine Yans›malar›”, “Çal›flma Yaflam›n›n De-
netiminde Çal›flma ‹liflkileri Alan›ndaki Rolü Aç›s›ndan Yaflanan De¤iflim ve Dönüflümler”, “Bireysel Çal›fl-
ma ‹liflkilerinin Yayg›nlaflmas›n›n Çal›flma Yaflam›n›n Denetimine Etkileri”, “Küresel Üretim ve Çal›flma ‹lifl-
kilerinin Yayg›nlaflmas›n›n Çal›flma Yaflam›n›n Denetimine Etkileri” “Çal›flma Yaflam›n›n Denetiminin Ça-
l›flma Bar›fl›n›n Sa¤lanmas› ‹fllevinin Ön Plana Ç›kmas›” bafll›klar› ve alt›ndaki metinler ile S›ra Sizde 1 ve
S›ra Sizde 2 ç›kar›lm›flt›r. Yerine afla¤›daki metin ve S›ra Sizde 1 eklenmifltir.

Standart-d›fl› ve Küresel Çal›flma ‹liflkilerinin Yayg›nlaflmas› ve ‹fl Denetiminin Karfl› Karfl›ya Kald›¤›
Sorunlar

1980’lerde belirginleflen küreselleflmeyle birlikte üretim süreçlerinde de¤iflim bafllam›fl ve fordist üretim süreci ye-
rini  “üretim süreçlerinin parçaland›¤›, ulus devletlerin s›n›rlar›n› aflacak flekilde küresel bir örgütlenmenin geliflti¤i”
post-fordist olarak ifade edilen üretim yap›s›n›n egemen oldu¤u bir üretim sürecine b›rakm›flt›r. 

• Standart-D›fl› ‹flgücünün, Risk Gruplar› ve Kay›t-d›fl› ‹stihdam›n Artmas›

Post-fordist üretim biçimlerinin yayg›nlaflmas›yla istihdam biçimlerinin farkl›laflmas›, iflgücü piyasalar›n›n parçalanma-
s›, olumsuz koflullarda çal›flan göçmen, çocuk iflgücünün artmas›, kay›t d›fl› istihdam›n genifllemesi gibi sorunlar or-
taya ç›km›flt›r.

Post-fordist esnek uzmanlaflma sistemi, üretimin farkl› mekanlara da¤›t›larak parçalanmas›n› gündeme getirmekte;
örne¤in, üretimin bir bölümü bir iflyerinde, di¤er bir bölümünün baflka bir iflyerinde yap›ld›¤› bir yap› ortaya ç›kart-
maktad›r. Yahut ifl parçalanarak ayn› iflyerinde birden fazla tafleronluk ile iflyerlerinde bir tafleronluk zinciri oluflma-
s›na yol açmaktad›r. Bu durum, çal›flanlar aç›s›ndan ayn› iflyerinde yan yana ancak farkl› iflverenlere ba¤›ml› olarak
çal›flmay› getirmekte, ifl denetimi aç›s›ndan ise alt iflveren çal›flanlar› ayr›ca ele al›nmas› gerekli bir risk grubu olarak
ortaya ç›kmaktad›r. 

Özellikle k›smi süreli çal›flma ve di¤er esnek çal›flma biçimlerinin yayg›nlaflmas›yla kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m oran-
lar›n›n artm›flt›r. Özellikle informel sektörün büyümesiyle, bu sektörde çal›flt›r›lan çocuklar›n say›s›nda art›fllar göz-
lemlenmektedir. Yasal çal›flma yafl›n›n alt›ndaki çocuklar, yasad›fl› istihdam›n bir parças›n› olufltururlar.  Risk grupla-
r› (kad›n /çocuk / özürlü) korunmas› gerekli iflgücü kesiminin bafl›nda gelmekte, ifl denetiminin de öncelikli hedef
gruplar› aras›nda bulunmaktad›r. 

Di¤er yandan bu süreçte, çal›flma iliflkilerinin çeflitlenmesi ve istikrars›zlaflmas›,  standart olmayan çal›flma iliflkileri-
ne tabi iflgücünün korunmas› ihtiyac›n› art›rm›flt›r. Ancak bu istikrars›z ve de¤iflken çal›flma iliflkileri içindeki iflgücü-
nü, standart kurallar›n egemen oldu¤u bir ifl mevzuat›yla korumak giderek zorlu hale gelmifltir.
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• Küresel Çal›flma ‹liflkilerinin Yayg›nlaflmas› ve ‹flin ‹flyerinden Ba¤›ms›zlaflmas›

Bu süreçte çal›flma iliflkileri de küresel ölçekte yap›lanm›flt›r. Küreselleflme ve teknolojik geliflmelerin üretim ve is-
tihdam biçimlerini farkl›laflt›rmas›, üretim süreçlerinin parçalanmas›, fason ifl iliflkilerinin ve tafleronlaflman›n artma-
s›na yol açm›flt›r. Üretim sürecinin parçalanmas›ndan kaynakl› bu durumlar, üretim sürecinin bütünüyle denetlen-
mesini zorlaflt›rmaktad›r.  

Di¤er yandan özellikle iletiflim araçlar›n›n geliflmesiyle bir üretim veya hizmet organizasyonuna ba¤l› olarak iflyerin-
den ayr›, ba¤›ms›z mekanlarda çal›flma olanakl› hale gelmifltir. Tele-çal›flma gibi biçimlerde ortaya ç›kan bu çal›flma
biçimleri, klasik iflyeri kavram›n›n  de¤iflmesine ve ba¤›ms›z mekanda ba¤›ml› olarak çal›flmaya dayal› istihdam  biçim-
lerinin geliflmesine yol açm›flt›r. Bu tür çal›flma biçimlerinden ifl mevzuat› kapsam›na al›nmas›ndaki gecikmeler, ifl de-
netiminin karfl›s›na sorun olarak ç›kmaktad›r.  

Çal›flma mekân›n›n ba¤›ms›zlaflmas›, iflin iflyeri d›fl›nda yap›lmas›, üretim sürecinin bütünüyle denetlemesini zorlaflt›-
ran bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Güngör, 2005, s.59). Ayr›ca, ulusal s›n›rlar içinde örgütlü denetim sis-
temlerinin, bu küresel yap› içindeki çal›flma iliflkilerini tam anlam›yla denetlemeleri olanaks›zlaflm›flt›r. 

Yana Ç›kma: Çal›flma iliflkileri de küresel ölçekte yap›lan›rken ulusal s›n›rlar içinde örgütlü denetim sistemlerinin,
küresel yap› içindeki bu tür çal›flma iliflkilerini tam anlam›yla denetlemeleri olanaks›zlaflm›flt›r. .

S›ra Sizde 1: Post-fordist üretim nedir ve çal›flma iliflkilerine etkileri nas›l olmufltur? Aç›klay›n›z.

Sosyal Devletin Çal›flma ‹liflkilerindeki Rolünün De¤iflmesi ve ‹fl Denetiminin Karfl› Karfl›ya Kald›¤›
Sorunlar 

1980’lerden sonra bir taraftan refah devletinin bunal›m›, devletin sosyo-ekonomik  ifllevlerinin sorgulanmas›n›  gün-
deme getirmifl, di¤er yandan küreselleflme ve neo-liberalizm politikalar› sosyal devletin yeniden yap›land›r›lmas›n›n
gerekçelerini oluflturmufltur. Sosyal devletin rol ve ifllevlerinin yeniden tan›mlanmas› sürecine girilmifltir (Güngör,
2005, s.66).

• Devletin Çal›flma ‹liflkileri Sistemindeki Rolünün Azalmas›

Devletin çal›flma iliflkileri alan›ndaki sosyal politikalar› 20. yy.’›n bafllar›ndan son çeyre¤ine kadar devletin çal›flma ya-
flam›na müdahalesi olarak alg›lanm›flt›r. Son çeyre¤inden itibaren, çal›flma iliflkileri sistemini oluflturan iflverenle, ifl-
gücü ve devlet aras›ndaki iliflkiler ve bu iliflkilerin kurallar› da de¤iflmeye bafllam›flt›r. Devletin ifl yasalar›yla koydu¤u
kurallarla piyasan›n iflleyiflini s›n›rlad›¤› gerekçesiyle devletin misyonu; piyasa ifllerli¤ini sa¤layacak düzenlemeleri yap-
mak ve piyasalar›n iyi ifllemesinin önündeki engelleri kald›rmakla  s›n›rl› hale gelmifltir.

Kitap: Sosyal devletin amaçlar› konusunda ayr›nt›l› bilgi için bkz.: Ö. Zühtü Altan’›n 2011 y›l›nda Anadolu Üniver-
sitesi taraf›ndan yay›mlanm›fl “Sosyal Politika Dersleri” adl› eserine baflvurabilirsiniz.

Böylece devletin iflgücü piyasalar›na müdahalesinin k›s›tland›¤›, devletin iflçi ve iflveren iliflkilerinde daha az rol al-
d›¤›,  sosyal taraflara daha fazla belirleme yetkisi verildi¤i bir sürece girilmifltir. Bu süreçte devletin rolü, aktif ol-
maktan ziyade sistemin çerçevesini belirleyip, bir seyirci fleklinde sistemi d›flar›dan gözetlemektir (fienkal, 1996,
s.123). 

• Devletin “Çal›flma Bar›fl›n› Sa¤lama” ‹fllevinin Ön Plana Ç›kmas›

Küreselleflmeyle birlikte üretimin devaml›l›¤› için rekabet gücü ön plana ç›km›flt›r. Rekabet gücüyle, çal›flma yaflam›
ve çal›flma iliflkileri aras›nda çok yak›n iliflki ve etkileflim bulundu¤u ortadad›r. Çal›flma bar›fl›, rekabet gücünü art›-
ran; ifl uyuflmazl›klar› ise rekabet gücünü azaltan etkenler aras›ndad›r (DPT, 2000, s.81). 

Dikkat: Çal›flma bar›fl›, rekabet gücünü art›ran; ifl uyuflmazl›klar› ise rekabet gücünü azaltan etkenler aras›ndad›r.

Çal›flma iliflkilerinde sosyal diyalog dönemi bafllam›fl, yo¤unlaflan küresel rekabet ortam›nda çat›flma esas›na dayal›
sendikal toplu pazarl›k yerini ifl uyuflmazl›klar›n› en alt düzeye indirmeyi hedefleyen insan kaynaklar› yönetimi poli-
tikalar› alm›flt›r (fienkal, 1996, s.175). 

Bu geliflmeler karfl›s›nda “çal›flma bar›fl›n›n sa¤lanmas›” sosyal devletin ifllevleri aras›nda ön plana ç›km›flt›r. Bu sü-
reçte ifl denetiminin, ifl uyuflmazl›klar›n›n ç›kmas›n› önleyerek ve çözümlenmesine katk› vererek çal›flma bar›fl›n›n
sa¤lanmas› konusundaki rolünün de ön plana ç›kart›ld›¤› görülmektedir.   
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Sendikalar›n Güç Kaybetmesi ve ‹fl Denetimine  Yans›malar›

‹flgücü piyasas›n›n güvenceli ifllerde istihdam edilen çekirdek iflgücü ve güvencesiz, düzensiz ifllerde istihdam edilen
çevre iflgücü olarak ayr›flmas› ve çevre iflgücünün örgütlenmesindeki zorluklar, sendikalar›n, de¤iflen üretim ve is-
tihdam biçimlerine yan›t vermede yetersiz kalmas›yla, sendikalar güç kaybetmifltir. Sendikal hareket, fordist döne-
min aksine gücünü kaybetmifl ve kolektif ifl iliflkileri yerine bireysel ifl iliflkileri yayg›nlaflm›flt›r.   

Yana Ç›kma: ‹flgücü piyasas›ndaki de¤iflim ve istihdam›n yap›s›ndaki de¤ifliklikler, çal›flma iliflkilerinin aktörlerinin
sistem içindeki rol ve güçlerini de de¤ifltirmifl, sendikal hareket, fordist dönemin aksine, sosyal politikalar›n belir-
lenmesi süreçlerinde etkisizleflmifltir.

• Örgütsüz ‹flgücünün Büyümesi ve Hak ‹hlallerinin Artmas›

Bu de¤iflimin ifl denetimine yans›malar› da olmufltur. Çünkü, ifl denetiminin karfl› karfl›ya kald›¤› çal›flma iliflkileri
tablosu, sendikalar›n örgütlenme ve etkililik düzeylerine göre de¤iflir. Sendikalar örgütlendikleri iflyerlerinde iflçi-
lerin haklar›n›n da güvencesidir. Dolay›s›yla, sendikas›z çal›flma iliflkileri yayg›nlaflt›kça, ifl yasas› ihlallerine daha s›k
rastlan›r.

Toplu ifl sözleflmesi düzeni yerine bireysel ifl sözleflmelerine dayal› çal›flma iliflkilerinin egemen oldu¤u çal›flma ilifl-
kileri sisteminde, toplu ifl sözleflmesi düzeni d›fl›nda kalan ve sadece yasal düzenlemelerin koruma kapsam›nda olan
iflgücünün korunmas› ihtiyac› artm›fl ve bu çerçevede ifl denetiminin rolü ve etkinli¤i daha önemli hale gelmifltir. 

• Sendikalar›n Zay›flamas› ve ‹fl Denetimin ‹flbirli¤i Alan›n›n Daralmas›

Di¤er yandan, çal›flma standartlar›n›n gelifliminde geleneksel olarak oldukça önemli roller üstlenen sendikalar›n güç
kaybetmesiyle,  ifl denetimi kurumlar›n›n farkl› stratejik ortakl›klar kurmas› gereksinimini ortaya ç›karm›flt›r (Rich-
thofen, 2002). 

‹flyerlerinde çal›flma iliflkilerini düzenleyen toplu pazarl›k ve toplu sözleflme mekanizmalar›n›n zay›flamas› ve daral-
mas› karfl›s›nda, bu mekanizmalar›n yerini doldurmaya çal›flan insan kaynaklar› yönetimi birimleri yani iflveren tem-
silcileri, ifl denetiminin ortaklar› aras›nda yerini alm›flt›r.

69. Ünite 8, Sayfa 227’deki “Çal›flma Yaflam›n›n Denetiminde Koruma Yaklafl›mlar›/Modellerindeki De¤iflime
Ba¤l› Olarak Yaflanan De¤iflim ve Dönüflümler” bafll›¤› “‹flgücünü Koruma Yaklafl›mlar›/Modellerindeki De-
¤iflimin ‹fl Denetimine Yans›malar›” olarak de¤iflmifl, bafll›¤›n›n alt›na Önleme Odakl› Koruma Politikalar›-
n›n Geliflimi alt bafll›¤› eklenmifl ve önceki bafll›¤›n alt›ndaki metin son paragraf›na kadar aynen muhafaza
edilmifltir. “Herhangi bir kaza” diye bafllayan son paragraf ç›kart›lm›flt›r. Metnin sonuna afla¤›daki parag-
raf ve S›ra Sizde 2 eklenmifltir.

‹flgücünü koruma yaklafl›mlar› ve standartlar›ndaki de¤iflim, ifl denetimdeki yaklafl›mlar›n da yeniden gözden geçir-
ilmesi ve önleme odakl› denetim yaklafl›mlar›n›n gelifltirilmesi gere¤ini ortaya ç›kartm›flt›r. 

S›ra Sizde 2: Önleyici politikalar çerçevesinde “önleme kültürü” ne anlama gelmektedir? Aç›klay›n›z.

