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Yönetici Özeti 

Çalışma hayatımızdan yeterli düzeyde verim alabilmenin ve insana yakışır iş 

olanaklarının sağlanması için en temel ihtiyaçlarından biri sağlıklı ve güvenli işyerleri 

oluşturmaktır. Dünyada çalışma koşulları zaman içinde değişmektedir. Değişen çalışma 

koşulları beraberinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni riskler getirmektedir. Dünya 

nüfusundaki artış, teknolojik gelişmeler ile görülen makineleşme ve dijitalleşme beraberinde iş 

imkânlarının kısıtlılığını getirmekte, bu da işsizlik sorununu doğurmaktadır. Bu gelişmeler İSG 

alanında var olan sorunların çözümünü zorlaştırmakta ve yeni sorun alanlarının ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır.  Görüldüğü üzere iş sağlığı ve güvenliği politikaları sürekli takip 

edilmesi gereken oldukça dinamik bir alandır. 

Ülkemiz 1980 sonrası dönemde sanayileşmesini hızlandırmış, sanayi ve hizmet 

kesimlerinde çalışan sayısının artmasıyla iş kazaları da artış göstermiştir. 2012 yılında 

yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinin uygulamaya 

konulmasıyla kapsamlı ve çağdaş iş sağlığı güvenliği uygulamaları başlatılmıştır. Diğer 

yandan, sahadaki uygulamalarda ve iş sağlığı ve güvenliği kültürü yetersizliği nedeniyle yasal 

uygulamaların kabulü konusunda sorunlar yaşanmıştır. Temelde sıklık hızları açısından 

bakıldığında görece olarak aşama kaydettiğimiz iş sağlığı ve güvenliği göstergelerimiz sayısal 

olarak değerlendirildiğinde yüksek seviyededir. Hem iş kazalarının sayısını azaltmak hem de 

gerçek anlamda gelişmiş ülkeler düzeyinde iş sağlığı ve güvenliği performansı sağlayabilmek 

için önümüzdeki yıllar için kısa, orta ve uzun vadeli planlar ve hedefler geliştirmemiz 

gerekmektedir. 11. Plan döneminde uygulamada eksikliği hissedilen tamamlayıcı mevzuat 

hükümlerinin uygulamaya konulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Her düzeyde eğitim 

politikalarını iş sağlığı ve güvenliği prensiplerini işleyecek şekilde uygulamak çok önemlidir. 

İş Sağlığı ve güvenliği performansının izlenmesi ve gelişimin izlenmesi için düzenli veri 

toplamanın önemi yadsınamaz. Performansın izlenmesini ve hızlı önlem alarak sorunları 

büyümeden çözebilmeyi sağlayan etkin bir kayıt ve takip sistemleri geliştirilmelidir. 

Çalışma grubuna kamu ve özel sektörden katılan katılımcılarımız iş sağlığı ve güvenliği 

alanında uygulamaların yaygınlaşmasının kişisel koruyucu donanım imalatında yerli 

sanayicimiz için önemli fırsatlar yarattığını ve bu alanın teşvik edilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir.
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1. GİRİŞ 

Dünyada 90’lı yıllardan itibaren İngiltere, Almanya, ABD, Japonya, Avustralya gibi 

gelişmiş ülkelerdeki iş kazası sayılarına bakıldığında ciddi düşüşler görülmektedir. Yeni 

sanayileşmekte olan veya gelişmekte olan ülkelerde ise iş kazalarının giderek arttığı 

belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü iş kazalarından veya meslek hastalıklarından ölümlerin 

çok büyük boyutta toplumsal sağlık yükü oluşturduğunu, bu yükün maliyetinin ise dünyanın 

GSMH ’sının %4-5 ini oluşturduğunu belirlemiştir.  

