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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. 
 
Mayıs-2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti üyelere okundu. Bu 
toplantının konusunun işverenin iş sağlığı ve güvenliği kültüründeki yeri, önemi ve 
işverenden kaynaklı sorunlara çözüm önerileri geliştirmek olduğu bildirildi.  
Komite üyelerinin ortaya attığı sorunlardan bazıları şunlardır; 
 

 



                                   
 

  

• İşveren, işçiye güvenlik kültürü bilinci kazandırılmalıdır. Bu şekilde, 

işverenin güvenliğin önceliğini kavraması, işçinin de yasadan dolayı 

zorunluluk olarak kabul ettiği ve fırsat bulduğu taktirde ihlal etme yoluna 

gittiği güvenlik kurallarının aslında işçinin sağlığının ve güvenliğinin 

korunması açısından elzem olduğunu anlaması sağlanmalıdır 

• 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. Bu kontrolün İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü müfettişlerince gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

• Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre, 

i. yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, işverenlerin işçilerin sağlık ve 

güvenliklerini sağlamak amacıyla, gerekli hususları yerine getirmek 

zorunda olduğu, 

ii. İşverenlerin, patlama ve yangın çıkmasını önlemek, patlama ve yangın 

başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek, 

patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek için 

yapılan işe uygun önlemler alacağı, 

iii. işverenlerin, bir tehlike anında işçilerin çalışma yerlerini en kısa 

zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve 

kurtarma araçlarını sağlayacak ve kullanıma hazır bulunduracağı, 



                                   
 

  

iv. işverenlerin, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak işçileri 

bilgilendirmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 

 
Komite üyelerinin ortaya attığı çözüm önerilerinden bazıları şunlardır; 
 

• İşveren, işçiye güvenlik kültürü bilinci kazandırılmalıdır. Ancak işverenin 

güvenlik kültürü bilincini artırmamız gerekmektedir. Bunun yolu da eğitim 

ve kontrolden geçmektedir. İşveren eğitimlerinin de artırılması 

gerekmektedir. 

• 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. Ancak dış kontrol, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’nda bağlı olan çalışma müfettişlerinin görevleri 

dâhilindedir. Bu kontrolün İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

müfettişlerince gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde pratiğin ve 

literatürün sahada daha kolay izlenmesi sağlanacaktır. 

• Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre, 

v. Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, işverenlerin işçilerin sağlık ve 

güvenliklerini sağlamak amacıyla, gerekli hususları yerine getirmek 

zorunda olduğu, ancak işverenin bu zorunluluğu yönetmelikten değil 

kültür bilinci sayesinde yerinde getirmesi gerekmektedir. 

vi. İşverenlerin, patlama ve yangın çıkmasını önlemek, patlama ve yangın 

başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek, 

patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek için 

yapılan işe uygun önlemler alması gerekmektedir. Bu önlemlerin 



                                   
 

  

alınması hem iş-işçi sağlığı hem de maden şirketlerinin ekonomisini 

koruyacağını bilmesi gerekmektedir. 

vii. İşverenlerin, bir tehlike anında işçilerin çalışma yerlerini en kısa 

zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve 

kurtarma araçlarını sağlayacak ve kullanıma hazır bulundurmalıdır. Bu 

sayede can kayıpları en aza indirilebilir. 

viii. İşverenlerin, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak işçileri 

bilgilendirmesi gerekmektedir. Özellikle maden işyerlerinde kullanılan 

oksijen maskelerinin işçilere nasıl kullanılacağı öğretilmeli ve kullanım 

tarihlerine bakılmalıdır. 

 
Bir sonraki toplantıda işçilerin görev ve sorumlulukları hakkında tartışılması 
kararlaştırılmıştır. 
. 
 
 
 
 

Gündem  

Konu Başlıkları 
• İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Görev ve Sorumlulukları 
• Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
• Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği 
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