70. Ünite 8, Sayfa 228’deki “Çal›flma Yaflam›n›n Denetiminin ‹fllevleri Aç›s›ndan Yaflanan De¤iflim ve Dönüflüm-
ler” bafll›¤› ve bu bafll›¤›n alt›ndaki “Tepkisel ‹fl Denetimlerinin Yerini Önlemeye Dayal› Denetimlere B›rak-
maya Bafllamas›” “‹flçi ve ‹flverenlere Bilgi Verme ve Yol Gösterme ‹fllevinin Ön Plana Ç›kmas›” alt bafll›k-
lar› ve alt›ndaki metinler tamamen ç›kar›lm›fl  yerine afla¤›daki  bafll›k ve  metinler eklenmifltir. Metnin so-
nuna S›ra Sizde 3 eklenmifltir.

Yeni Risklere Yönelik Koruma Politikalar›n›n Gelifltirilmesi

Günümüzde teknolojide yaflanan bafl döndürücü h›zdaki geliflmeler ve bunlar›n üretim süreçlerine uygulanmas›, ça-
l›flanlar›n sa¤l›k ve güvenlikleri aç›s›ndan yeni riskleri ortaya ç›karmaktad›r. 

Yeni riskler karfl›s›nda, her duruma uygun standartlar oluflturmak ve detayl› yasalar ç›karmak teknolojik de¤iflim nede-
ni ile gittikçe zorlaflm›flt›r. Bu nedenle yasalarla getirilen temel standartlar, yeni koflullara göre h›zla de¤ifltirilebilen yö-
netmelikler çerçevesinde düzenlenmeye bafllanm›flt›r. Di¤er yandan, iflverenlere yeni teknoloji, ürün ve koflullara uy-
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gun önlemler alma zorunlulu¤u getirilmifltir.  Böylece koruma düzeyinin sadece yasal düzenlemelerin de¤il, bilimsel tek-
nik ve t›bbi araflt›rmalarla elde edilen düzeyin de bir fonksiyonu olmas› sa¤lanm›flt›r (fiahin, 1995, s.28).  

‹fl müfettifllerinin de yasal önlemler d›fl›nda bilim ve teknolojinin getirdi¤i yeni önlemleri takip etme zorunlulu¤u or-
taya ç›km›flt›r. Ancak bu de¤iflimin h›z›na, ifl denetim sistemlerinin mevcut yap›s› ile uyum sa¤lamas›nda zorluklar gö-
rülmektedir (Richthofen, 2002)

Programlanm›fl elektronik sistemler, mikrobiyoloji, genetik müdahaleler gibi h›zl› teknolojik de¤iflikliklerin yafland›-
¤› alanlarda, ifl müfettifllerinin bu h›zl› de¤ifliklikleri nas›l izleyecekleri ve bu de¤iflikliklerin çal›flma koflullar› ve orta-
m› aç›s›ndan sonuçlar› üzerinde nas›l bilgi sahibi olacaklar› sorusu, yan›tlanmas› gerekli önemli bir konudur. ‹fl mü-
fettifllerinin gerekti¤inde bu geliflmeleri do¤ru yönde nas›l etkileyecekleri gibi sorular ön plana ç›kmaktad›r ( Rich-
thofen, 2002, s.68).

‹fl Hukuku ‹lkeleri ve Çerçevesindeki De¤iflimin ‹fl Denetimine Yans›malar›

Sosyal devletin çal›flma yaflam›na müdahalesinin azalmas› ve çal›flma iliflkilerindeki de¤iflim, ifl hukuku ilkeleri aç›s›n-
dan da de¤iflimi gündeme getirmifl ve ifl hukukunun ilkeleri, iflgücü piyasalar›n›n ihtiyaçlar› ile iflgücünün korunmas›
yaklafl›mlar›n›n dengelenmesine dayal› olarak yeniden belirlenmifltir. 

Yana Ç›kma: Sosyal devletin çal›flma yaflam›na müdahalesinin azalmas› ve çal›flma iliflkilerindeki de¤iflim, ifl
hukuku ilkeleri aç›s›ndan da de¤iflimi gündeme getirmifl ve ifl hukukunun ilkeleri, iflgücü piyasalar›n›n ihtiyaçla-
r› ile iflgücünün korunmas› yaklafl›mlar›n›n dengelenmesine dayal› olarak yeniden belirlenmifltir. Bu süreç; “ifl
hukukundaki emredici kat› kurallar›n yerine usule iliflkin kurullar›n geçmesi, çal›flma iliflkileri çeflitlenirken ifl
hukuku güvenceleri d›fl›nda kalmas› ve ifl hukukunun güvenceli-esneklik ilkesi” fleklinde üç aflamal› süreç ola-
rak yaflanm›flt›r.

• Çal›flma ‹liflkileri ile Koflullar›na ‹liflkin Düzenlemelerin  Esneklefltirilmesi, Güvenceli-Esneklik ‹lke-
si ve Standart Olmayan Kurallarla Denetim

‹fl hukukunda, çal›flma iliflkilerinin asgari kurallar›n›n belirlendi¤i ve as›l olarak iflçi ve iflveren iliflkilerinin taraflar›n
serbestçe belirlemelerine olanak sa¤layan düzenlemeler, egemen olmufl, istihdam›n korunmas› ad›na çal›flma koflul-
lar›n›n, kat› ifl güvencesi hükümlerinin esneklefltirilmesi gündeme gelmifltir. 

Di¤er yandan küreselleflmenin sonucu artan ekonomik ve sektörel istikrars›zl›klar, geçici iflgücü piyasalar›n›n ege-
men olmas›, iflgücünü tehdit eder hale getirmifltir. Bu süreçte, çal›flma iliflkilerinin yasal çerçevesinin zay›flamas›n›n
da etkisi olmufltur.  ‹fl mevzuat›n›n çal›flma iliflkileriyle ilgili hükümlerinin taraflara daha fazla serbesti tan›mas›yla
bireysel ifl sözleflmelerinin düzenleme alan› genifllemifltir. Özellikle toplu ifl sözleflmeleri kapsam›nda olmayan ve
bireysel pazarl›k gücü zay›f olan esnek istihdam biçimleriyle çal›flanlar, yasal korumalar›n da yetersiz kalmas›yla, dü-
flük çal›flma standartlar›nda çal›flmak zorunda kalm›flt›rlar. ‹flgücü piyasas›nda güvencesiz çal›flma iliflkilerini yayg›n-
laflmas› ve çal›flanlar aç›s›ndan getirdi¤i a¤›r sonuçlar sonucunda, nihayetinde 13. Dünya ifl hukuku ve sosyal güven-
lik kongresinde, esneklefltirmenin s›n›rlar›n›n aç›kça belirlenmesi, esneklefltirmeye gidilen alanlarda sözleflmelerle
ihlal edilemeyecek, iflçileri koruyucu nitelikteki temel asgari normlar›n saptanmas› gerekti¤i kararlaflt›r›lm›flt›r (Sü-
zek, 2002, s.25, 26).

Sosyal koruma anlay›fl›n›n ileri oldu¤u bir çok ülkede çal›flma iliflkilerine iliflkin ifl hukuku kurallar›, iflgücü piyasalar›-
n›n esneklik ihtiyac› ile iflgücünün korunmas› yaklafl›m› aras›nda denge sa¤lamak üzere “güvenceli esneklik”olarak ad-
land›r›lan (Süzek, 2002: 26) bir ilkeye göre yeniden düzenlenmifl, çal›flma koflullar›nda esneklik ilkesinden taviz ver-
meden  çal›flanlara bir tak›m ilave güvenceler de getirilmifltir.

Bu süreçte ifl denetiminin görev alan› da, yasal çerçevesi daha zay›flam›fl olan çal›flma iliflkileri ve ortam›nda, ifl mev-
zuat›ndaki güvenceler çerçevesinde iflçi-iflveren aras›nda düzenlenmifl bireysel ifl sözleflmelerinin, iflyeri iç yönerge-
lerinin uygulan›p uygulanmad›¤›n›n denetimine do¤ru kaym›flt›r.

• Kat› Kurallar›n Yerini Usul ve Prosedürlerin Almas› ile De¤iflken ve Karmafl›k Kurallarla Denetim 

‹fl yasalar›na de¤iflen koflullara uyum gösterebilecek esnekli¤i sa¤lamak amac›yla,   de¤iflen koflullara göre de¤ifltiril-
mesi daha kolay olan tüzük, yönetmelik vb. spesifik düzenleme araçlar›n›n ifl mevzuat›ndaki a¤›rl›¤› artm›flt›r. 
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‹fl mevzuat›nda temel ilke ve çerçeveyi çizen düzenlemeler a¤›rl›k kazanm›fl, yasalarla belirlenmifl “kurallar”›n yerini
süreci belirleyen “prosedürler”  alm›flt›r. Bu prosedürlere göre, iflyerinde al›nacak önlemler ve kurallar ise as›l ola-
rak iflyeri baz›nda ve iflveren sorumlulu¤unda olarak belirlenmektedir. 

Bu süreçte ifl denetiminin görev alan› da,  iflyeri iç yönergeleri, iflyeri sa¤l›k ve güvenlik kurallar›n›n uygulan›p uygu-
lanmad›¤›n›n denetimine do¤ru kaym›flt›r.

Çerçeve ifl yasalar› ve bunlar› tamamlayan genifl tüzük ve yönetmelikleri içeren ifl mevzuat› bu süreçte hacim  ola-
rak genifllemifl, kompleks ve karmafl›k bir hal alm›flt›r.  

Bu durum bu mevzuat›n uygulanmas›nda iflletmeler aç›s›ndan konuyla ilgili uzman deste¤ine olan ihtiyac› art›rm›flt›r.
Bu süreçte, ifl müfettifllerinin e¤itim ve yol gösterme rolü de önem kazanm›flt›r.  

Yana Ç›kma: Di¤er yandan; ifl mevzuat›n›n artan hacmi ve kompleksli¤i karfl›s›nda, ifl müfettifllerinin denetimleri
de daha karmafl›k bir hal alacakt›r. Bu da müfettiflin kendi yetki alan›ndaki yeni geliflmeleri takip etme zorunlulu¤u-
nu getirerek, müfettifllerin görev ve sorumluluklar›n› art›rm›flt›r. Bu durum, ifl müfettifllerinin ifl mevzuat›n›n farkl›
alanlar›nda uzmanlaflmalar› gere¤ini de gündeme getirmifltir (Güngör, 2005, s.116).

• ‹fl Mevzuat›n›n Kapsam›n›n Genifllemesi ve ‹fl Denetiminin Hedef Grubunun Büyümesi

Geliflmekte olan ülkelerde sanayileflmeyle birlikte istihdam ve istihdam içinde ba¤›ml› çal›flanlar›n oran› büyümekte-
dir. Bu süreçte, ifl denetiminin hedef grubu olan ba¤›ml› çal›flanlar kitlesi de büyümektedir.

Di¤er yandan, ifl mevzuat› da kapsad›¤› iflgücü aç›s›ndan geniflleme e¤ilimdedir. Tele-çal›flma gibi “klasik iflyeri” tan›-
m› d›fl›nda yap›lan çal›flmalar, ba¤›ms›z mekanda ba¤›ml› olarak çal›flmaya dayal› istihdam  biçimlerinin ifl mevzuat›
kapsam›na al›nmas›na yol açm›flt›r. Benzer flekilde standart-d›fl› çal›flma türleri de ifl mevzuat›nda  daha kapsaml› ola-
rak düzenlenmeye bafllanm›flt›r. ‹fl mevzuat›n›n kapsam›ndaki bu tür geliflmeler, iflgücü aç›s›ndan da kapsam›n› genifl-
letmifltir. Ayr›ca, tar›m vb. kendine özgü özellikleri nedeniyle ifl mevzuatlar› kapsam› d›fl›nda b›rak›lan baz› sektör-
ler, mikro ölçekteki iflyerleri de bir çok geliflmekte olan ülkede giderek mevzuat kapsam›na al›nmaya bafllanm›flt›r.
Di¤er yandan, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat› kapsay›c› flekilde geniflleme e¤ilimindedir. Tüm bu geliflmeler, ifl dene-
timinin hedef grubunun büyümesi anlam›na gelmektedir.

‹fl denetimi kurumlar›, hedef gruplar›n›n büyümesine paralel olarak, iflgücü ve donan›m olarak geliflme ihtiyac› ile
karfl› karfl›ya kalm›fllard›r.

S›ra Sizde 3: ‹fl yasalar›n›n etkili olarak ifllememesi ve uygulanmamas›n›n temel nedenleri nelerdir? Aç›klay›n›z.

71. Ünite 8, Sayfa 229’daki ÇALIfiMA YAfiAMININ DENET‹M‹NDE YEN‹DEN YAPILANMA ARAYIfiLARI bafl-
l›¤› “ÇALIfiMA YAfiAMININ DENET‹M‹NDE YEN‹DEN YAPILANMA GEREKS‹N‹M‹ ve STRATEJ‹LER‹” ola-
rak de¤iflmifltir. Alt›na da Denetimin Yeniden Yap›lanma Gereksinimi bafll›¤› eklenmifltir. Bafll›¤›n alt›ndaki
metin son paragrafa kadar aynen muhafaza edilmifltir. “‹fl denetiminin güçlendirilmesinde…” diye baflla-
yan son paragraf, ç›kar›lm›flt›r. 

72. Ünite 8, Sayfa 230’daki Çal›flma Yaflam›n›n Denetiminde Karfl›lafl›lan Sorunlar›n Çözümüne Yönelik Stra-
tejiler  bafll›¤›n›n alt›ndaki metin ç›kart›lm›fl yerine afla¤›daki metin eklenmifltir.

‹fl denetiminin güçlendirilmesinde, yine ILO taraf›ndan ortaya ç›kar›lan ve ifllevsel bir ifl denetimi sisteminin na-
s›l oluflturulaca¤› ve gelifltirilece¤i konusunda rehber niteli¤i tafl›yan 10 stratejik ad›m tan›mlanmaktad›r. Bu
ad›mlar, ifl denetimi pratikleri, politika sorular›, meslek içi e¤itim ve denetim aktiviteleri hakk›nda, politikac›la-
ra ve denetim elemanlar›na rehber sunmaktad›r. Bu on ad›m; ifl denetimi için ILO standartlar›n› içerecek flekil-
de uygun yap› ve örgütlenmenin oluflturulmas›n›; özellikle denetim eleman› anlam›nda kaynaklar›n daha iyi kul-
lan›m›n›; önlemeye yönelik denetim anlay›fl›n› içsellefltirmek ad›na etkin e¤itimlerin yap›lmas›n›; müfettifllere, gö-
zetim, tavsiye ve yasalar› uygulatma düzlemlerinde daha etkin rol verilmesini; tümleflik/bütünleflik denetim an-
lay›fl›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›; denetimlerin s›kl›¤› ve önleme stratejilerine iliflkin plan oluflturulmas›n›; yönetim
sistemleri ve denetim elemanlar› için gerekli araçlar›n sa¤lanmas›n› (bilgi, veri ak›fl› sa¤lanmas›); sosyal diyalo¤un
gelifltirilmesini; ifl denetimi ile ilgili çal›flan uluslararas› örgütler ve ulusal düzeyde iflçi ve iflveren örgütleri, sigor-
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ta kurulufllar› ve acil yard›m bölümleri ile a¤ yap› oluflumuna önem verilmesini; yolsuzluk ve alanda sorun yara-
tan di¤er unsurlar›n ortadan kald›r›lmas›n› içermektedir (Gökbayrak ve Özsuca, 2009, s.375).

ILO’nun ifllevsel bir ifl denetimi için tavsiye etti¤i stratejik ad›mlara uygun olarak bir çok ülkede çal›flma yaflam›n›n
denetiminde karfl›lafl›lan sorunlar›n çözümünde benimsenen stratejiler “üretim teknolojilerindeki h›zl› de¤iflimi izle-
me kapasitesini güçlendirme, korunmas›zlaflan iflgücü kesimlerine yönelik denetim stratejileri gelifltirilmesi, sosyal
diyalo¤un ve kat›l›mc› denetim anlay›fl›n›n güçlendirilmesi, kamu kaynaklar› azaltma giriflimleri karfl›s›nda etkinlik ve
verimlili¤i art›rma, denetimde önleme odakl› koruma yaklafl›m›n›n benimsenmesi” ne yönelik stratejiler fleklinde s›-
ralanabilir.