Dünyada çalışma koşulları zaman içinde değişmektedir. Değişen çalışma koşulları 

beraberinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni riskler getirmektedir. Çalışma koşulları ayrıca 

sistematik meslek hastalıkları yanında psikolojik ve ergonomik riskler oluşturur. Önceden 

tanımlanmayan yeni sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Esnek çalışma modelleri son yıllarda 

teknolojinin gelişmesi ile birlikte çalışma hayatında uygulanmaya başlayan yöntemlerden 

biridir. Ancak bu model de beraberinde iş tatminsizliği, motivasyon sorunları, işyerini 

tanımama, işe uyum sağlayamama, güvencesiz çalışma gibi sorunları yaratmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerde az ücret vermek, bazı yasal yükümlülüklerden kurtulmak, 

yasal sorumlulukları alt işverenlere devretmek gibi amaçlarla taşeronluk sistemi 

uygulanmaktadır. Taşeron uygulamalarının artışı sermayenin kendi içinde yeni sermayeler 

yaratmasına ve yeni KOBİ’lerin oluşmasına yol açmaktadır. Tüm dünyada iş kazalarının KOBİ 

işletmelerinde daha yüksek olduğu bilinmektedir. Taşeronlaşma da KOBİ artışına ve bu yolla 

iş kazası ve meslek hastalıklarının artmasına yol açmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre kayıt dışı istihdamın oranı yüksektir. 

Kayıt dışı istihdamın yüksek olması İSG göstergelerine olumsuz olarak yansımaktadır. Aynı 

şekilde çocuk işçiliği ve göçmen işçiliği ile ilgili sorunlarda İSG koşullarını olumsuz yönde 

etkileyen unsurlardır.  

Ülkemiz 1980 sonrası dönemde sanayileşmesini hızlandırmış, sanayi ve hizmet 

kesimlerinde çalışan sayısının artmasıyla iş kazaları da artış göstermiştir. Sorunun çözümü için 

öncelikle kapsamı dar olan mevzuatın genişletilmesi, katılımcı bir İSG yönetim modelinin 

benimsenmesi, KOBİ’ler için özel önlemler alınması, İSG enstitüsünün kurulması, özellikle 

okul düzeyinde İSG eğitimine önem verilmesi temel hedefler olarak belirlenmiştir. 
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Gelişen süreç yıllar boyu siyasi belirsizliklerin de getirdiği etki ile istenen yasaların 

çıkarılamaması sonucunu doğurmuştur. 2000’li yılların başında ise Türkiye mevzuat sıkıntısını 

geçici yöntemlerle çözmeye çalışınca İSG sektörü bir dizi hukuki sorunla iç içe kalmıştır. 

Mevzuat sorununun çözümünü 2012 yılında yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu sağlamıştır.  

Ülkemiz 2012 yılından sonra 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu tamamlayan 

ek yasal düzenlemeleri tamamlamıştır. 6331 Sayılı Yasa ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

kurumsal olarak planlanan ticari işletmeler tarafından verilmesine olanak sağlanmasına rağmen 

bu alanın yeterince kontrol alınması için yapılması gereken oldukça önemli çalışmalar vardır. 

Yeni yasa ve ona ait uygulamaların sonuçlarını görebilmek için zaman gerekmektedir. Bu süre 

zarfında aşamalı olarak iyileşme belirtilerinin izlenmesi toplumsal motivasyon sağlayacaktır. 

Ancak hızlı sanayileşme ve kentleşme riskli sektörlerin artışına yol açmaktadır. Riskli 

sektörlerin artışı beraberinde iş kazası ve meslek hastalığı sayılarındaki artışı getirmektedir.  

Temelde sıklık hızları açısından bakıldığında görece olarak aşama kaydettiğimiz iş sağlığı 

ve güvenliği göstergelerimiz sayısal olarak değerlendirildiğinde vahametini korumaktadır. 

Hem bu durumu düzeltmek hem de gerçek anlamda gelişmiş ülkeler düzeyinde iş sağlığı ve 

güvenliği performansı sağlayabilmek için önümüzdeki yılları kısa, orta ve uzun vadeli planlarla 

hedeflemek gerekmektedir. 11. Kalkınma Planı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu raporu 

bu yüzden önemlidir. 11. Plan döneminde yaklaşan 2023 hedefleri yanında sonraki dönemleri 

de kapsayan bir temel oluşturulmalı ve uzun yıllar bu planlara sadık kalınmalıdır. 

