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Ünite 7: İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi 

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşyeri Örgütlenmesine Genel Bakış 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin örgütlenmesiyle ilgili olarak İSGK’ya dayanılarak konulan 

düzenlemeler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 

Yönetmelik, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev. Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliktir.  

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi, çalışanlara ve işverenlere bu bilincin kazandırılması ve 

önlemlerin hemen işyeri içerisinden denetlenmesinin sağlanması bakımından özel önem taşımaktadır. 

Nitekim, doktrinde isabetli olarak belirtildiği gibi iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınabilecek önlemler 

içerisinde belki de en önemlisi, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi bir biçimde örgütlenmesidir. 

Bu örgütlenmeyle iş sağlığı ve güvenliği geleneği yaratılarak iş kazaları ve meslek hastalıkları ya da diğer 

risklerle mücadelede başarılı olunacağı gibi bu iç örgütlenme, dış denetim eksiğinin de bir ölçüde 

giderilmesini sağlayacaktır. 

İSGK, iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi konusunu kanuni düzeyde ilk kez düzenlemiş ve konuya 

ilişkin bir de uygulama tebliği çıkarılmıştır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi 

İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliğinde sahip olduğu belirli görev ve yetkililerle 

işyeri örgütlenmesinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya 

atanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin 

Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” (İSGÇTT) yayınlanmış ve yayımı tarihinden itibaren 

30 gün sonra yürürlüğe girmiştir. 

Çalışan temsilcisi olabilmek için; 

• İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olmak. 

• En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması ve 

• En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olmak şartlarının sağlanması gerekir (İSGÇTT m.6).  

Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesinde esas olan işyeridir. İSGÇTT’de işyerindeki asgari temsilci 

sayısı, işyerindeki çalışan sayısına göre düzenlenmiştir (İSGÇTT m.7). Buna göre işyerinde 

görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı; 

• 2-50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1, 

• 51-100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2, 

• 101-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3, 

• 501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4, 

• 1001-2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5 ve 

• 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6’dır. 

Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması halinde baş temsilci çalışan temsilcileri arasında yapılacak 

seçimle belirlenir. 

İSGÇTT işyerinde, sendika temsilcisi bulunması halinde her durumda bu kişiye üstünlük tanıyarak 
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doğrudan iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olmasını öngörmüştür (İSGÇTT m.8). 

Bu düzenlemeyle sendika işyeri temsilcisinin, iş mevzuatının uygulanmasıyla doğrudan ilgili olduğu 

gözetilmiş ve temsil konusunda bir çatışma olmasının önüne geçilmek istenilmiştir.  

İşyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışan temsilcisi, çalışanlar arasından seçimle belirlenir 

(İSGÇTT m.5). Bu seçimin ilk aşaması, adayların belirlenmesidir. Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi 

sürecinde, adayların başvuru yapabilmesi için işveren tarafından 7 günden az olmamak üzere süre 

tanınarak işyerinde ilân edilir. 

Adayların belirlenmesinden sonra seçim aşamasına geçilir. Oylamanın gizli yapılması esastır. Seçim 

sonuçları 5 yıl geçerlidir. 

Aslolan çalışan temsilcilerinin, seçim yoluyla belirlenmesidir. Ancak, seçimle belirlemenin mümkün 

olmadığı hallerde belirlemenin, işveren tarafından atama yoluyla yapılması gerekir (İSGK m.20; İSGÇTT 

m.4). Kuşkusuz buradaki atama ifadesi işverenin, çalışanın rızasına bağlı olmaksızın tek taraflı olarak 

temsilci belirlemesi değildir. İşverenin, çalışan temsilcisi olarak belirleme teklifinin çalışan tarafından da 

kabul edilmesi gerekir. 

Çalışan temsilcisi: 

• İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmalara katılma, 

• Çalışmaları izleme, 

• Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir 

alınmasını isteme, 

• Tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümü 

İş sağlığı ve güvenliği kurulları, bir tür yönetime katılma modeli oluşturmaktadırlar. İşverenin, iş sağlığı 

ve güvenliği kurulu oluşturma yükümünün koşulları şunlardır: 

• İşyerinde altı aydan fazla sürekli işlerin yapılması, 

• İşyerinde en az elli çalışanın bulunması. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır: 

• İşveren veya işveren vekili. 

• İş güvenliği uzmanı. 