73. Ünite 8, Sayfa 230’daki ilk “Yana Ç›kma” (Çal›flma yaflam›n›n denetiminde karfl›lafl›lan sorunlar›n çözümü-
ne yönelik stratejiler diye bafllayan…) metinden ç›kar›lm›flt›r.

74. Ünite 8, Sayfa 230’daki ‹fl Müfettifllerinin Sürekli E¤itimle Desteklenmesi ve Uzmanlaflmalar›n›n Sa¤lanma-
s› bafll›¤›n›n alt›nda -sayfa 231’de- yer alan son paragraf›n ilk cümlesi, afla¤›daki gibi de¤iflmifltir.

Deneyimlerden iki ders ortaya ç›km›flt›r: birincisi, denetim örgütü içinde mevcut olan  uzmanlar›n, e¤er sahip ol-
duklar› disiplin uygun ise, yeni uzmanl›klarla ilgili  deneyim  ve ek e¤itim olanaklar› sa¤lanabilir.

75. Ünite 8, Sayfa 232’deki ‹flyeri D›fl›na Taflan Koruma Düzenlemeleri Gelifltirilmesi ve Denetim Yetkisinin Ge-
niflletilmesi bölümünün sonunda S›ra Sizde 3, S›ra Sizde 5 ç›kar›lm›flt›r. S›ra Sizde 4 afla¤›daki gibi de¤iflti-
rilmifltir.

S›ra Sizde 4: ‹fl Kanunu’na göre “iflyeri” kavram›n› tan›mlayarak devletin çal›flma yaflam›n› izleme ve görevinin
iflyerleri d›fl›na tafl›p taflamayaca¤›n› tart›fl›n›z.

76. Ünite 8, S›ra Sizde 6, S›ra Sizde 5 olarak de¤ifltirilmifltir.

77. Ünite 8, 233. Sayfada yer alan “Kat›l›mc› Denetim Anlay›fl›n›n Güçlendirilmesi ve Sosyal Diyalogun Gelifl-
tirilmesi Stratejileri” bafll›¤›n›n alt›nda ilk paragraf olarak afla¤›daki paragraf eklenmifltir.

Bu süreçte ifl müfettiflleri, iflçi-iflveren iliflkilerini gelifltirmek, uyuflmazl›klar› azaltmak üzere taraflara bilgi ve tavsiye-
de bulunarak, sosyal diyalogun etkin iflleyiflinde önemli bir rol üstlenmifllerdir. 

78. Ünite 8, Sayfa 235’deki Tümleflik/Bütünleflik ‹fl Denetimi Sistemlerini Yaflama Geçirmek bafll›¤›n›n alt›nda-
ki metnin sonuna afla¤›daki metin eklenmifltir.

“‹fl teftiflinin bütünlü¤ü” ile kastedilen iflçinin çal›flma iliflkileri, çal›flma koflullar› ve çal›flma ortam›n›n birbirine etki-
lerini bütünsel aç›dan de¤erlendiren bir teftifl yaklafl›m›d›r. Asl›nda “risk esasl›” koruma yaklafl›mlar›n›n ifl mevzuat›-
na girmesiyle, riski oluflturan ve a¤›rlaflt›ran çal›flma iliflkileri, çal›flma koflullar› ve çal›flma ortam›na iliflkin unsurlar›n
her birinin birbirinden ay›rt edilmeksizin de¤erlendirilmesi gündeme gelmifltir. Bir iflyerinde “risk de¤erlendirme”
analizlerinin, tüm bu unsurlar› içermesi gerekir ki bu da “ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin bütünselli¤i”ne dikkat çeker. ‹fl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤inin bütünselli¤i, “ifl teftiflinin bütünselli¤i” ilkesini gündeme getirmektedir.

79. Ünite 8, 237. Sayfada yer alan Denetimde Önleme Odakl› Koruma Yaklafl›m›n›n Benimsenmesi Stratejisi
bafll›¤›n›n alt›na “Tepkisel Denetimden Önleme Odakl› Denetime” bafll›¤› eklenmifl, alt›ndaki metin aynen
muhafaza edilmifl ve bu bafll›k ve metinden sonra gelmek üzere afla¤›daki metin eklenmifltir.

• Cezaland›r›c› Anlay›fltan Yol Göstericilik ve Rehberli¤e Yönelinmesi

Genel olarak tüm kamu denetim anlay›fllar›nda, “yasal yapt›r›mlar”› kullanarak mevzuata ayk›r› davranan› cezaland›r-
mak ve tekrar›n› önlemek amaçlan›r. Ça¤dafl denetim anlay›fllar›nda ise, “ceza” tek yöntem olarak kullan›lmamakta,
cezaland›r›c› anlay›fltan giderek yol göstericilik ve rehberli¤e yönelinmektedir. 
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‹fl denetimindeki yaklafl›mlar önleme politikalar›na göre flekillendikçe,  cezaland›r›c› olmaktan çok e¤itici ve yol gös-
terici bir rol üstlenmektedir.

Bilgi verme /dan›flmanl›k ve e¤itim, ifl denetiminin; hükümet, sosyal taraflar ve genel kamuoyu karfl›s›nda,  imaj›n› ve
ald›¤› sonuçlar› destekleme ifllevi gören stratejik bir araçt›r (Richthofen, Benadon, Lurvey, 2003, s.59).

Japonya’da ifl denetimi, “…daha iyi ve rahat bir çal›flma çevresi yaratmak için enformasyon sa¤lamak, yönlendirme
ve yard›m yapmak için bir araç” olarak tan›mlanmaktad›r” (‹MD, 2003, s.42).

Yana Ç›kma: Önleme politikalar›, ifl denetiminin e¤itim ve yol gösterme rolünü daha fazla üstlenmesini gerekti-
rir. Bilgi verme /dan›flmanl›k ve e¤itim, ifl denetiminin; hükümet, sosyal taraflar ve genel kamuoyu karfl›s›nda,  ima-
j›n› ve ald›¤› sonuçlar› destekleme ifllevi gören stratejik bir araçt›r.

• Ulusal ve Sektörel Politika ve Eylem Programlar› Oluflturulmas› ve Yürütülmesine Katk› Yap›lmas› 

Ça¤dafl denetim sistemlerinde; yasalara uygunlu¤u sa¤lamak için ulusal ve sektörel politika ve eylem programlar› olufl-
turmak ve yürütülmesine katk› yapmak da, ifl denetiminin temel bir ifllevi olarak ortaya ç›km›flt›r (Piyal, 2002a, s.12).

Denetimin ifllevi, önleme politikalar›n›n ulusal ve sektörsel düzeylerle, iflletme düzeyinde gelifltirmeyi ve uygulama-
s›n› sa¤lamak olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bir önleme amac›na ulafl›lmas›, iflyeri ölçe¤inde ele al›nmas›na; dahas›, ilgili
iflletmenin üretim amaçlar› sistemiyle bütünleflmesine ba¤l›d›r.

‹flyeri denetiminde saptanan risklerin önlenmesi için, ifl müfettiflleri bir iflyeri sa¤l›k ve güvenlik plan› oluflturmal›, pla-
n› uygulamalar› için iflverene ve iflçilere gerekli bilimsel, teknik destek sa¤lamal› ve plan›n yaflam geçirilmesine taraf
olarak do¤rudan katk› yapmal›d›rlar (Piyal 2002a, s.13). Bu ça¤dafl denetim anlay›fl›n›n yöntemidir. Bunu sa¤lamak
üzere iflyeri, sektör ve ulusal ölçekte üçlü yap›n›n oluflturulmas›, yöntemin bir parças›d›r. 

Sektörel planlama komitelerine ifl denetim elemanlar› kat›lmakta, belirli kurallar kararlaflt›r›lmadan önce, ilgili iflgü-
cü sorunlar›na dikkat çekilmekte; kurallar önerilmektedir (Richthofen, 2002, s.140). 

‹ngiltere’de ifl denetiminde kullan›lan yöntemlerden biri de, taraflar›n kat›l›m› ve taraflara, konular ve sektörler ba-
z›nda bilgi ve öneri verilmesi esas›na dayal›d›r. Tavsiye komiteleri bulunmakta, ayr›ca fabrika müfettiflleri de ifllerini
büyük ölçüde öneri, tart›flma ve ikna yoluyla götürmektedir (fiahin, 1995, s.52).

Di¤er uygulama da, ifl denetim örgütlerinin belirli sorunlara iliflkin olarak genellikle sektörel düzeyde yürüttükleri
kampanyalard›r. Örne¤in, Fransa, Belçika gibi ülkelerde, turizm döneminde, otel ve catering sektörlerine yönelik
olarak yürütülen kampanyalar çerçevesinde, çal›flma ve yaflam koflullar›n›n denetimi de yap›lmaktad›r. Yine, Fran-
sa’da, ifl kazas› oran›n›n oldukça yüksek oldu¤u inflaat sektöründe, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine iliflkin denetim
kampanyalar› düzenlenmektedir (UÇÖ, 2006, s.84). 

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ‹flyeri Örgütlenmeleri ile ‹flbirli¤i

‹flyerinde al›nmas› gereken önlemler, iflverenlerin bir sa¤l›k ve güvenlik yönetimi örgütlenmesi oluflturmalar›n› ge-
rekli k›lmaktad›r. 

‹flletmelerdeki sa¤l›k ve güvenlik yönetimi örgütlenmesinin bir parças› olarak öz /iç denetim mekanizmalar› olufltu-
rulmaktad›r. Sa¤l›k ve güvenlik yönetimi, tehlike ve risk düzeyini risk alt›nda çal›flanlar›n ve etkilenme olas›l›¤› bulu-
nan di¤er kiflilerin kabul edebilece¤i düzeye indirmeyi sa¤lamak amac›yla, tehlike ve risk tan›mlama ve denetlemesi-
ni içermektedir (Richthofen-Benadon-Lurvey, 2003, s.52). 

‹flyerlerinde tehlikeleri saptamak, bu tehlikelere yol açan riskleri de¤erlendirmek, önleme amaçl› önlemleri belirle-
mek, tehlikeleri önlemek veya denetim alt›na almak ve riskleri azaltmak için iflyeri güvenlik ve sa¤l›k yönetimi prog-
ramlar› gelifltirilmektedir (Richthofen-Benadon-Lurvey, 2003, s.48). 

Herhangi bir kaza, yaralanma, iflyerindeki bir sa¤l›k sorunu veya çal›flma iliflkilerindeki bir uyuflmazl›k, sistemin bir ye-
tersizli¤ini gösterir (Richthofen-Benadon-Lurvey, 2003, s.21). Bu çerçevede, iflyerlerinde kazalar›n önlenmesi ve zarar-
lar›n azalt›lmas›na yönelik “toplam hasar yönetimi” sistemi gelifltirilmifltir (Richthofen-Benadon-Lurvey, 2003, s.17).

‹flyerlerindeki iç denetim sistemlerinin ifl müfettifllerinin denetimlerinde kavranmas› ve sistemin uygun iflleyip iflle-
medi¤inin kontrolü, önleme odakl› denetimlerin konusunu oluflturmaktad›r.  ‹flletmelerdeki iç denetim, iflletmelere
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bir sa¤l›k ve güvenlik yönetimi örgütlemesi kurma zorunlulu¤u getiren yasalar ve k›lavuzlarla desteklenen objektif
bir düzenlemeye dayanmas› gerekir (Richthofen, Benadon, Lurvey, 2003, s.52). Objektif ve amaca uygun bir dene-
tim uygulan›p uygulanmad›¤›, ifl müfettifllerinde kontrol edilecektir. 

Avustralya’da Victoria ‹flçi Sigortalar› Kurumu taraf›ndan Güvenlik Yönetimi Gerçeklefltirme Program› olufltu-
rulmufl, bu programla iflverenlere kalite ile güvenli¤i bütünlefltiren bir yönetim sistemi çerçevesi ve ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i sisteminin etkinli¤ini ölçmesi için ayr›nt›l› bir denetim arac› sunulur (Richthofen, Benadon, Lurvey,
2003, s.53).

• ‹flletmelerin ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Performans›n›n Denetlenmesi

Son y›llarda, yetkililerin, iflverenlerin mevzuata uyma düzeylerini de¤erlendirme çabas›nda olduklar› ve yönetsel ve
örgütsel etkilili¤i ölçmek için sistem gelifltirdikleri gözlenmektedir. Bugün, Avrupa’n›n Hollanda, Danimarka, Alman-
ya, ‹sveç ve ‹ngiltere gibi pek çok ülkesinde, iflletme performans›n› de¤erlendirmeyi amaçlayan etkili yöntemlerin
uygulamaya sokuldu¤u, Avustralya, Yeni Zellanda ve Kanada’da benzeri sistemlerin gelifltirildi¤i görülmektedir (Rich-
thofen, Benadon, Lurvey, 2003, s.57).

Baz› sistemler, iflletmelerin güvenlik, sa¤l›k, refah yönetimi gibi, seçilmifl kategorilerdeki performanslar›n›, tehlikele-
rini ve olaylar›n iflgücü ve iflletme d›fl›ndaki insanlar üzerindeki etkilerini nas›l denetledikleriyle ilgili say›sal bir puan-
lama veya derecelendirme yaparlar. Puan art›fl›, yönetimin yasal yükümlülüklerini yerine getirmekteki etkisizli¤ini
gösterir ve bu sonuç yürütmeyi bu iflletmede önleme amaçl› denetim yapmaya yönlendirir (Richthofen, Benadon,
Lurvey, 2003, s.57).

Avustralya’da Victoria ‹flçi Sigortalar› Kurumu, ‹flyeri De¤erlendirme ve Hedef Belirleme Sisteminde (SATS), ifl mü-
fettiflleri iflyerinde, iflletmenin sa¤l›k ve güvenlik yönetim sistemini, mevzuata uyma performans›n›, tehlikeli malze-
meler, etkinlikler ve birimlerden kaynaklanan riskleri denetim alt›na alma etkilili¤ini de¤erlendirerek, her iflyeri için
bir puan saptamas› yapar. SATS, her iflyeri için bir geliflim e¤risi saptanmas›na ve bu iflyeri puan›n›n di¤er iflyerleri-
nin puanlar›yla ve iflkolu, sektör ve ülke puan ortalamalar›yla karfl›laflt›r›lmas›na olanak sa¤lar (Richthofen, Benadon,
Lurvey, 2003, s.57). 

ABD’de de, ‹fl Güvenli¤i ve Sa¤l›¤› Kurumu (OSHA), iflverenin güvenlik ve sa¤l›k program›n›n kalitesini belirleyen bir
say›sal de¤erlendirmeye dayanan Program De¤erlendirme Program› (PDP) gelifltirmifltir. ABD’de, ‹fl Güvenli¤i ve
Sa¤l›¤› Kurumu (OSHA), iflverenin güvenlik ve sa¤l›k program›n›n kalitesini belirleyen bir say›sal de¤erlendirmeye
dayanan Program De¤erlendirme Program› (PDP) gelifltirmifltir. PDP’nda, sa¤l›k ve güvenlik programlar› dört temel
alanda de¤erlendirilir (Richthofen, Benadon, Lurvey, 2003, s.57): 

- Yönetimin önderli¤i ve iflçilerin kat›l›m›,

- Amaca yönelik iflyeri çözümlemesi,

- Kaza ve kay›t çözümlemeleri,

- Tehlikelerin önlenmesi ve denetim alt›na al›nmas›: tehlike denetimi.