11. Kalkınma Planı için yapılan komisyon toplantısı sorunların belirlenmesi açısından 

çok faydalı olmuştur. Yeni dönem çözülmesi gereken sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri 

paylaşılmış, hazırlanan ön rapor üzerinden tartışma sürdürülmüştür. Ön rapor hakkındaki 

değerlendirmeler raporun son şeklini almasında etkili olmuştur. Tüm katılımcıların görüş ve 

önerileri değerlendirilerek uygulanabilirliği yetkili makamlar tarafından verilen görüşler 

doğrultusunda yeniden gözden geçirilmiştir. 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1. Dünyada Genel Durum 

Dünyada iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar 

şunlardır; 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO):  

ILO 1919 yılında sosyal adaleti sağlamak suretiyle sosyal barışı gerçekleştirmek ve daha 

iyi yaşama şartlarını tesis etmek üzere hükümet, işçi ve işveren sendikalarını bir araya getirerek 

ortak hareket etmelerini temin etmek için kurulmuştur. 

ILO insana yakışır işler yaratılmasına; çalışanları ve iş çevrelerini kalıcı bir barış, refah 

ve ilerlemeye sahip çıkmaya yöneltecek ekonomik koşullarla çalışma koşullarının 

sağlanmasına yardım etmektedir. ILO’nun dört stratejik hedefi bulunmaktadır:   

1. Çalışma yaşamında standartların, temel ilkelerin ve hakların yaygınlaştırılması ve 

yaşama geçirilmesi, 

2. Kadınların ve erkeklerin insana yakışır işlerde çalışıp insana yakışır kazanç 

sağlayabilmeleri için gerekli fırsatların artırılması, 

     3. Herkes için sosyal korumanın kapsamının genişletilmesi ve etkililiğinin artırılması, 

     4. Üç taraflılığın ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesi 

Her yıl yapılan ve genel kurul niteliği taşıyan Uluslararası Çalışma Konferansı; İcra 

Konseyi niteliğindeki Yönetim Kurulu ve örgütün sekreterya hizmetlerini yürüten 

Uluslararası Çalışma Bürosu’ndan oluşmaktadır. 

         Üçlü yapı çerçevesinde her yıl gerçekleştirilen Konferans’da her üye ülke, refakatlerinde 

gerekli görülen sayıda teknik danışman olmak üzere 2 hükümet, 1 işçi ve 1 işveren olmak üzere 

4 delege ile temsil edilmektedir. 

         ILO’nun yasama organı niteliğinde olan, sosyal ve çalışma sorunlarının tartışıldığı 

evrensel bir forum olarak kabul edilen Uluslararası Çalışma Konferansı; 

1- Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyelerini seçer. 

         2-   Örgütün bütçesini kabul eder. 
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         3- Sözleşme ve/veya tavsiye kararları biçiminde yetki alanına ilişkin uluslararası kuralları 

belirler. 

         4-   Örgütün genel politikasını ve çalışmalarını yönlendirmeye yönelik kararlar alır. 

Halen 220 ülke ILO üyesidir. Dünyada en fazla üyesi olan uluslararası kuruluştur. 

Türkiye 18.07.1932 tarihinde ILO’ya üye olmuştur ve ILO Avrupa bölgesinde yer 

almaktadır. Türkiye tarafından onaylanan 59 ILO sözleşmesinden 55’i yürürlüktedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

22.07.1946 tarihinde Birleşmiş Milletlerin bir örgütü olarak 61 ülkenin temsilcisinin 

imzaladığı anayasa ile insanlığa daha iyi sağlık hizmeti verilmesi amacıyla kurulmuştur. 

İmzalanan Anayasa 26 ülke tarafından kabul edildiği tarih olan 07.04.1948’de yürürlüğe 

girmiştir. Bu yüzden de her yıl 7 Nisan günü Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. 

Türkiye ise WHO’ya 02.01.1948 tarihinde üyeliğe başvurmuş, 09.06.1949 tarihinde ise 5062 

sayılı kanun ile Dünya Sağlık Örgütü Anayasasını onaylayarak resmen üye olmuştur. 