• İşyeri hekimi, 

• İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, 

• Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, 

• Bulunması halinde işyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, 

• Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.  

İş sağlığı ve güvenliği kurulunda bir kişinin birden fazla sıfatla yer alması mümkün değildir. 

İş sağlığı ve güvenliği kuruluna işveren veya işveren vekili başkanlık eder. Sekretarya ise kural olarak iş 

güvenliği uzmanı tarafından yürütülür. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri aşağıdaki konularda eğitim alacaklardır: 
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• Kurulun görev ve yetkileri. 

• İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, 

• Sık rastlanan iş kazaları ve tehlikeli olayların nedenleri, 

• Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri, 

• Etkili iletişim teknikleri, 

• Acil durum önlemleri, 

• Meslek hastalıkları, 

• İşyerine ait özel riskler.. 

• Risk değerlendirmesi. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

• İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak. 

• Alınması gerekli tedbirleri planlamak ve belirlemek, 

• Önleme politikası geliştirmek, 

• Eğitim programları hazırlamak, 

• Yıllık rapor hazırlamak, 

• İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmasında karar vermek.  

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, görev ve yetkileri kapsamı içerisindeki işleri yaparken öğrendikleri 

mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu en az ayda bir kere toplanır. Ancak, kurul işyerinin tehlike sınıfı dikkate 

alınarak tehlikeli işyerlerinde 2 ay, az tehlikeli işyerlerinde 3 ay olarak toplanabilir. Toplanın gündemi, yeri, 

günü ve saati en az 48 sat öncesinden kurul üyelerine bildirilir. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun toplantılarında geçen süreler günlük çalışma süresinden sayılır. Kurul 

tarafından ilan edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulları yapacakları tekliflerde bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri 

kararlarda işverenin durumu ve işverenin olanakları gözönünde bulundurulur. 

Çalışanlar işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB), iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde 

kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir. İşyeri sağlık birimi kurulması ve donanımına 

ilişkin hükümlere İSGK m.6, m.7 ve m.8’de yer verilmiştir. Ayrıca bu konuda, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetleri Yönetmeliği’nde (İSGHY) de ayrıntılı hükümler yer almıştır. 

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve 

uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil 

tedaviyle koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İSGB oluşturmakla, bu birimde 

bir veya birden fazla işyeri hekimiyle 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 

diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı 
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görevlendirmekle yükümlüdür. İşverenin bu yükümlülüklerin tamamını veya bir kısmını, işyerinde 

belirlenen nitelikli personelin bulunmaması halinde işyeri dışından da bu hizmetleri alabilir ya da işverenin 

kendisinin de belirlenen niteliklere sahip olması (işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre) halinde hu 

hizmeti kendisi yerine getirebilir. 

Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya işletme dışında 

kurulu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen birimlerden hizmet almak 

suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin 

yükümlülükleri devam eder. 

İşveren, işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü kaydı ve ayrıca çalışanların işten 

ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle kişisel sağlık dosyalarını saklamakla yükümlüdür. 

Çalışanların, işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde yeni işveren çalışanın 

kişisel sağlık dosyasını talep ederse önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak 1 ay içinde gönderil’.  

İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının, onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir 

ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından, işveren veya 

işveren vekili sorumludur. Onaylı defter, işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne veya 

notere her sayfası mühürlenerek onaylattırılır. Defterin aslı işveren, suretleriyse işyeri hekimi ve/veya iş 

güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. 

İSGHY. iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde çalışanlar için de çeşitli haklar 

ve yükümlülükler öngörmüştür. Nitekim çalışanlar, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş 

sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerindeyse işverene bildirerek durumun tespit 

edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilirler. Bunun yanında çalışanlar ve temsilcileri, 

işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve 

elde edilen verilerin kullanılmasıyla ilgili bilgilendirilirler (İSGHY m.8).  

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde geçirdikleri süreler, çalışma süresinden sayılır. 

İSGHY m.lO’da işyeri sağlık ve güvenlik biriminde bulunması gerekli fiziki koşulları belirtilmiştir.  

İSGB, en az bir işyeri hekimiyle işyerinin girdiği tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği 

uzmanının görevlendirilmesiyle oluşur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirilir.  

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB), iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere gerekli 

donanım ve personele sahip olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler tarafından 

kurulan işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanıma sahip 

birimlerdir. 