80. Ünite 8, 238. Sayfada yer alan ÇALIfiMA YAfiAMININ DENET‹M‹N‹N ETK‹NL‹⁄‹N‹N ÖLÇÜLMES‹ VE
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ bafll›¤› alt›nda “Bu ölçüt, ABD için 1/45.000, ..” diye bafllayan paragraf›n alt›na
afla¤›daki metin eklenmifltir.

“Ülkemizde SGK’nun 2010 y›l› istatistiklerine göre iflçi say›s› 10.575.95 (5510 s. Kanun 4-1/a kapsam›nda), memur
say›s› 3.337.858 (5510 s. Kanun 4-1/b kapsam›nda), kendi hesab›na çal›flan say›s› 2282.511 (5510 s. Kanun 4-1/c kap-
sam›nda)dir. ‹flin yürütümü yönünden denetim yapan müfettifl (2012 y›l› itibariyle 440 ifl müfettifli) bafl›na (iflin yü-
rütümü yönünden denetim kapsam›ndaki yaklafl›k 10.575.95 iflçi esas al›nd›¤›nda)   41.603.82 iflçi düflmektedir. ‹fl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden denetim yapan müfettifl (2012 y›l› itibariyle 512 ifl müfettifli) bafl›na (ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i yönünden denetim kapsam›ndaki yaklafl›k  16.196.304 çal›flan esas al›nd›¤›nda)  31.612.15  iflçi düflmektedir. Bu
ölçütlere göre ülkemiz; geliflmekte olan ülkeler için ILO’nun getirdi¤i ölçütlerin gerisine düflmekte, az geliflmifl ül-
keler için geçerli ölçütlere yak›n bulunmaktad›r.”

239. sayfada ayn› bafll›k alt›nda “Bu nedenle ifl denetiminin görevi..” ile bafllayan paragraf, bu paragraf›n alt›ndaki dik-
kat, “Ça¤dafl denetim anlay›fl›na göre” diye bafllayan paragraf ve yan›ndaki yana ç›kma (Ça¤dafl denetim anlay›fl›na
göre diye bafllayan…) metinden ç›kart›lm›flt›r.
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81. Ünite 8, 239. Sayfada yer alan Çal›flma Yaflam›n›n Denetiminin Türkiye Aç›s›ndan Genel Bir De¤erlendir-
mesi bafll›¤› “TÜRK‹YE’DE ‹fi DENET‹M‹ S‹STEM‹N‹N ANAL‹Z‹ VE S‹STEMDEK‹ DE⁄‹fi‹M‹N DE⁄ERLEN-
D‹R‹LMES‹” olarak de¤ifltirilmifl ve alt›ndaki metin ile “Görev Alanlar›na Göre Denetimlerin ve ‹fl Müfet-
tifllerinin Nicel Da¤›l›m›” “‹flin Yürütümü Yönünden ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönünden Denetimlerin Nicel
Da¤›l›m›” bafll›klar› ve alt›ndaki metinler,  sayfa 241’deki Görev Alanlar›na Göre ‹fl Müfettifllerinin Nicel
Da¤›l›m› bölümüne kadar bütünüyle ç›kar›lm›flt›r. Yerine afla¤›daki metin eklenmifltir:

Türkiye’de Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Teftifl Kurulu taraf›ndan yürütülen ifl denetimi sisteminde,
2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren çal›flma yaflam›ndaki de¤iflim ve yukar›da aç›klanan sorunlara cevap vermek üze-
re baz› de¤iflimler gerçekleflmifltir. Bu yeniden yap›lanman›n, Türkiye’deki ifl denetimi sisteminin temel özellikle-
ri üzerinde etkileri olmufltur. Bu bölümde, birinci ünitede verilen denetim sistemleri analizine uygun olarak Tür-
kiye’deki denetim sistemi görev alanlar›, örgütlenme biçimi, denetim türleri, denetim ifllevleri ve denetim yakla-
fl›mlar› çerçevesinde analiz edilirken, de¤iflim e¤ilimleri de ortaya konulmaya çal›fl›lacakt›r. Ayr›ca, çal›flma yafla-
m›n›n denetiminin Türkiye aç›s›ndan genel bir de¤erlendirmesi yap›l›rken, görev alanlar›na göre denetimlerin ve
ifl müfettifllerinin nicel da¤›l›m› ile öncelikli görev alanlar›ndaki denetimlerin niceliksel boyutundaki de¤iflim de in-
celeme konusu yap›lacakt›r.

‹fl Denetimi Sisteminin Görev Alanlar›na Göre Örgütlenme Biçiminde De¤iflim ve De¤erlendirilmesi 

‹fl Denetiminin Görev Alanlar›

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Teftifl Kurulu taraf›ndan yürütülen ifl denetim sisteminde görev alanlar›, ku-
ruldu¤u günden 2011 y›l›na önemli bir de¤iflim göstermeksizin as›l olarak çal›flma koflullar›, çal›flma iliflkileri ile çal›fl-
ma ortam› alan›n›  kapsamakta olup,  s›n›rl› olarak da istihdam ve sosyal güvenlik alan›n› kapsamaktad›r.  

2011 y›l›ndan itibaren hem 4857 say›l› ‹fl Kanununda hem de 3146 say›l› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Tefl-
kilat Hakk›nda Kanunda yap›lan de¤iflikliklerle, ifl denetimi sisteminin görev alan›nda önemli de¤iflimler yaflanm›flt›r. 

• Çal›flma ‹liflkileri ve Koflullar› Yönünden Görev Alanlar›ndaki De¤iflim

‹lk olarak ifl denetiminin bireysel çal›flma iliflkileri alan›ndaki görevleri aç›s›ndan de¤iflim yaflanm›flt›r.  ‹fl Teftifl Kuru-
lu kuruluflundan itibaren, ifl sözleflmesinin yasal koflullara uygun olarak yap›lmas› ve sözleflmenin taraflar›nca uyulup
uyulmad›¤›n›n kontrolü yan›nda ifl sözleflmesi sona eren iflçilerin ifl sözleflmesine sona ermesine ba¤l› haklar›n› da
içerecek flekilde bireysel çal›flma iliflkileri denetimin temel görev alan›nda olmufltur. ‹fl güvencesinin yasalaflmas›ndan
sonra, ifl güvencesi kapsam›nda olmayan ya da yarg›sal yollara baflvurmayan iflçilerin ifl sözleflmesinin sona ermesi-
ne iliflkin haklar, ifl denetiminin konusu olmufltur. Bu anlamda bireysel ifl uyuflmazl›klar›, di¤er birçok devletin aksi-
ne Türkiye’de ifl denetiminin temel görev alanlar› içinde olmufltur. Bireysel ifl uyuflmazl›klar›, 2001 y›l›na kadar ifl-
yerlerinde yap›lan denetimler çerçevesinde incelenmifl, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n 2002/2 say›l› Ge-
nelgesiyle “uzlaflt›rma” ve “denetim” giriflimlerini içerecek flekilde ifl müfettifllerince yürütülmüfltür.  Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanl›¤›n›n 2009/ 10 say›l› Genelgesi ile ifl iliflkisi sona eren iflçilerin flikayetleri ifl müfettifllerinin gö-
revi olmaktan ç›kar›lm›fl ve son olarak 2011 tarih ve 6111 say›l› Kanun ile 4857 say›l› ‹fl Kanununun 91. Maddesin-
deki de¤ifliklikle, bu tür flikayetlerin Bakanl›k Bölge Müdürlükleri memurlar›nca incelenece¤i düzenlenmifltir.
02.11.2011 tarihinde yürürlü¤e giren 665 say›l› Kanun Hükmünde Kararname  (Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Ya-
p›lmas›na Dair Kanun Hükmünde Kararname) ve bu Kararnamenin uygulanmas›na iliflkin 2011/10 say›l› Bakanl›k Ge-
nelgesi ile bölge müdürlüklerinin kald›r›larak ifllevlerinin çal›flma ve ifl bulma il müdürlüklerine verilmesinden sonra,
bu görev bu müdürlüklere ba¤l› memurlar taraf›ndan yerine getirilmeye bafllanm›flt›r. ‹fl sözleflmesi devam eden ifl-
çilerin flikâyetleriyse, ifl müfettifllerince incelenmeye devam etmektedir.  

‹kinci de¤ifliklik, ifl denetiminin toplu ifl iliflkileri alan›ndaki görevleri ile ilgili olmufltur. Yasa koyucu taraf›ndan ifl mü-
fettifllerine aç›kça yetki verilmemifl olmakla birlikte, 2821 Say›l› Sendikalar Yasas› ve 2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözleflme-
si Grev ve Lokavt Kanunundaki yetki tespiti ile ço¤unluk incelemeleri, grev ve lokavt kapsam› d›fl›nda kalan iflçile-
rin tespiti ilgili görevler, ‹fl Teftifl Tüzü¤üne göre denetimle ba¤dafl›r ifller olarak ifl müfettifllerince üstlenilmifltir.
2009/ 10 say›l› Bakanl›k Genelgesi ve bu Genelgenin iptalinden sonra 2011/3 say›l› Bakanl›k Genelgesi ile ço¤unluk
tespiti, grev oylamas› ile grev ve lokavt d›fl› kalacak iflçilerin tespiti ile ilgili ifllerin, Bakanl›k Bölge Müdürlükleri tara-
f›ndan yerine getirilece¤i düzenlenerek, ifl müfettifllerinin görevleri aras›ndan ç›kar›lm›flt›r.    
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Üçüncü temel de¤ifliklik ise, iflgücü piyasalar› ve sosyal güvenlik alan›nda olmufltur. 02.11.2011 tarihinde yürürlü¤e
giren 665 say›l› KHK ile 3146 say›l› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Teflkilat Kanununda yap›lan de¤ifliklikle, da-
ha önce T. ‹fl Kurumunun görev alan›nda bulunan iflgücü piyasalar› ile ilgili mevzuat›n ve 4447 say›l› ‹flsizlik Sigorta-
s› Kanunu ve ilgili mevzuat›n denetlenmesi görevi de ‹fl Teftifl Kurulunun görevleri aras›na girmifltir.  Böylece, iflgü-
cü piyasas› ve iflsizlik sigortas› konular› da, ifl müfettifllerinin görev alan›na eklenmifltir. 

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönünden Görev Alan›ndaki De¤iflim

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan inceleme denetimleri çerçevesinde incelenen “ifl kazas› ve meslek hastal›¤›” ile ilgili
incelemeler ile “kurma izni, iflletme belgesi”ne iliflkin incelemelerle ilgili önemli de¤ifliklikler olmufltur. 

‹fl müfettiflleri, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n› 4857 say›l› ‹fl Kanunu 77. Maddesi ve ilgili Yönetmelikler çerçeve-
sinde iflverenin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yükümlülü¤ü yönünden incelemenin yan›nda SGK’nun “iflveren ve iflçi kusur
oranlar›n› tespiti”ne yönelik talepleri üzerine bu yönden de incelemifllerdir. 2011/ 8 say›l› Bakanl›k Genelgesi ile yü-
rürlü¤e giren ‹fl Teftifli Rehberinde, “‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden; iflletme belgesi d›fl›nda kalan inceleme evrak-
lar›ndan Genel Çal›flma Plan› ve ilkelerine göre gerekli görülen ifl kazas› veya meslek hastal›klar› ile yap›lan ihbar ve
flikâyetlerden grup baflkanl›klar›nca teftifl program›na al›nmas› uygun görülenler inceleme program›na al›n›r.” hük-
mü gere¤ince ifl kazalar› incelemeleri azalm›flt›r. 

‹fl Kanunu ve ilgili Yönetmelik gere¤ince “bölge müdürlüklerince verilmesi gerekli kurma izni ve iflletme belgesi” al-
mak için iflyerlerinden yap›lan baflvurular, Bölge Müdürlüklerince ‹fl Teftifl Kurulunun ilgili Grup Baflkanl›¤›na iletil-
mesi üzerine, “ifl teftifliyle ba¤dafl›r nitelikte” görülen bu tür baflvurular, ifl müfettiflleri taraf›ndan incelenmifltir. Kur-
ma izni ve iflletme belgesi alma yükümlülü¤ünü düzenleyen Yönetmeli¤in, 6331 say›l› ‹fl Kanunu ile kald›r›lmas›yla, ifl
müfettifllerinin bu konudaki görevleri sona ermifltir. 

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunun 12 Haziran 2012 tarihinde yürürlü¤e girmesiyle 4857 say›l› ‹fl Ka-
nunundaki ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili düzenlemeler yürürlükten kald›r›lm›fl, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili tüm
düzenlemeler 6331 say›l› Kanunda toplanm›fl ve bu Kanunla ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan› ile ilgili düzenlemelerin
uygulama alan› geniflletilerek,  tüm çal›flanlar - kamu ve özel sektöre ait bütün ifllere ve iflyerlerine, bu iflyer-
lerinin iflverenleri ile iflveren vekillerine, ç›rak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çal›flanlar›na faaliyet ko-
nular›na bak›lmaks›z›n- .kapsama al›nm›flt›r. Bu temel de¤ifliklik, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden yap›lan dene-
timlerin kapsam›n› da geniflletmifltir.     

• ‹dari Yönden Teftifller

665 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile 3146 say›l› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Teflkilat Kanununda ya-
p›lan de¤ifliklikle, T.‹fl Kurumu Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› ile Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Teftifl Kurulunun
ortadan kald›r›larak ‹fl Teftifl Kurulu bünyesinde birlefltirilmesi ve 31.10.2012 tarihli ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› Yö-
netmeli¤inin yürürlü¤e girmesiyle Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bünyesinde yap›lacak “idari inceleme, teftifl,
soruflturma, ön inceleme ve benzeri ifller” de ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›n›n görevleri aras›nda say›lm›flt›r. 

S›ra Sizde 6: ‹flçi baflvurular›n›n Çal›flma ve Sosyal Güvenli¤i Bakanl›¤› taraf›ndan incelenmesi konusundaki mev-
zuat›n tarihsel süreç içindeki de¤iflimi nas›l olmufltur? Aç›klay›n›z.

Görev Alanlar›na Göre Denetimin Örgütlenme Biçimi

‹fl denetimi "iflin yürütümü yönünden denetim” ve "ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i yönünden denetim" olarak iki temel gö-
rev alan›na ayr›larak bu çerçevede yürütülmüfl olup, 31.10.2012 tarihli ‹fl Teftifl Kurulu Yönetmeli¤inde de, ifl tefti-
fli ile ilgili faaliyetler bu iki grupta toplanm›flt›r. ‹dari teftifller ise,  ifl teftifli ile ilgili faaliyetler d›fl›nda, ‹fl Teftifl Kuru-
lunun görevleri aras›nda say›lm›flt›r. Bununla birlikte, “4447 say›l› Kanun ile 4904 say›l› Kanun uyar›nca gerçekleflti-
rilecek inceleme ve teftifller ile il müdürlüklerinde 4857 say›l› Kanunun 91 inci maddesinin ikinci f›kras› uyar›nca ya-
p›lan iflçi flikâyetleri incelemesi ifllemlerinin teftifli, ifl teftifli faaliyetleri kapsam›nda” say›lm›flt›r.  ‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i Kanunu uyar›nca yürütülen yetkilendirme ve belgelendirme ifllemlerinin teftifli ile e¤itim kurumlar›n›n ve ortak
sa¤l›k ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetimleri ifllemlerinin teftifli, ifl teftifl faaliyetleri kapsam›nda say›lm›flt›r.
Buna göre; iflgücü piyasas› ve iflsizlik sigortas› konular› da,  iflin yürütümü yönünden denetimin içinde örgütlenmifl-
tir. 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ilgili olarak ifl müfettifllerince yürütülecek ifllemler ise, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
yönünden denetimler içinde örgütlenmifltir. 
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile iflin yürütümü olarak iki türde yürütülen denetimler, farkl› uzmanl›k alanlar›nda formasyon
sahibi ifl müfettiflleri taraf›ndan yap›lmakta ve birbirinden ba¤›ms›z olarak yürütülmektedir. Bu özellikleriyle deneti-
min örgütlenmesi, çoklu uzmanlaflmaya dayal› denetim modelinin özelliklerini tafl›maktad›r. ‹fl Teftifli Tüzü¤ü ve ‹fl
Teftifl Kurulu Yönetmeli¤inde, iki temel görev alan› olarak belirlenen "iflin yürütümü" ve "ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i"nden
birine öncelik ve a¤›rl›k verecek flekilde bir ay›r›m getirilmemifltir. 