Dünya Sağlık Örgütü; Genel Kurul (Asamble), Yönetim Kurulu ve Sekreterya (Genel 

Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri)’dan oluşmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu (Asamble) 

 Örgüte üye olan devletlerin temsilcileri tarafından oluşturulan bu yapı her yıl Mayıs 

ayında bir kere toplanır. Genel Kurul, örgütün en yetkili organı olarak İsviçre (Cenevre) 

odaklıdır. İlgili kurul, örgüt namında sağlık ile ilgili sözleşmeler ve antlaşmalar yapabilir, 

uluslararası kamuoyunda uyulması gerekilen standart ve kurallar belirleyebilir. Bunların yanı 

sıra Genel Kurul: 

1. Örgütün politikasını belirlemek, 

2. Yönetim Kuruluna üye verecek ülkeleri seçmek, 

3. Genel Müdürü seçmek, 

4. Örgütün mali politikasının denetlemek, 

5. Bütçeyi gözden geçirip onaylamak, 

6. Örgütün çalışması için gerekli olabilecek komisyonları kurmak görevlerini üstlenir. 
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Dünya Sağlık Örgütünün temel işlevi, çalışma koşullarının ve çevresel hijyenin 

geliştirilmesini sağlamaktır. WHO, bireysel ve sosyal faktörler, iş sağlığı hizmetlerine erişim, 

iş ortamındaki hastalık ve yaralanma riskleri de dahil olmak üzere işçilerin sağlığının tüm 

belirleyicilerini ele almaktadır.  

Şu anda dünya çapındaki işçilerin sadece %15'i, mesleki risklerin önlenmesi, sağlık 

gözetimi, güvenli çalışma yöntemlerinin eğitimi, ilk yardım ve işverenlere iş sağlığı ve 

güvenliği konularında danışmanlık veren özel iş sağlığı hizmetlerine erişebilmektedir.  

DSÖ, Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 2007 yılında kabul edilen ve İşçi Sağlığı 

konusunda 2007 yılında aşağıdaki amaçlarla Küresel Eylem Planı uygulamaktadır. Bu planda; 

- İşçi sağlığına ilişkin politika araçlarının oluşturulması ve uygulanması, 

- İşyerinde sağlığın korunması ve teşvik edilmesi, 

- İş sağlığı hizmetlerine erişimin ve performansın iyileştirilmesi, 

- Eylem ve uygulama için kanıt sağlamak, 

- İşçi sağlığını diğer politikalara dahil etmek konuları işlenmiştir. 

Avrupa İSG Ajansı (OSHA) 

Avrupa’da işverenlerin, çalışanların ve hükümetlerin yararına işyerlerini daha güvenli, 

daha sağlıklı ve daha üretken hale getirmek için çalışır. Avrupa'da çalışma koşullarını 

iyileştirmek için risk önleme kültürünü teşvik eder. 

Avrupa İSG Ajansı iyi yönetişime bağlı üç taraflı bir organizasyondur. İyi yönetişim, 

açıklık ve duyarlılık, şeffaflık, etkinlik, verimlilik ve hesap verebilirlik gibi bir dizi unsurdan 

oluşmaktadır. Çalışmaları, Avrupa Komisyonunun 2014 – 2020 Güvenlik ve Sağlık 

Stratejisine, Avrupa 2020 ve diğer ilgili AB stratejilerine ve programlarına katkıda bulunma 

amaçlıdır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan dünyadaki yakın geçmişten geleceğe 

işgücü projeksiyonları konusundaki bilgiler Tablo 2.1 de özetlenmiştir. Ülkemizde 2013 yılında 

27.961.000 olan işgücü potansiyeli 2017 yılında 30.524.000 olmuş, 2030 yılında 34.708.000 

olması beklenmektedir. 2013 – 2017 yılları arasında gerçekleşen işgücü artışı %9,17 olurken 

2030 yılına kadar 13,70 oranında işgücü artışı beklenmektedir. Buna karşın Avusturya, 

Bulgaristan, Almanya, Portekiz, İspanya gibi ülkelerde işgücünde azalma beklenirken, Fransa, 

Güney Afrika, Avustralya, İngiltere gibi ülkelerde sınırlı miktarda işgücü artışı beklenmektedir. 



6 
 

Artan işgücü ise daha yoğun ve nitelikli iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine duyulan ihtiyacı 

artıracaktır.  