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri hekimi, 

en az bir iş güvenliği uzmanı ve en az bir diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur. 

OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek büyüklükte, 

işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım 

ve acil müdahale odası, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odalarıyla 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun 

büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur (İSGHY m. 12/3).  

Fiziki olarak OSGB’ler, kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin 

dışında hizmet verilebilmesi için bu İSGHY’de belirtilen şatları sağlayarak o illerde şube açılması 

zorunludur. 

İSGB ve OSGB’ler, hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.  

İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu 

kişilerle işveren arasında, OSGB’lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme 

imzalanır. 
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Gerekli şartları taşıması halinde İSG- KATİP üzerinden bildirilen sözleşme en geç 5 gün içerisinde sistem 

üzerinden onaylanır. Durum ilgili taraflara bildirilir. Sözleşme veya görevlendirilmeleri İSGGM taralından 

onaylanmayan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İSGK kapsamındaki görevlerine 

başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş 

sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.  

İşletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler arasında 

koordinasyon işveren tarafından sağlanır. 

İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, 

Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te (İHY), belirtilen işyeri hekimliği belgesine sahip olmak 

zorundadırlar. 

İşyeri hekimliği belgesi, işyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, iş sağlığı 

ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 

yapılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere ve hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş 

sağlığı ve iş güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 8 yıl teftiş yapmış iş 

müfettişlerine, İSGMM ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 8 yıl fiilen çalışmış 

hekimlere ve iş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığı alan hekimlere istekleri halinde verilir.  

İşyeri hekimliği hizmetlerinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 

Sağlık Bakanlığıma bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerimden de alınabilmesi mümkündür.  

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri işyerinin girdiği tehlike sınıfına ve derecesine göre ve işyerindeki 

çalışan sayısına göre değişen koşullarda belirlenmiştir. 

İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde, sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur.  

İşyeri hekimlerinin görevleri şunlardır: 

• Rehberlik ve danışmanlık, 

• Sağlık gözetimi, 

• Eğitim ve bilgilendirme, 

• İlgili birimlerle işbirliği. 

İHY’de, işyeri hekimlerine önemli yetkiler tanınmıştır. İHY m.lO’da sayılan bu yetkiler;  

• İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar 

açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, 

• İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde 

işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak durdurmak, 

• Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve 

araştırma yapmak, 

• Gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek, görevinin gerektirdiği konularda 

işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç 

düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmaktır. 

Ayrıca tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeriyle ilgili mesleki 

gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. 

Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden, bir yıl içerisinde toplam 5 işgünü kadarı çalışma süresinden 

sayılır ve bu süreler nedeniyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. 

İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet 

sundukları işverene karşı sorumludurlar. 
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Diğer sağlık personeli olarak işyerinde görevlendirilenler işyeri hekimiyle birlikte çalışırlar.  

İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişlerle mühendislik veya 

mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunlarıyla teknik elemanı ifade etmektedir. 

İşveren tarafından iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 

Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip 

olmak zorundadırlar. 

İş güvenliği uzmanı belgesi (A), (B) ve (C) grubu olarak sınıflandırılmıştır. İş güvenliği uzmanlarından;  

• (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, 

• (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, 

• (A) sınıfı belgeye sahip olanlarsa bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.  

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri işyerinin girdiği tehlike sınıfına ve derecesine göre ve 

işyerindeki çalışan sayısına göre değişen koşullarda belirlenmiştir. 

İş güvenliği uzmanlarının, birden fazla işyeriyle kısmi süreli iş sözleşmesi yapması durumunda bu 

işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.  

İş güvenliği uzmanlarının görevleri şunlardır: 

• Rehberlik ve danışmanlık, 

• Risk değerlendirme, 

• Çalışma ortamı gözetimi, 

• Eğitim, bilgilendirme ve kayıt. 

Tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının, katıldıkları çalıştıkları işyeriyle 

ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlarda geçen 

sürelerden, bir yıl içerisinde toplam 5 işgünü kadarı çalışma süresinden sayılır.  

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı 

hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar. 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına ödenecek ücret, mevzuatın emredici hükümlerine aykırı 

olmamak üzere tarafların anlaşmasına tabidir. 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

taralından destek sağlanması mümkün olmaktadır. 

 

 

http://www.aof.com.tr/