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanun hükümlerinin uygulanmas›n›n izlenmesi ve teftifli, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yö-
nünden teftifl yapmaya yetkili Bakanl›k ifl müfettifllerince yap›lmaktad›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden teftifl yapan
ifl müfettifllerinin görev alanlar› 6331 say›l› ‹fl Kanunu ile belirlenmiflken, iflin yürütümü yönünden denetim yapan mü-
fettifllerin görev alanlar› temel olarak 4857 say›l› ‹fl Kanunu, 4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›flt›r›lmalar› Hakk›nda Ka-
nun, 4904 say›l› Türkiye ‹fl Kurumu Kanunu, 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortalar› Kanunu, 6356 say›l› Sendikalar ve Toplu
‹fl Sözleflmesi Kanunu çerçevesindedir.

‹flin yürütümü ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetimlerine ve her iki alanda görev yapan müfettifllere iliflkin istatistiksel bilgi-
ler, ifl denetiminin her iki alandaki a¤›rl›¤›n› ve denetim sisteminde hangi alan›n›n a¤›rl›kl› olarak örgütlendi¤ini gösterir. 

82. Ünite 8, 241. Sayfada yer alan Görev Alanlar›na Göre ‹fl Müfettifllerinin Nicel Da¤›l›m› bafll›¤›n›n alt›nda-
ki metnin son iki paragraf› afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.

2008 y›l›ndan itibaren her y›l ifl müfettifli yard›mc›lar› al›nm›fl olup, 2011 y›l› itibariyle 122’s› iflin yürütümü yönün-
den 266’s› ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden denetim yapacak toplam 388 ifl müfettifli yard›mc› görev yapmaktad›r.
2008 y›l›ndan itibaren ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda daha fazla müfettifl yard›mc›s› göreve bafllat›lm›flt›r. Bu durum,
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden denetimlerin art›r›lmas› ihtiyac›ndan kaynaklanm›flt›r. Nitekim 12 Haziran 2012 ta-
rihinde 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununun yürürlü¤e girmesiyle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›n›n uygula-
ma alan›n›n genifllemifl olmas› da, bu alanda denetim yapacak müfettifle olan ihtiyac› art›rm›flt›r.  

2012 y›l› itibariyle iflin yürütümü yönünden 440 (‹Y yönünden denetim yapan müfettifl yrd.:121) ve ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i yönünden 512 (‹S‹G yönünden denetim yapan müfettifl yrd.:242) ifl müfettifli ve ifl müfettifli yard›mc›s› görev
yapmakta olup, toplam 952 ifl müfettiflinin yaklafl›k %54’ü ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden denetim yapan müfettifl-
tir. Müfettifllerin her iki alandaki say›sal da¤›l›m›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile iflin yürütümü alan›ndaki görevlerin say›sal
büyüklü¤üne de ba¤l› olarak de¤iflmifltir.  

83. Ünite 8, 241. Sayfada yer alan yana ç›kma afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.

Yana Ç›kma: 2012 y›l› itibariyle toplam 952 ifl müfettiflinin yaklafl›k %54’ü ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden denetim
yapan müfettifltir. 2008 y›l›na kadar iflin yürütümü yönünden denetim yapan müfettifl say›s› yar›dan fazla iken, ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i görev alan›n›n genifllemesiyle bu da¤›l›m, tersine dönmüfltür.   

84. Ünite 8, Sayfa 241’deki Görev Alanlar›na Göre ‹fl Müfettifllerinin Nicel Da¤›l›m› bölümünden sonra gelen Ön-
celikli Denetim Türleri ve Nicel Da¤›l›m› bafll›¤› alt›ndaki “‹flin Yürütümü ile ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönünden
Yürütülecek Denetimlerde Öncelikli Denetim Türleri”, “Programl› Denetimler ile Program-D›fl› Denetimlerin
Nicel Da¤›l›m›” bafll›klar› ve alt›ndaki metinler, “Çal›flma Yaflam›n›n Denetiminin Görev Alan› Bak›m›ndan De-
¤erlendirilmesi” “Çal›flma Yaflam›n›n Denetiminin Örgütlenme Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi” “Çal›flma Yafla-
m›n›n Denetiminin Türleri Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi” “Çal›flma Yaflam›n›n Denetiminin Benimsenen Yak-
lafl›mlar/Modeller Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi”, “Çal›flma Yaflam›n›n Denetiminin ‹fllevleri Bak›m›ndan De-
¤erlendirilmesi” bafll›klar› ve alt›ndaki metinler tümüyle ç›kar›lm›flt›r. Yerine afla¤›daki metin eklenmifltir.

• Görev Alanlar›na Göre  Denetimlerin Nicel Da¤›l›m›

‹flin yürütümü ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetimlerine iliflkin istatistiksel bilgiler de,  ifl denetiminin her iki alandaki
da¤›l›m›n› ve denetim sisteminde hangi alan›n›n a¤›rl›kl› olarak örgütlendi¤ini gösterir. 
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Tablo 1’deki verilerden de anlafl›labilece¤i üzere, 2010 y›l›na kadar Türkiye’de iflin yürütümü yönünden denetimler,
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetimlerinden fazlad›r. Ancak her iki tür denetim de 2006 y›l›ndan itibaren azalma e¤ilimine
girmifltir. Bu azalman›n nedenleri, 2006/9 say›l› Bakanl›k Genelgesi ve eki ‹fl Teftifl Rehberinin yürürlü¤e girmesiyle
birlikte ifl denetim programlar›ndaki de¤iflim ve projelendirilmifl denetimlerin uygulanmaya bafllanmas›d›r. Zira bu
tür denetimlerle nicelik de¤il denetim sonuçlar› ön plana ç›km›fl olup, programlanan denetim say›s› düflürülmüfltür.
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden denetimler 2008 y›l›ndan itibaren h›zla azalm›flt›r. Bu azal›flta, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
yönünden denetim yapan müfettifl say›s›n›n giderek azalmas› da etkili olmufltur. 2006-2010 döneminde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i yönünden denetimler say›ca, iflin yürütümü yönünden yap›lan denetimlerin alt›nda seyretmifltir. 

Tablo 2’deki verilerden de anlafl›labilece¤i üzere, 2011 y›l›ndan itibaren denetim say›lar›, hem iflin yürütümü yönün-
den hem de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden azalm›flt›r. Bunun nedenleri afla¤›da aç›klanmaktad›r. Ancak, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i yönünden yap›lan denetimler, önceki y›llarda oldu¤u gibi iflin yürütümü yönünden yap›lan denetimlerin al-
t›nda kalmaya devam etmifltir.  

Yana Ç›kma: 2012 y›l› itibariyle ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›nda görevli ifl müfettifllerinin  yaklafl›k %54’ü ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i yönünden denetim yapmakla birlikte, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden yap›lan denetimler say›ca halen
iflin yürütümü yönünden yap›lan denetimlerin gerisindedir. ‹fl müfettiflinin say›s› kadar, iflin yürütümü ve ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i alan›nda öncelikli görevlerin say›sal büyüklü¤ü de her iki alanda yap›lan denetim say›lar›n› etkilemektedir. 

Denetim Türlerine Göre Denetimlerin Nicel Da¤›l›m›

• 2011 Y›l›nda Yap›lan De¤iflikli¤e Kadar Denetimlerin Türlerine Göre Da¤›l›m›

2011 y›l›nda yürürlü¤e giren yeni ‹fl Teftifl Rehberinden önceki Teftifl Rehberine göre, ihbar, flikayetler ile di¤er bafl-
vurular öncelikli görevler oldu¤undan bu tür baflvurular›n niceli¤i, bu tür baflvurular›n incelendi¤i inceleme denetim-
lerinin toplam denetimler içindeki a¤›rl›¤›n› belirlemifltir.

Y›llar 2005 2006 2007 2008 2009 2010

‹flin yürütümü 34.995 34.496 42.044 39.119 36.386 29.685

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i 28.933 26.617 27.500 14.281 14.281 17.275

Toplam 63928 61113 69554 53400 50667 46960

Tablo 8.1
‹flin Yürütümü ile ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönünden Yap›lan Denetim Say›lar› (2005-2010)

Kaynak: ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2005-2010 Y›llar› ‹fl Teftifli Genel Faaliyet Raporlar›. 

Y›llar 2011 2012 2013

‹flin yürütümü 19.469 26.598 14.646

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i 15902 11.533 8858

Toplam 35371 38131 23504

Tablo 8.2
‹flin Yürütümü ile ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönünden Yap›lan Denetim Say›lar› (2011-2013)

Kaynak: ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2010-2013 Y›llar› ‹fl Teftifli Genel Faaliyet Raporlar›.
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Tablo 3’de görüldü¤ü gibi, 2005 y›l›nda iflin yürütümü yönünden denetimlerin %76,13’ünü inceleme denetimleri
olufltururken, bu oran 2010 y›l›na kadar artm›fl, 2009 y›l›nda %97,03’ünü oluflturmufltur.  ‹flçilerin bireysel alacakla-
r› ile ilgili flikâyetlerin ifl müfettifllerinin görev alan›ndan ç›kart›lmas›n› öngören 2009/10 say›l› Genelge k›sa bir süre
yürürlükte kal›p, Dan›fltay taraf›ndan iptali nedeniyle 2010 y›l›nda da inceleme denetimlerinin a¤›rl›¤› devam etmifl,
%86,49 olmufltur.  

Tablo 4’de görüldü¤ü gibi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden inceleme denetimleri (ifl kazalar› incelemeleri ve di¤er)
2005 y›l›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden denetimlerin %55,95’ini olufltururken, bu oran 2006 y›l›nda %23,20 ol-
mufl, 2007 y›l›nda bu oran iki kat›na kadar artm›fl ve 2010 y›l›nda %62,74’e ç›km›flt›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönün-
den denetimler içinde inceleme denetimleri yar›dan fazla bir a¤›rl›¤a sahip olmufltur.   

2005-2010 döneminde iflin yürütümü ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden her iki denetim türünde de, inceleme de-
netimlerinin oran› yar›dan fazla oldu¤undan, Tablo 5’de görülece¤i üzere inceleme denetimlerinin bu a¤›rl›¤› toplam
denetimler içinde de devam etmektedir. 

‹flin yürütümü ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden toplam denetimler içinde programl› ve program d›fl› denetimlerin
(fiikâyet ya da ihbar üzerine ‹fl Kanunlar›na göre yap›lan inceleme denetimleri, 2821 say›l› Kanuna göre yap›lan ifl-
kolu tespiti,  2009 y›l›n›n 11. ay›na kadar yürütülen 2821 say›l› Kanuna göre yap›lan sendika yetki tespiti, grev oyla-
mas›, grev ve lokavt d›fl› kalacak iflçilerin tespiti ile ilgili incelemeler, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› incelemeleri, kur-
ma izni/iflletme belgesi incelemeleri) say›sal da¤›l›m› Tablo 5’de  görülmektedir. 

Y›llar 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Genel 7220 5.897 4.902 3.691 592 3.678

Kontrol 1130 871 1.038 839 488 393

‹nceleme 26.645 27.628 36.104 34.589 35.306 25.614

Toplam 34.995 34.496 42.044 39.119 36.386 29.685

Tablo 8.3
‹flin Yürütümü Yönünden Denetim Say›lar› (2005-2010)

Kaynak: ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2000-2010 Y›llar› ‹fl Teftifli Genel Faaliyet Raporlar›.

Y›llar 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Genel 17378 16.245 10.625 7.666 6.082 5.556

Kontrol 4181 4.196 1.231 1.496 1.011 880

‹nceleme 27374 6.176 15.644 14.281 12.616 10839

Toplam 48.933 26.617 27.500 23.443 19.709 17.275

Tablo 8.4
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönünden Yap›lan Denetimler  (2005-2010)

Kaynak: ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2005-2010 Y›llar› ‹fl Teftifli Genel Faaliyet Raporlar›.

Y›llar Genel Kontrol
‹fl Kan

‹nc/fiik
2821 2822

Kur.‹z.

/ ‹fll.Bel
M.Has. ‹fl.Kzs. Di¤er Top.

2005 24598 5311 26129 191 432 543 137 4732 296 62369

2010 9.234 1.273 26108 - - 1.286 326 7.822 911 46.960

Tablo 8.5
Denetimlerin Programl› ve Program-D›fl› Denetimler Olarak Da¤›l›m› (2005-2010)

* ‹fl Kanunlar› çerçevesinde yap›lan inceleme denetimleri ile 2821 ve 2822 say›l› Kanunlara göre yap›lan ince-

lemeleri kapsamaktad›r.

Kaynak: ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2005-2010 Y›llar› ‹fl Teftifli Genel Faaliyet Raporlar›.
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Tablo 5’de görüldü¤ü gibi, 2005 y›l› verilerine göre; genel ve kontrol denetimleri d›fl›nda kalan tüm inceleme dene-
timleri dikkate al›nd›¤›nda, inceleme denetimlerinin (iflin yürütümü ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden) tüm dene-
timlerin %47,95’ini oluflturdu¤u görülmektedir.  Bu oran 2010 y›l›na gelindi¤inde yaklafl›k %88’i bulmufltur. Yani in-
celeme denetimlerinin toplam denetimler içindeki a¤›rl›¤› giderek artm›flt›r. 

‹nceleme denetimlerinin, neredeyse denetimin as›l etkinli¤ine dönüfltü¤ü görülmektedir. Bu durum, müfettifllerin
as›l etkinlik alan› olan genel denetimler ve önleyici ifllevini yerine getiremedi¤ini göstermektedir. 

Dikkat: 2010 y›l› itibariyle inceleme denetimleri, neredeyse denetim as›l etkinli¤ine dönüflmüfl olup, bu durum mü-
fettifllerin as›l etkinlik alan› olan genel denetimler ve önleyici ifllevini yerine getiremedi¤ini göstermektedir.

• 2011 Y›l›ndan ‹tibaren Denetimlerin Türlerine Göre Da¤›l›m›

25.11. 2011 tarihinde 6111 say›l› Kanun ile 4857 say›l› ‹fl Kanunu 91. Maddesinde yap›lan de¤ifliklikle “ifl sözleflmesi so-
na eren iflçilerin bireysel alacaklar› ile ilgili incelemeler”in ifl müfettifllerinin görev alan›ndan ç›kar›lmas›yla, iflin yürütümü
yönünden öncelikli görevler aras›nda say›lan inceleme denetimlerinin say›sal olarak azalmas› mümkün hale gelmifltir. 

19 Eylül 2011 tarih ve 2011/8 say›l› Genelge eki ‹fl Teftifli Rehberi,  genel çal›flma plan›n›n programl› teftifl a¤›rl›kl›
olmas› esas›n› getirmifltir. Toplam teftifl say›s›n›n en az yüzde seksen beflinin ‘programl› teftifl’ olmas› öngörülmüfl-
tür. ‹flin yürütümü yönünden iflçi baflvurular›n›n incelemeye al›nmas›ndaki azal›fla paralel olarak ‹fl Teftifli Rehberin-
de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden yap›lan ifl kazalar› incelemelerini de s›n›rland›rma yönünde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Yani iflçi baflvurular› (ifl sözleflmesi devam eden), ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› ve iflletme belgesi incelemelerinin
de içinde oldu¤u tüm inceleme denetimlerinin say›s› %15 ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Daha sonra ‹fl Teftifl Rehberi revize
edilerek “programl› teftifllerde görevli müfettifl say›s›n›n toplam müfettifl say›n›n yüzde seksen beflinden az olama-
yaca¤›” fleklinde düzenlenmifltir. 