Tablo 1 - Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından bazı ülkelerle ilgili olarak belirlenen 

işgücü projeksiyonları (1000 kişi) 

Ülke 2013 2017 2020 2025 2030 

Avustralya 12.157 12.712 13.158 13.815 14.533 

Avusturya 4.336 4.490 4.485 4.414 4.345 

Bulgaristan 3.371 3.264 3.192 3.033 2.895 

Kanada 19.038 19.441 20.385 20.951 21.624 

Fransa 28.625 29.556 30.317 30.587 30.909 

Almanya 41.713 43.041 43.084 42.071 40.734 

Yunanistan 4.844 4.804 5.044 5.006 4.969 

Portekiz 5.285 5.178 5.140 5.059 4.959 

Güney Afrika 19.921 21.740 22.824 24.611 26.250 

İspanya 23.190 22.823 22.728 22.315 21.943 

Türkiye 27.961 30.524 32.012 33.449 34.708 

İngiltere 32.392 33.277 34.305 34.804 35.328 

Kaynak: ILOSTAT 

Dünya nüfusundaki artış, teknolojik gelişmeler ile görülen makineleşme ve dijitalleşme 

beraberinde iş imkanlarının kısıtlılığını getirmekte, bu da işsizlik sorununu doğurmaktadır. 

Çalışanlar kısıtlı iş imkanları içerisinde elde ettikleri işlerini kaybetmemek uğruna her türlü 

koşulda çalışmaya katlanabilmektedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için en önemli 

unsurlardan biri de kontrol mekanizmasıdır. Her ülke kendi denetim sistemi ile iş sağlığı ve 

güvenliği alanını kontrol etmektedir. Kontrol mekanizmasını güçlü tutabilmenin yolu ise 

denetim yapabilecek deneyimli kadroya sahip olmak ve sistemli bir denetim organizasyonu 

sağlamakla olur. Tablo 2’de bazı ülkelerde yıllara göre işyeri sayıları ile yapılan denetim 

sayıları gösterilmiştir. Buna göre 10. Plan dönemi başlangıcı olan 2013 yılında yapılan 

denetimlerin işyeri sayısına oranı % 1,50 iken 2015 yılında bu oran %1,06 olarak 

gerçekleşmiştir. İspanya’da bu oranlar 2013 yılında % 29 ve 2015 yılında ise % 23 olarak 

gerçekleşmiştir. Avusturya’da ise 2013 yılında %25,85 olarak gerçekleşen denetim / işyeri 

oranı 2014 yılında 26,50 olmuştur.  
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Tablo 2 - Bazı ülkelerde yıllara göre işyeri sayıları ve bu işyerlerinde gerçekleşen denetim 

sayıları  

Ülke 

2013 2014 2015 

Denetim 

Sayısı 

İşyeri 

Sayısı 

Denetim 

Sayısı 

İşyeri 

Sayısı 

Denetim 

Sayısı 

İşyeri 

Sayısı 

Avusturya 63.201 244.424 66.927 252.379 

Fransa 167.600 119.462 

Almanya 842.108 805.113 

Güney Afrika 101.792 165.120 182.010 

İspanya 344.046 1.158.338 327.585 305.256 1.286.565 

Türkiye 23.504 1.538.006 21.304 2.001.643 

Kaynak: ILOSTAT 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin performansının en dramatik değerlendirme kriteri 

ölümcül kaza sayı ve hızlarıdır. Ülkemiz hala istenen düzeylere ulaşamamış olsa da 6331 sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının uygulaması ilerledikçe performansımızda etkin bir sıçrama 

beklenmektedir. Tablo 3’de ölümcül kaza sayı ve hızları gösterilmektedir.  Dünyada ekonomisi 

en hızlı büyüyen ülkelerden bir olmanın getirdiği handikaplar ülkemizde iş kazası 

istatistiklerine yansımaktadır. Tablo 3’de görüldüğü gibi ülkemizde ölümcül iş kazası sayısı ve 

görülme sıklığı yüksek seviyedir. Veriler incelendiğinde karşımıza çıkan diğer önemli sonuç 

ise ülke örneklerinde ölümcül iş kazası sayı ve sıklığında önemli bir gerileme yaşanmamış 

olduğunun görülmesidir. Bu toplu işgücü piyasalarında artan sorunların bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir. 
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Tablo 3 - Bazı ülkelerde yıllara göre ölümcül iş kazası sayıları ve hızları 

Ülke 

2013 2016 

Sayı Hız Sayı Hız* 

Avustralya 197 1,70 195 1,70 

Avusturya 91 3,10 59 2,00 

Bulgaristan 81 3,10 96 3,60 

Fransa 542 3,00 

Almanya 606 1,60 605 

Yunanistan 34 0,90 46 

Portekiz 160 3,60 

İspanya 232 1,70 260 1,80 

Türkiye 1.362 7,10 1.405 10,50 

İngiltere 148 0,50 136 0,40 

Kaynak: ILOSTAT 

* Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğu gösterir.

