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Eylem Özeti  

 

 

Akademisyenler Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri, İşgücü-Yönetim İzleme 

Komitesi üyeleri ve proje ekibi komite toplantısı için bir araya geldi. 

Nisan-2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri üyelere 

okundu. Bu toplantının konusunun Kalkınma planı, mevzuat ve İSG kültürü’nün 

Komite üyeleri tarafından değerlendirilmesidir. Üzerinde konuşulan bazı konular 

şunlardır:  

 



                                   
 

  

Yaşanan olumlu gelişmelere karşın sürekli iyileştirme yaklaşımı ile işçi sağlığı ve 

güvenliği alanında pek çok şey yapılması gerektiği de göz ardı edilemez. Bu çerçevede; 

Ülkede, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını uygulamakla yükümlü olan iş sağlığı ve 

güvenliği paydaşlarının kalifiye insan gücü ihtiyacı çok yönlü aktivitelerle 

desteklenmelidir. İş sağlığı ve güvenliğinin çok disiplinli bir yaklaşım içermesi 

nedeniyle varolan uzman tanımlarının yanı sıra hijyenistler, epidemiyologlar, 

toksikologlar ve ergonomi uzmanları gibi diğer iş sağlığı ve güvenliği uzmanları da 

gözden uzak tutulmamalıdır. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak, “sosyal diyalog” 

Avrupa Birliği’nin üzerinde önemle durduğu bir kavramdır. Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı” İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nu ulus çapında bir danışmanlık (sosyal 

diyalog) birimi olarak kurulmasını önermektedir. 4857 sayılı İş Kanunu, 50 ve daha 

fazla işçi çalıştıran işverenlere yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için iş sağlığı 

ve güvenliği kurulu kurma, işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı 

istihdam zorunluluğu getirmiştir. İşverenin yükümlülüğü dahilinde, iş sağlığı ve 

güvenliği faaliyetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından denetlenmekte ve 

uygulanmaktadır. Bu kurul, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından, işçi ve sendika 

temsilcilerinden oluşmaktadır. Çeşitli küçük ve orta ölçek işletmelerin birliğini temsil 

eden ortak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulmasıyla, küçük ve orta ölçekteki 

işletmelerle de sınırlı olsa, iş sağlığı ve güvenliği kavramını uygulamak amacıyla 

tasarlanmıştır. Dış kontrol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bağlı olan 

çalışma müfettişlerinin görevleri dahilindedir. Sosyal güvenlik ağı kapsamında, sosyal 

müfettişler, girişimlerde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını denetlemekle 

görevlendirilmişlerdir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı, sivil toplum örgütleri ve sosyal 

partnerler tarafında şiddetle desteklenmekte ve yerine getirilmektedir. Bunların temel 

katkıları, özel sorun alanlarını belirlemek (çalışma hayatında kadın ve çocukların 

durumu gibi) ve sorun bilincini hedef gruplardan karar veren kişilere kadar her düzeyde 

arttırmak olarak belirtilebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte işçi ve 

işveren sendikalarının ve diğer sivil toplum kuruluşlarının etkin işbirliği içinde olması 

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerinde vurgulanmaktadır. 



                                   
 

  

 İş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal yeniden yapılanma nedeniyle henüz tam 

olarak belirlenmese de daha fazla personel, malzeme ve eğitime gereksinim 

duyulacaktır. Değişikliklerin ulusal yasalarda uygulanabilmesi için teknik destek ve 

eğitime gerek duyulmaktadır. Avrupa Birliği örneği ile karşılaştırıldığında İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü siyasi ve yönetsel işlevlerini yerine getirmek için oldukça 

az sayıda personele sahiptir. Yeniden yapılandırılmış olması nedeniyle İş Sağlığı ve 

Güvenliği Merkezi ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kapasitesi halen 

gelişme aşamasındadır. 

 İş Teftiş Kurulu gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bölümleri arasında 

daha yoğun bir işbirliği ve eşgüdüme gereksinim duyulmaktadır. Ulusal iş sağlığı ve 

güvenliği politika belirleyicileri ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını gerçekleştiren 

kurumlar arasında iletişim geliştirilmelidir. 

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine doğrudan ve dolaylı katılan, iş sağlığı ve güvenliği 

sisteminde tanımlanan kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim, eşgüdüm, politika, 

planlama ve organizasyon konularında dağınıklık giderilerek birbirini tamamlayan, katkı 

sağlayan ve özendiren bir yapı oluşturulmalıdır. 

 

• Bir sonraki toplantıda mevzuat stratejilerinin görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 
Gündem  
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