Tablo 6’da 2011 ve 2012 y›llar›nda iflin yürütümü yönünden denetimlerin içinde programl› teftifller olan genel ve kon-
trol denetimleri ile inceleme denetimlerinin yerine iliflkin say›sal bilgiler sunulmaktad›r. 2010 y›l›nda iflin yürütümü yö-
nünden yap›lan denetimlerin içinde inceleme denetimleri 25.614 iken, 2011 y›l›nda 15701’e inerek yaklafl›k %40 kadar
azalma e¤ilimi oldu¤u görülmekteyse de, 2011 y›l› itibariyle inceleme denetimlerinin oran› 2010 y›l›na göre sadece bir-
kaç puan azalmam›fl, %80 seviyesinde kalm›flt›r. 2012 y›l›nda ise inceleme denetimlerinin say›ca 2011 y›l›n›n da üzerine
ç›kt›¤› ve toplam denetimler içindeki oran›n›n da  %87’ye ulaflt›¤› görülmektedir. Bu durum ülkemizde, çal›flma iliflkileri
ve koflullar› yönünden hak ihlallerine ba¤l› flikâyetlerin say›ca azalmamas›, ifl sözleflmesi devam eden iflçilerin baflvurula-
r›n›n da artmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Baflvurular›n artmas›nda, Baflbakanl›k ‹letim Merkezi (B‹MER) gibi Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik ‹letiflim Merkezlerinin de kurulmas› ve bu kanallarla bireysel baflvurular›n kolayl›kla yap›labilmesi olana-
¤› getirilmesi de etkili olmufltur. Di¤er yandan programl› teftifllerin say›s›, teftifl konular›n›n geniflli¤i, taraflar› bilgilendir-
me, duyarl›laflt›rma toplant›lar›, çözüm odakl› çal›flmalar gibi teftifl d›fl› faaliyetler nedeniyle art›r›lamamaktad›r. 

Y›llar Genel Kontrol ‹fll.Bel M.Has. ‹fl Kazas› fiikayet Di¤er Top.

2011 6699 1889 1301 124 4222 629 1038 15902

2012 4220 2639 1502 17 251 524 2383 11533

Tablo 8.7
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönünden Denetimlerin Programl› ve Program-D›fl› Denetimler Olarak Da¤›l›m› (2011-2012)

Kaynak: ÇSGB, 2013

Y›llar Genel Kontrol ‹nceleme Top.

2011 2715 1053 15701 19469

2012 2776 371 23151 26598

Tablo 8.6
‹flin Yürütümü Yönünden Denetimlerin Programl› ve Program-D›fl› Denetimler Olarak Da¤›l›m› (2011-2012)

Kaynak: ÇSGB,  2011, 2012
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2011 ve 2012 y›llar›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden denetimlerin içindeki inceleme denetimlerinin ise, 2010
y›l›na görece azalma e¤ilimine girdi¤i söylenebilir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden yap›lan denetimlerin içinde in-
celeme denetimleri 10345 iken, Tablo 7’de görülece¤i üzere 2011 y›l›nda 3514’e inerek yaklafl›k %70 kadar azal-
m›fl, oransal olarak ise %22 seviyesine inmifltir.  2012 y›l›nda ise inceleme denetimlerinin say›ca 2011 y›l›n›n üze-
rine ç›kt›¤› ve toplam denetimler içindeki oran›n›n da iki kat artarak  %40’a ulaflt›¤› görülmektedir. Bu durum ül-
kemizde, ifl kazalar›n›n azalmamas›, SGK taraf›ndan inceleme talebiyle gelen ifl kazalar›n›n artmas›yla aç›klanabilir.
Di¤er yandan programl› teftifllerin say›s›, teftifl konular›n›n geniflli¤i ve  teftifl d›fl› faaliyetlerin a¤›rl›¤› nedeniyle ar-
t›r›lamamaktad›r. 

‹fl Denetiminin ‹fllevlerinde ve Giriflim Araçlar›nda De¤iflim ve De¤erlendirilmesi 

Önleme ‹fllevi ve Önleme Odakl› Denetimlere Öncelik Verilmesi 

‹fl Teftifl Kurulu taraf›ndan yap›lan teftifllerde, 1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren “uygulamaya” efllik edip onu tamam-
layan bir yol olarak  “önleme”ye giderek daha fazla önem verildi¤i gözlenmifltir. (ÇSGB ‹TK- ILO, 2004, s.18). Di-
¤er yandan iflletmeler önleyici politikalar› daha yayg›n biçimde benimsedikçe, ifl müfettiflleri de eskisi gibi salt dene-
tim yap›p yasalar› uygulatan birimler olmaktan ç›karak de¤iflimi kolaylaflt›rmaya ve önlemleri yerlefltirmeye yönelik
sürecin bir parças› olmak durumunda kalmaktad›rlar (ÇSGB ‹TK- ILO, 2004, s.19). 

Ancak yukar›da aç›kland›¤› üzere özellikle 2006 y›l›ndan itibaren uygulanmaya bafllan›lan projelendirilmifl denetim-
lerle ve daha sonra ‹fl Teftifl Rehberinde yap›lan de¤ifliklerle hak ihlalleri ile ilgili ve ifl kazalar› ile ilgili inceleme de-
netiminin a¤›rl›kl› oldu¤u “reaktif/tepkisel denetim” anlay›fl›ndan “proaktif/ öngörmeye dayal› denetim” anlay›fl›na
do¤ru yönelindi¤i görülmektedir. Programl› teftifllerin, genel çal›flma plan›, geçmifl y›l/y›llara ait istatistikî veriler, ulu-
sal politikalar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çal›flma yaflam›n›n riskleri ve öncelikleri ile Kurul Baflkanl›¤›-
n›n kaynaklar› dikkate al›nmak suretiyle y›ll›k olarak haz›rlanmas› öngörülmüfltür. 

‹fl Teftifl Rehberine “ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› ve iflletme belgesi incelemelerinin de içinde oldu¤u tüm in-
celeme denetimlerinin say›s› %15 ile s›n›rland›r›lmas›” hedefi getirilmifl ise de, yukar›da aç›kland›¤› gibi ülkemizin
koflullar› nedeniyle artan inceleme talepleri nedeniyle daha sonra ‹fl Teftifl Rehberi revize edilerek “programl› tef-
tifllerde görevli müfettifl say›s›n›n toplam müfettifl say›n›n yüzde seksen beflinden az olamayaca¤›” fleklinde düzen-
lenmifltir. ‹nceleme denetimlerinin iflin yürütümü yönünden oransal olarak azalmad›¤›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›n-
dan ise inceleme denetimlerinin %50 gibi ciddi bir oranda azald›¤› görülmektedir. Ancak, “proaktif/ öngörmeye da-
yal› denetim”anlay›fl›na ne ölçüde yer verildi¤i, sadece inceleme denetimlerinin yer ald›¤› tepkisel denetimler ile
proaktif anlay›flla gerçeklefltirilen programl› denetimlerin oran›na bak›larak de¤erlendirilmemelidir. ‹fl Teftifl Kuru-
lu, ‹fl Teftifli Rehberinde getirdi¤i yeni yaklafl›mla, kaynaklar›n›n yani iflgücünün büyük k›sm›n› proaktif denetimlere
ay›rmaya bafllam›flt›r. 

Denetimler ve 

Türleri

‹flin Yürütümü 

Yönünden

‹fl Sa¤l›¤› ve 

Güvenli¤i Yönünden
Toplam

Programl› Teftifl 1830 5.119 9.234

Program-d›fl›  Teftifl 12816 3213 1.273

Yabanc› Çal›flma ‹zinleri  1117 - 25.614

Toplu iflten ç›karma  130 - 1.286

‹fl Kolu 110 - 7.822

‹fl Kazas› - 286 326

Meslek Hastal›¤› - 24 494

‹dari Tedbir - 526 911

Toplam 14646 8858 23.504

Tablo 8.8
‹flin Yürütümü ve ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönünden Denetim Türleri (2013).

Kaynak: ÇSGB, 2013.
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‹fl Teftifli Rehberine göre; ifl müfettiflleri ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden yapacaklar› her tür teftiflte, iflyerinde daha
önce meydana gelmifl olan ifl kazalar›n›n meydana gelifl sebepleri ile ilgili olarak düzeltici faaliyetlerin bafllat›l›p bafl-
lat›lmad›¤›n› araflt›racakt›r.  Herhangi bir faaliyet bafllat›lmad›¤›n›n tespiti halinde, söz konusu kazalar›n bir daha tek-
rar etmemesi için al›nacak önlemler tespit edilecektir.  

Önlemenin, ödemekten daha insani ve daha ekonomik oldu¤u, çal›flma bar›fl›n›n sa¤lanmas›n›n toplumlar›n geliflimine ve
sosyal refahlar›n› artmas›na olan olumlu etkileri oldu¤u gerçe¤inden hareketle, risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktör-
lerinin ortadan kald›r›lmas›, ifl iliflkilerinin iyilefltirilmesi ve ifl uyuflmazl›klar›n›n azalt›lmas› hedeflenmektedir.

Öncelikli Risklere Göre Denetim Programlar›n›n Haz›rlanmas›

2006 y›l›ndan itibaren uygulanmaya bafllan›lan projelendirilmifl denetimlerle, risk odakl› ve “‹flkolu/sektör esasl›” ve-
ya “alan esasl›” teftifller yap›lmaya bafllanm›flt›r. Çal›flma yaflam›n›n öncelikli riskleri belirlenerek, bu risklerin yo¤un
oldu¤u sektörlerde ya da iflyerlerinin oluflturdu¤u alanlarda (küçük sanayi siteleri, organize sanayi siteleri vb) pro-
jelendirilmifl denetimler uygulanm›fl ve bu denetimlerde de öncelikli olarak belirlenen risklerin giderilmesi hedeflen-
mifltir. ‹fl denetiminin öncelikli risklere göre örgütlenmesinde önleyici koruma yaklafl›mlar›n›n ön plana ç›kmas› ve
buna paralel olarak ifl mevzuat›n›n da de¤iflmesi etkili olmufltur.

Yeni ‹fl Teftifl Rehberinde de ayn› yaklafl›mla, programl› denetimlerin çal›flma yaflam›n›n riskleri ve öncelikleri dik-
kate al›narak haz›rlanmas› öngörülmüfltür.  Programl› teftifllerde,  yo¤un olarak ihlal edildi¤i tespit edilen mevzu-
at kurallar› risk olarak belirlenmekte, ifl mevzuat›n›n tüm kurallar› de¤il de sadece belirlenen risklerle ilgili kural-
lar teftifl edilmektedir.

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’nca önleyici teftifl yaklafl›m› esas al›narak gerek iflin yürütümü gerekse ifl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤i yönünden, klasik teftifl anlay›fl› d›fl›na ç›k›lmak ve kaynaklar› etkin ve verimli kullanmak suretiyle; ilgili tüm sosyal
taraflar› kapsayan, e¤itim, iletiflim ve bilgilendirmeye a¤›rl›k veren, çözüm odakl› “Risk Esasl›”, ‹flkolu/Sektör Esasl›”
veya “Alan Esasl›” programl› teftifllere bafllan›lm›flt›r.

Programlanm›fl teftifller belirli bir ön haz›rl›k, planlama, izleme ve de¤erlendirme içerisinde yürürlü¤e konularak de-
netimlerin kapsam› ve hedefleri do¤rultusunda sosyal taraflar›n sürece dahil edilmesi, e¤itim, bilinçlendirme faaliyet-
leri yürütülmesi nedeniyle önleme amac›na hizmet eden teftifl faaliyetleri niteli¤indedir.

Yana Ç›kma: ‹fl Teftifl Rehberinde, programl› denetimlerin çal›flma yaflam›n›n riskleri ve öncelikleri dikkate al›na-
rak haz›rlanmas› öngörülmüfltür.  

Bilgilendirme ve Yol Göstericili¤in  Ön Plana Ç›kmas› 

2000’li y›llara kadar Türkiye’de ifl müfettifllerinin denetim etkinlikleri çerçevesinde, "mevzuatla ilgili olarak ge-
nel bilgiler vermek", "mevzuat› uygulatmak için yap›lmas› gereken ifllemleri aç›klamak" fleklinde taraflar› bilgilen-
dirme ve yol gösterme ifllevini yerine getirdikleri görülmektedir (fiahin, 1995, s.63). Bununla birlikte, denetim
faaliyetleri çerçevesinde taraflar›n duyarl›laflt›r›lmas›, mevzuat›n gerekleri hakk›nda bilgilendirilmelerine yönelik
çal›flmalara a¤›rl›k verilmesi ancak 2006 y›l›ndan itibaren uygulanan projelendirilmifl denetimlerle uygulanmaya
bafllanm›flt›r.   

201 tarihli ‹fl Teftifl Rehberine göre uygulamaya konulan programl› teftifllerde de,  ilgili tüm sosyal taraflar› kapsa-
yan, e¤itim, iletiflim ve bilgilendirmeye a¤›rl›k veren bir yaklafl›m uygulanmas› öngörülmüfltür. 

Sosyal Diyalog ve Kat›l›mc›l›k Anlay›fl›yla Sorunlar›n Çözümünde ‹flbirli¤i

‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2011 y›l› itibariyle kaynaklar›n› daha etkin bir flekilde kullanmak amac›yla çal›flma hayat›-
na iliflkin mevzuat›n ihlal edildi¤i alan ve sektörleri belirleyerek, söz konusu sektör ve alanlarda çal›flma hayat›nda
yer alan tüm aktörlerin de kat›l›m›n› sa¤lamak suretiyle programl› teftifl modeline geçmifltir. Sosyal diyalog ve kat›-
l›mc›l›k anlay›fl›yla sorunlar›n çözümünde iflbirli¤i yap›lmas› hedeflenmektedir. 
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Denetimin “çözüm odakl›” olarak planlanmas›, ifl müfettifllerinin sorunlar›n çözümüne yönelik olarak taraflarla ve il-
gili kurumlarla çal›flmas›n›, iflbirli¤i yapmas›n› gerektirmifltir.  Programl› denetimlerde taraflar› bilgilendirme ve e¤it-
me, çözüme yönelik taraflarla ve ilgili kurulufllarla iflbirli¤i, uygun ulusal ve sektörel politikalar›n gelifltirilmesi, giri-
flim araçlar› olarak kullan›lm›flt›r.     

“Uyumu Artt›rmaya Yönelik” Denetim Yaklafl›m›n›n Ön Plana Ç›kmas›

‹fl Teftifl Rehberinde, programl› teftifllerin “sorun odakl›” olarak haz›rlanaca¤› ve uygulanaca¤› öngörülmüfltür.
Programl› teftifllerin hedefi, çal›flma hayat›na iliflkin kurallar›n ihlalini önlemek, iflçi ve iflverenleri ifl mevzuat›na
yönelik kurallar hakk›nda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, söz konusu taraflar›n mevzuat hükümlerine riayet et-
melerine yönelik duyarl›l›klar›n› art›rmak ve ifl mevzuat› kurallar›n› iflyerlerinde kal›c› olarak uygulanabilir hale ge-
tirmektedir.

Taraflar›n duyarl›laflt›r›lmas›, sosyal diyalog ve kat›l›mc›l›k anlay›fl›yla sorunlar›n çözümünde iflbirli¤i yap›lmas›n›n ön-
görülmesi, uyumu art›rmaya yönelik denetim yaklafl›m›n›n benimsendi¤ini göstermektedir. 

Di¤er yandan, iflverene “önel verme” prosedürü de, ‹fl Teftifl Rehberinde hem programl› denetimler hem de ince-
leme denetimleri için öncelikle uygulanmas› gereken bir prosedür –müfettiflin aksine bir kanaati oluflmam›flsa- ola-
rak vurgulanmaktad›r.  ‹fl Teftifl Rehberine göre, iflveren veya iflveren vekilince teftiflte saptanan mevzuata ayk›r›l›k
ve eksiklikleri giderme konusunda irade aç›klanmas› halinde, yerine getirmesi için uygun süre verilecektir. Süre so-
nunda mevzuata ayk›r›l›k ve eksiklikler yerine getirildi¤i takdirde ise yapt›r›m uygulanmayaca¤› öngörülmüfltür. ‹fl
Teftifl Rehberindeki bu düzenlemeler, “yapt›r›mc› denetim”den “uyumu art›rmaya yönelik” denetim yaklafl›m›na ge-
çildi¤inin göstergesidir.  

Yana Ç›kma: Taraflar›n duyarl›laflt›r›lmas›, sosyal diyalog ve kat›l›mc›l›k anlay›fl›yla sorunlar›n çözümünde iflbirli¤i
yap›lmas›n›n öngörülmesi, uyumu art›rmaya yönelik denetim yaklafl›m›n›n benimsendi¤ini göstermektedir. 

85. Ünite 8, Özet bölümünde yer alan Amaç 5, afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Amaç 5: Türkiye’de ifl denetimi sisteminin genel bir de¤erlendirmesini yapmak

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Teftifl Kurulu taraf›ndan yürütülen ifl denetim sisteminde görev alanlar›, ku-
ruldu¤u günden 2011 y›l›na önemli bir de¤iflim göstermeksizin as›l olarak çal›flma koflullar›, çal›flma iliflkileri ile çal›fl-
ma ortam› alan›n› kapsamakta olup,  s›n›rl› olarak da istihdam ve sosyal güvenlik alan›n› kapsamaktad›r.  

02.11.2011 tarihinde yürürlü¤e giren 665 say›l› KHK ile 3146 say›l› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Teflkilat Kanu-
nunda yap›lan de¤ifliklikle, iflgücü piyasas› ve iflsizlik sigortas› konular› da, ifl müfettifllerinin görev alan›na eklenmifltir. 

6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunun 12 Haziran 2012 tarihinde yürürlü¤e girmesiyle, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yö-
nünden yap›lan denetimlerin kapsam›n› da geniflletmifltir.     

‹fl denetiminin temel görev alanlar› "iflin yürütümü yönünden denetim” ve "ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i yönünden dene-
tim" olarak iki gruba ayr›larak yürütülmektedir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile iflin yürütümü olarak iki türde yürütülen de-
netimler, farkl› uzmanl›k alanlar›nda formasyon sahibi ifl müfettiflleri taraf›ndan yap›lmakta ve birbirinden ba¤›ms›z
olarak yürütülmektedir. Bu özellikleriyle denetimin örgütlenmesi, çoklu uzmanlaflmaya dayal› denetim modelinin
özelliklerini tafl›maktad›r. ‹fl Teftifl Kurulu Yönetmeli¤inde, iki temel görev alan› olarak belirlenen "iflin yürütümü"
ve "ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i"nden birine öncelik ve a¤›rl›k verecek flekilde bir ay›r›m getirilmemifltir. Buna paralel ola-
rak, her iki alanda görev yapan müfettifl say›s› da, birbirine yak›n olmufltur. Ancak, 2008 y›l›n kadar iflin yürütümü
yönünden denetim yapan müfettifl say›s›, %50’nin biraz üzerindeyken, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›ndaki görevlerin art-
mas›yla bu alanda görev yapan müfettifl say›s› 2012 y›l› itibariyle %54’e ç›km›flt›r. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden ya-
p›lan denetimler say›ca halen iflin yürütümü yönünden yap›lan denetimlerin gerisindedir. ‹fl müfettiflinin say›s› kadar,
iflin yürütümü ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda öncelikli görevlerin say›sal büyüklü¤ü de her iki alanda yap›lan dene-
tim say›lar›n› etkilemektedir. 
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2011 y›l›nda yürürlü¤e giren yeni ‹fl Teftifl Rehberinden önceki Teftifl Rehberine göre denetim türleri, genel teftifl,
kontrol teftifli ve inceleme teftifli olarak üç türe ayr›lm›flt›r. 2011 y›l›na kadar ihbar, flikâyetler ile di¤er baflvurular
öncelikli görevler oldu¤undan bu tür baflvurular›n niceli¤i, bu tür baflvurular›n incelendi¤i inceleme denetimlerinin
toplam denetimler içindeki a¤›rl›¤›n› belirlemifltir. Hem iflin yürütümü hem de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i denetimleri için-
de inceleme denetimlerinin oran› %80’leri bulmufltur. 2010 y›l› itibariyle inceleme denetimleri, neredeyse denetim
as›l etkinli¤ine dönüflmüfl olup, bu durum müfettifllerin as›l etkinlik alan› olan genel denetimler ve önleyici ifllevini
yerine getiremedi¤ini göstermektedir.

19 Eylül 2011 tarih ve 2011/8 say›l› Genelge eki ‹fl Teftifli Rehberi, denetim türlerini programl› ve program-d›fl› ola-
rak s›n›fland›rm›fl ve genel çal›flma plan›n›n programl› teftifl a¤›rl›kl› olmas› esas›n› getirmifltir. ‹fl Teftifl Rehberi,
“programl› teftifllerde görevli müfettifl say›s›n›n toplam müfettifl say›n›n yüzde seksen beflinden az olamayaca¤›” flek-
linde düzenlenmifltir. 

Bu düzenlemeden sonra 2001 y›l›ndan itibaren flikayet incelemeleri say›ca azalsa da, iflin yürütümü yönünden hala
denetimlerin %80’leri seviyesindedir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden ise, inceleme denetimlerinin oran› yar› yar›ya
azalm›flt›r. 

‹nceleme denetiminin a¤›rl›kl› oldu¤u “reaktif/tepkisel denetim” anlay›fl›ndan “proaktif/ öngörmeye dayal› denetim”
anlay›fl›na do¤ru yönelindi¤i görülmektedir. ‹fl Teftifl Kurulu, ‹fl Teftifli Rehberinde getirdi¤i yeni yaklafl›mla, kaynak-
lar›n›n yani iflgücünün büyük k›sm›n› proaktif denetimlere ay›rmaya bafllam›flt›r. 

Denetim programlar›, öncelikli risklere göre seçilen sektör ve alanlarda uygulanmaya bafllanm›flt›r. ‹fl denetiminin
öncelikli risklere göre örgütlenmesinde önleyici koruma yaklafl›mlar›n›n ön plana ç›kmas› ve buna paralel olarak ifl
mevzuat›n›n da de¤iflmesi etkili olmufltur. Programl› teftifllerde,  ilgili tüm sosyal taraflar› kapsayan, e¤itim, iletiflim
ve bilgilendirmeye a¤›rl›k veren bir yaklafl›m uygulanmas› öngörülmüfltür. 

Taraflar›n duyarl›laflt›r›lmas›, sosyal diyalog ve kat›l›mc›l›k anlay›fl›yla sorunlar›n çözümünde iflbirli¤i yap›lmas›n›n ön-
görülmesi, uyumu art›rmaya yönelik denetim yaklafl›m›n›n benimsendi¤ini göstermektedir. 

86. Ünite 8, Kendimizi S›nayal›m bölümü Soru 1 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

1. Afla¤›dakilerden hangisi çal›flma iliflkilerinin küreselleflmesi sonucunda ortaya ç›kan sorunlardan biri de¤ildir?

a. Üretim süreçlerinin parçalanmas›,  fason ifl iliflkilerinin ve tafleronlaflman›n artmas›

b. Çal›flma mekân›n›n ba¤›ms›zlaflmas›, iflin iflyeri d›fl›nda yap›lmas›

c. ‹stihdam biçimlerinin farkl›laflmas›, iflgücü piyasalar›n›n parçalanmas›

d. Standart çal›flma biçimlerinin yayg›nlaflmas›

e. Göçmen, kad›n, çocuk iflgücünün artmas›

87. Ünite 8, Kendimizi S›nayal›m bölümü Soru 4 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

4. Afla¤›dakilerden hangisi çal›flma iliflkileri sistemindeki de¤iflim sonucu ifl denetiminin karfl› karfl›ya kald›¤› sorun-
lardan de¤ildir?

a. Devletin çal›flma iliflkileri sistemindeki rolünün azalmas›

b. Devletin “çal›flma bar›fl›n› sa¤lama” ifllevinin ön plana ç›kmas›

c. Hak ihlallerinin artmas›

d. Sendikalar›n zay›flamas› ve ifl denetimin iflbirli¤i alan›n›n daralmas›

e. Toplu çal›flma çal›flma iliflkilerinin yayg›nlaflmas›
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88. Ünite 8, Kendimizi S›nayal›m bölümü Soru 5 cevap fl›kk› a afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

a. 155 say›l› Sözleflme

89. Ünite 8, Kendimizi S›nayal›m bölümü Soru 6 ve 7 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir

6. ‹fl mevzuat›n›n ilkeleri ve çerçevesindeki de¤iflimin ifl denetimine yans›yan sonuçlar› afla¤›dakilerden hangisi
de¤ildir?

a. Bireysel ifl sözleflmelerinin uygulan›p uygulanmad›¤›n›n denetimi önem kazanm›flt›r.

b. ‹flyeri iç yönergelerinin uygulan›p uygulanmad›¤›n›n denetimi önem kazanm›flt›r.

c. Mevzuat›n uygulanmas›nda ifl müfettifllerinin e¤itim ve yol gösterme rolü önem kazanm›flt›r.

d. ‹fl denetiminin hedef gruplar› büyümüfltür.

e. Standart-d›fl› çal›flma biçimlerine göre çal›flan iflgücünün korunma ihtiyac› azalm›flt›r.

7. Afla¤›dakilerden hangisi denetimde önleme odakl› koruma yaklafl›m›na iliflkin stratejilerden de¤ildir?

a. Cezaland›r›c› anlay›fltan yol göstericilik ve rehberli¤e yönelinmesi

b. Ulusal ve sektörel politika ve eylem programlar› oluflturulmas› ve yürütülmesine katk› yap›lmas›

c. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i iflyeri örgütlenmeleri ile iflbirli¤i

d. Cezaland›r›c› yaklafl›m›n ön plana ç›kmas›

e. ‹flletmelerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i performans›n›n denetlenmesi

90. Ünite 8, Kendimizi S›nayal›m bölümündeki Soru 8 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

8. Türkiye’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden görev yapan ifl müfettifllerin toplam ifl müfettiflleri aras›ndaki oran›
nas›l bir seyir izlemifltir?

a. 2005 y›l›na kadar azalm›fl, 2005’den itibaren artm›flt›r. 

b. 2011 y›l›na kadar azalm›fl, 2011’den itibaren artm›flt›r

c. 2008 y›l›nda itibaren azalm›flt›r.

d. Ayn› oranda kalm›flt›r. 

e. 2008 y›l›ndan itibaren artm›flt›r.

91. Ünite 8, Kendimizi S›nayal›m bölümü Soru 9 a ve c cevap fl›klar› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

a. ‹fl yarg›s›

c. Sendikalar 

92. Ünite 8, Kendimizi S›nayal›m bölümü Soru 10  afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

10. Afla¤›dakilerden hangisi ifl denetimin ön plana ç›kan ifllevleri ve giriflim araçlar›ndan de¤ildir?  

a. Öncelikli risklere göre denetim programlar›n›n haz›rlanmas›

b. Bilgilendirme ve yol göstericili¤in ön plana ç›kmas› 

c. Tepkisel denetim yaklafl›m›n ön plana ç›kmas›

d. Sosyal diyalog ve kat›l›mc›l›k anlay›fl›yla sorunlar›n çözümünde iflbirli¤i

e. “Uyumu artt›rmaya yönelik” denetim yaklafl›m›n›n ön plana ç›kmas›
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93. Ünite 8, Kendimizi S›nayal›m 1., 4., 6. ve 7. Sorular›n›n yan›t anahtar› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

1. dYan›t›n›z yanl›fl ise, “Standart-d›fl› ve Küresel Çal›flma ‹liflkilerinin Yayg›nlaflmas› ve ‹fl Denetimine Yans›malar›”
bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

4. eYan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Devletin Çal›flma ‹liflkilerindeki Rolünün De¤iflmesi ve ‹fl Denetiminin Karfl› Karfl›ya
Kald›¤› Sorunlar” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

6. eYan›t›n›z yanl›fl ise, “‹fl Hukuku ‹lkeleri ve Çerçevesindeki De¤iflimin ‹fl Denetimine Yans›malar›” bafll›¤› alt›nda
size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

7. dYan›t›n›z yanl›fl ise, “Denetimde Önleme Odakl› Koruma Yaklafl›m›n›n Benimsenmesi Stratejisi” bafll›¤› alt›nda
size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

94. Ünite 8, Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 8. 9. ve 10. Sorular›n›n Yan›t anahtar› afla¤›daki flekilde de¤ifl-
tirilmifltir.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Görev Alanlar›na Göre ‹fl Müfettifllerinin Nicel Da¤›l›m›” bafll›¤› alt›nda size verilen bilgile-
ri yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Diyalogun ve Kat›l›mc› Denetim Anlay›fl›n›n Güçlendirilmesi Stratejileri” bafll›¤› al-
t›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹fl Denetiminin ‹fllevlerinde ve Giriflim Araçlar›nda De¤iflim ve De¤erlendirilmesi” bafll›-
¤› alt›nda size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

95. Ünite 8, S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1, S›ra Sizde 2, S›ra Sizde 3 ve S›ra Sizde 4 afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.

S›ra Sizde 1 

Küreselleflme, ekonomik alanda dünya ekonomisinin entegrasyonu ve yeniden yap›lanmas›na, üretim alan›nda ise
post-fordist üretim modeline denk düflmektedir. Küreselleflme ve d›fl rekabete aç›k bir ortamda sürekli olarak kon-
jonktürel dalgalanmalar yaflanmas› ve ekonomide s›k s›k arz ve talep de¤iflikliklerinin yaflanmas› sonucu, üretim mo-
dellerinin esneklefltirilmesi gündeme gelmifltir Geleneksel fordist model yerine, esnek üretim modelleri geçmekte
ve bu yeni üretim modeli esnek uzmanlaflma, yal›n üretim gibi adlarla kavramsallaflt›r›lmaktad›r. Fordist kitle üreti-
minin a¤›rl›kl› oldu¤u bir üretim modelinden stoksuz, esnek üretimin hakim oldu¤u ve piyasa taleplerinin süratle kar-
fl›lanmas›na dönük çeflitlendirilmifl ürün anlay›fl›n› öne ç›karan yeni bir üretim modeline do¤ru süratli bir geçifl ya-
flanmaktad›r.  

Post-fordist üretim biçimleri sadece üretim yöntemlerini de¤il, eme¤in üretim sürecindeki yerini, istihdam biçim-
lerini, iflgücü piyasas›n›n yap›s›n›, emek - sermaye iliflkilerini ve çal›flma iliflkilerini etkilemekte ve de¤ifltirmekte-
dir. Bu nedenle bu sistemlerin tümünü içerecek flekilde post-fordizm olarak adland›r›lmaktad›r. Post-fordizm ay-
n› zamanda küreselleflme sürecine de denk düflmekte ve birbirine karfl›l›kl› olarak neden-sonuç iliflkileri ile ba¤l›
bulunmaktad›rlar.

Fordist ekonomik yap›n›n merkezi ö¤esi, kitle tüketimi ile eklemlenmifl bir  üretimdir.  Son derece parçalan-
m›fl bir iflbölümü vard›r. Post-fordist dönemde ise, farkl› bir yönelim gözlenmektedir. Kitle üretimi yerini
stoksuz üretime terk etmektedir. Post-fordizmin özünü, kitle piyasalar›n›n parçalanmas›n› izleyen genifl ifl s›-
n›flamalar› ve emek esnekli¤i oluflturmaktad›r. Üretim aç›s›ndan post-fordizm, hem imalat ve hem de hizmet
sektörlerinde, farkl› ürün dizilerini üretebilecek esnek sistemler gelifltirme do¤rultusundaki bir e¤ilimi tem-
sil etmektedir.  

Emek sürecinin tekniklerinde ve örgütlenmesinde önemli dönüflümler yaflanm›flt›r. ‹lk göze çarpan e¤ilim, üretimin
ademi merkezileflmesidir (desantralizasyon). Üretimin ademi merkezileflmesi, bir yanda ayn› firma içinde fabrikala-
r›n bölünmesi, küçültülmesi, ürün çevriminin fabrikalar aras›nda yay›lmas›, standartlaflm›fl parçalar›n (modülasyon)
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daha küçük birimlerde üretilebilmesi fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Bu sayede iflgücünü kitlesel olarak bir araya geti-
ren büyük fabrikalar›n önemi azalmakta, di¤er yandan, ademi merkezileflmenin bir parças› olarak, firmalar aras›nda
ifl bölme, firma d›fl› küçük firmalara, atölyelere ifl yapt›rmak biçimleri ortaya ç›kmaktad›r. 

Makine iflgücünün; çok amaçl›, bilgisayar denetimli makineler de, tek amaçl› makinelerin yerini alm›flt›r. Böylece hem
makinelerin, hem de fabrikalar›n ifllevsel esnekli¤i art›r›lm›fl, üretimin iflgücüne ba¤›ml›l›¤› azalt›lm›flt›r. 

Üretim ve rekabet koflullar› de¤iflirken, iflletmeler faaliyetlerinin piyasadaki belirsizlik ve riskleri karfl›layacak biçim-
de örgütlenmesinde, iflgücü kullan›m› ve çal›flma iliflkilerini  esnek bir yap›da düzenlemeyi denemektedirler.

‹flletmenin gerekti¤i zaman ve gerekti¤i say›da iflçi istihdam›n›n kolaylaflt›r›lmas› için, iflgücü piyasas›n›n esneklefltiril-
mesi ihtiyac› ortaya ç›km›flt›r. D›fl esneklik de denilen say›sal esneklik, de¤iflen ekonomik ve teknolojik flartlara, pi-
yasalardaki talep de¤iflkenli¤ine ve yeni üretim tekniklerine göre iflletmelerin kullanacaklar› iflgücü miktar›n› ve nite-
li¤ini belirleyebilme serbestisini ifade eder. ‹flgücü istihdam›nda say›sal esneklik, genel olarak ekonominin bütünün-
de, iflçilerin bir iflletmeden di¤erine  ya da bir iflkolundan veya bölgeden di¤erine do¤ru hareketlili¤ini kolaylaflt›ran
bir anlama da sahiptir.

Geçici iflçi çal›flt›rma yöntemi olarak,  belirli süreli ifl sözleflmeleri artmaktad›r. Di¤er yandan geçici istihdam, geçici
ifle eleman bulan özel istihdam bürolar› arac›l›¤›yla yayg›nlaflmaktad›r. 

‹stihdam esnekli¤i sa¤lanmas› için; sürekli istihdam›n daralt›lmas›, iflin parçalara ayr›larak bir bölümünün ya da yar-
d›mc› ifllerin fason iflletme (subcontracting) veya ayn› iflletme içinde baflka iflverenlere (alt iflveren / tafleron)  veril-
mesi  gibi yollara baflvurmaktad›rlar. ‹flveren, as›l ifl ve onu yapan iflgücünü iflletmede tutarken, iflin yan bölümlerini
iflletme içindeki iflgücü yerine ticari sözleflmelerle baflka iflletmelere yapt›rmakta, baflka bir deyiflle iflletme d›fl›na ç›-
kartmaktad›r.

S›ra Sizde 2

Önleme kültürü, bütün iflyerlerini üzerinde anlaflmaya var›lan standartlara uygun hale getirmeyi hedefler. Öyle ki,
hem iflverenler hem de çal›flanlar bu standartlar› birer kural ve ayn› zamanda sosyal sorumluluk says›nlar.

Bir önleme amac›na ulafl›lmas›, iflyeri ölçe¤inde ele al›nmas›na; dahas›, ilgili iflletmenin üretim amaçlar›na sistemiyle
bütünleflmesine ba¤l›d›r. Bu amaca ulaflmak için, iflletme yönetimi iflletme düzeyinde tutarl› bir “önleme kültürü” ge-
lifltirilmesine etkin olarak kat›lmal› ve gerçekten önderlik etmelidir. Ancak, böylesi bir tutum ve davran›fl gelene¤i
toplulu¤un bütününde yerleflmiflse, böylesi bir kültürü iflletmeler düzeyinde gelifltirmek güçtür.

S›ra Sizde 3

‹fl yasalar›n›n etkili olarak ifllememesi ve uygulanmamas›n›n temel nedenleri flöyle s›ralanabilir:

- ‹fl yasalar›n›n uygulanmas›nda, iflletmenin yeri (k›rsal-kentsel) ve büyüklü¤ü önem kazan›r. K›rdaki iflletmelerde,
küçük iflletmelerde uygulama genellikle etkili de¤ildir. Küçük iflletmeler, iflçileri ilgilendiren önlemleri, yükümlü-
lük ve sorumluluklar› maliyetleri yüksek oldu¤u için, gerçeklefltirilebilir bulmaz.

- ‹flverenlerin çal›flanlarla ilgili yasal yükümlülük ve sorumluluklar› konusunda gerekli anlay›fla sahip olmayan iflve-
renler, ifl yasalar›na ve düzenlemelerine uymama, onlardan kaç›nma e¤ilimindedirler.

- ‹flgücü yasalar›n›n kompleksli¤i ve çeflitlili¤i, yasal tedbirlerdeki farkl›l›k ve yetersizlik, yasalar›n uygulanmas›n› zor-
laflt›rmaktad›r.

- ‹flçilerin yasal haklar› konusunda bilgi ve bilinç eksikli¤i, iflverenlerin, iflçilerin asgari haklar›ndan yararlanmalar›n›n
önüne geçmesine neden olmaktad›r.

- ‹flçiler, özellikle örgütsüz olanlar, iflverenlerini iflgücü yasalar›na uymad›klar› için iflgücü denetim kurumlar›na fli-
kayet etme konusunda bilgisiz olmakta ya da çekingen davranmaktad›rlar.

- Sendikalar›n ya da etkin sendikalar›n yoklu¤u, iflçileri sadece pazarl›k pozisyonunda güçsüz b›rakmamakta ayn› za-
manda iflgücü yasalar›n›n etkin bir flekilde uygulanmas›n› da güçlefltirmektedir.
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- ‹flgücünü koruma yasalar›na uymama durumunu düzenleyen cayd›r›c› bir ceza sisteminin olmay›fl›n›n, yasalara uy-
may›fl› art›r›c› etkisi olmaktad›r.

- Etkin denetimlerin eksikli¤inin, ifl yasalar›na uymay›fl› art›r›c› etkisi olmaktad›r.

S›ra Sizde 4

4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2. maddesine göre, “iflveren taraf›ndan mal ve hizmet üretmek amac›yla maddi olan ve olma-
yan unsurlar ile birlikte iflçinin örgütlendi¤i birime iflyeri denir.” Kanunun ayn› maddesinde “iflverenin iflyerinde üretti¤i
mal ve hizmet ile nitelik yönünden ba¤l›l›¤› bulunan ve ayn› yönetim alt›nda örgütlenen yerler ile dinlenme, çocuk
emzirme, yemek, uyku, y›kanma, muayene ve bak›m ve mesleki e¤itim ve avlu gibi di¤er eklentiler ve araçlar›n” da
iflyerinden say›laca¤› belirtilmifltir. Buna göre; iflyerinin art›k mekânsal olarak de¤il, ifl organizasyonun örgütlendi¤i
yer olarak tan›mland›¤›, ifl organizasyonunda iflin yap›ld›¤› yer neresi ise oran›n iflyeri olarak kabul edildi¤i görülmek-
tedir. ‹flyerinin tan›m›n esneklefltirilmesi, özellikle iletiflim ve teknolojik olanaklar nedeniyle iflin farkl› mekânlar ara-
s›nda örgütlenebilmesi nedeniyle iflin iflyeri d›fl›na taflm›fl olmas›n›n bir sonucudur. 

‹flçileri korumaya yönelik kurallar ve önlemler, devletin çal›flma yaflam›n› izleme ve denetleme görevi ile ifl müfet-
tifllerinin yetkileri iflyeri ortam› esas al›narak düzenlenmifltir. ‹fl müfettifllerinin yetkilerinin de, iflyeri d›fl›nda örne¤in
evde yap›lan çal›flmalar› da yerinde denetleyecek flekilde geniflletilmesi gerekir. Çünkü ifl müfettiflleri ve di¤er me-
murlar özel bir ikametgâha denetim amac›yla girme hakk›na genellikle sahip de¤illerdir. 

96. Ünite 8, S›ra Sizde Yan›t Anahtar› “S›ra Sizde 6”, “S›ra Sizde 5” olarak de¤ifltirilmifltir. 

97. Ünite 8, S›ra Sizde Yan›t Anahtar› “S›ra Sizde 6” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

S›ra Sizde 6

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n kuruldu¤u 1946 y›l›ndan itibaren,   Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤›na yap›lan iflçi baflvurular›, 5521 say›l› ‹fl Mahkemeleri Kanunu 10. Maddesine istinaden, idare (Bakanl›k) ad›-
na ifl müfettifllerince incelenmifltir. ‹fl sözleflmesi süren ya da sona ermifl iflçilere ait flikâyetler ifl müfettiflleri ta-
raf›ndan incelenmifltir. 

Ülkemizde ifl güvencesi olmayan iflçiler, iflten ç›kart›lacaklar› endiflesiyle çal›fl›rken arayamad›klar› haklar›yla ilgi-
li olarak ifl sözleflmeleri sona erdi¤inde baflvurduklar›ndan,  iflçi baflvurular›n›n ço¤u ifl sözleflmesinin sona er-
mesinden sonra yap›lmaktad›r. Ancak ‹fl sözleflmesi sona eren iflçilerin flikâyet konular› ifl sözleflmesinin sona
ermesine ba¤l› k›dem, ihbar tazminat› gibi haklar›yla ilgili oldu¤u kadar ifl sözleflmesinin devam› süresince yasal
çal›flma haklar›n› alamamalar› (sigortas›z çal›flt›r›lmalar›, asgari ücretin alt›nda ücret almalar›, ücretlerinin öden-
memesi, yasal çal›flma sürelerinin üzerinde çal›flt›r›lmalar› ve fazla çal›flma ücretlerinin ödenmemesi, dinlenme
haklar›n› kullanamamalar› vb.) konular›n› da kapsamaktad›r. Bu tip flikâyetler, mevzuata ayk›r›l›k tafl›yan iflyerle-
rini iflaret etti¤inden, iflyerine iliflkin ihbar olarak de¤erlendirilerek,  ifl müfettifllerince incelenmifl,  denetimler
flikâyetçi iflçinin ‹fl Kanunundan ve ifl sözleflmesinden kaynakl› alacaklar›n›n tespiti yan›nda ‹fl Kanunun ilgili mad-
delerinin ihlal edilip edilmedi¤inin teftifl ve soruflturulmas›na yönelik olmufltur. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤›na ya da di¤er idari kurumlara yap›lan iflçi flikâyet baflvurular› ifl müfettiflleri taraf›ndan ifl akdi sona ermifl
ya da devam ediyor olsun -böyle bir ayr›ma gidilmeksizin- 2002 y›l›na kadar iflyerlerinde denetim kapsam›nda
incelene gelmifltir. fiikâyet konular› di¤er iflçileri de ilgilendiriyorsa flikâyet konular› geniflletilerek iflyeri genelin-
de incelenmifltir.

‹flçi flikâyetlerinin say›sal olarak artmas› ve k›sa sürede çözümlenememesi nedeniyle iflçi flikâyetlerinin incelen-
mesi konusunda bir yöntemsel de¤iflikli¤e gidilmifltir. Bakanl›¤›n 2002/2 tarihli Genelgesine göre; “ifl akdi sona
eren iflçilerin flikâyet konular› iflyerine gidilerek de¤il, iflveren/ iflveren vekilinin tebligatla ifl müfettiflli¤ine dave-
ti ve ifl müfettiflli¤inde incelemesi ”ne dayal› bir yöntem uygulanmaya bafllanm›flt›r.  Bu de¤ifliklikle, bireysel iflçi
flikâyetlerine dayal› denetimlerin “iflçinin bireysel iflçi hak ve alacaklar›” ile s›n›rland›r›larak  “bireysel ifl uyufl-
mazl›klar› çözümü”  kapsam›nda yap›lmas› öngörülmüfltür. ‹kinci bir de¤ifliklik, ifl müfettiflleri taraf›ndan iflçi ve
iflveren aras›nda öncelikle “uzlaflma” sa¤lanmas›, uzlaflma olmad›¤› takdirde hak ve alacaklar›n tespitine yönelik
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inceleme yap›lmas›n›n öngörülmüfl olmas›d›r. Bu yöntemle, flikâyet üzerine yap›lan inceleme denetimlerinin da-
ha k›sa sürede sonuçlanmas› ve genel denetimlerin say›sal olarak artmas› hedeflenmifltir. Ancak 2010 y›l›na ka-
dar flikâyet incelemeleri üzerine yap›lan denetimler, ifl müfettifllerinin yapt›klar› denetimlerin büyük k›sm›n›
oluflturmaya devam etmifltir. Bu süreç, iflyeri denetimi kapsam›ndan ç›kar›lan bireysel ifl uyuflmazl›klar›n›n, ifl
müfettifllerinin görevleri aras›ndan da ç›kar›lmas›yla sonuçlanm›flt›r.  Bakanl›k, 2010’da 2010/9 say›l› Genelgeyle
ifl sözleflmesi sona eren iflçilere iliflkin iflçi flikâyetlerini inceleme yetkisini Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Bölge Müdürlü¤ü memurlar›na vermifltir.

Yasal dayana¤› olmayan söz konusu Genelge, Dan›fltay karar›yla iptal edildikten sonra,  iptal edilen Genelgenin
memurlara verdi¤i bu yetki,  25 fiubat 2011 tarih ve 6111 say›l› Yasayla 4857 say›l› ‹fl Kanununun “Çal›flma Ha-
yat›n›n Denetim ve Teftifli” bölümündeki 91. maddesine “‹fl sözleflmesi fiilen sona eren iflçilerin kanundan, ifl ve
toplu ifl sözleflmesinden do¤an bireysel alacaklar›na iliflkin iflçi flikâyetlerinin Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤› bölge müdürlüklerince incelenece¤ine” iliflkin bir düzenleme eklenerek yasalaflm›flt›r. Buna göre ifl sözlefl-
mesi sona eren iflçilerin bireysel alacaklar›n›n bölge müdürlükleri memurlar› taraf›ndan incelenmesi,  hükme
ba¤lanm›flt›r.   6665 say›l› Kanun Hükmünde Kararnameyle bölge müdürlüklerinin kald›r›larak ifllevlerinin çal›fl-
ma ve ifl bulma il müdürlüklerine verilmesinden sonra, bu görev bu müdürlüklere ba¤l› memurlar taraf›ndan ye-
rine getirilmeye bafllanm›flt›r. ‹fl sözleflmesi devam eden iflçilerin flikâyetleriyse, ifl müfettifllerince incelenmeye
devam etmektedir. 