Tablo 4 deki ölümcül olmayan iş kazası sayılarına ve hızlarına baktığımızda diğer 

ülkelerle olan ölümcül kazalara benzer bir tablo görülmektedir. Türkiye’de 2013 – 2016 yılları 

arasında ölümcül olmayan iş kazası hızında göreceli bir azalma söz konusu olmakla birlikte iş 

kazası sayısının artış gösterdiği görülmektedir. 

Tablo 4 - Bazı ülkelerde ölümcül olmayan iş kazası sayıları ve hızları 

Ülke 

2013 2016 

Hız* 
İş Kazası 

Sayısı 
Hız* 

İş Kazası 

Sayısı 

Avusturya 3,10 59.464 2,00 58.320 

Bulgaristan 3,10 2.203 3,60 2.233 

Fransa 3,00 618.273 731.120 

Almanya 1,50 958.537 1,60 944.139 

Yunanistan 0,90 9.676 1,30 4.414 

Portekiz 3,60 130.532 134.378 

İspanya 1,70 402.718 1,80 487.494 

Türkiye 8,30 191.468 7,50 286.265 

Kaynak: ILOSTAT 

* Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğu gösterir.
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Ölümcül olmayan iş kazalarının kalıcı iş göremezlikle sonuçlanması istenmeyen 

sonuçlardan biridir. Tablo 5’de bazı ülkelerde yıllara göre iş kazalarının kalıcı ve geçici iş 

göremezlikle sonuçlanma durumları gösterilmektedir. Toplam iş kazaları içinde kalıcı iş 

görmezlik sayıları açısından ciddi bir artış görülse de diğer ülkelerde hem daha olumlu hem de 

daha olumsuz performanslar görülebilmektedir. Diğer yandan kayıt sistemlerinde uygulanan 

yöntemlerin farklı olmasından dolayı bu verileri değerlendirmek zorlaşmaktadır.  

Tablo 5 - Bazı ülkelerde yaşanan ölümcül olmayan iş kazalarının iş göremezlikle 

sonuçlanma durumları  

Ülke 

2013 İş Göremezlik Sayısı 2016 İş Göremezlik Sayısı 

Kalıcı Geçici Kalıcı Geçici 

Avusturalya 7.340 99.878 4.695 100.070 

Avusturya 4.313 55.151 4.326 53.994 

Bulgaristan 31 2172 18 2.316 

Yunanistan 28.821 297.669 18.772 272.365 

İspanya 1.338 410.380 1.623 454.873 

Türkiye 84 191.384 348 285.917 

Kaynak: ILOSTAT 

2.2. Türkiye’de Genel Durum 

2.2.1. Kapsam Ve Mevzuat 

       Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yasal çerçeve, halen yürürlükte olan 

Anayasa’nın çalışma hayatının düzenlenmesiyle ilgili maddelerinde bulunmaktadır. 

Anayasanın 50. maddesinde “hiç kimsenin yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 

çalıştırılmayacağı”, 56. maddesinde ise “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahip olduğu” belirtilmektedir. ILO tarafından hazırlanmış olan 155 No’lu İş Sağlığı 

ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme ile 161 Sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin 
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Sözleşme 2004 yılında onaylanmıştır. 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve 

Sözleşmesi de 2013 yılında onaylanmıştır. 

       2010 - 2012 döneminde toplu ölümlerin yaşanmasının da etkisiyle İşçi sağlığı ve iş 

güvenliğinin ayrı bir yasa olarak düzenlenmesi gerekliği açıkça görülmüştür. Bu doğrultuda 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İzleyen dönemde yasa kapsamında 38 yönetmelik 

yayımlanarak mevzuat güncellemesi yapılmıştır. Tablo 6’da 6331 sayılı yasa sonrası çıkarılan 

uygulama yönetmelikleri listelenmiştir. 

Tablo 6 - Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası sonrası çıkarılan 

yönetmelikler 

RG 

No 

RG 

Tarihi 

 

Mevzuat Adı 

28512 29.12.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 

28512 29.12.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 

28512 29.12.2012 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik 

28532 18.01.2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 

28539 25.01.2013 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

28550 05.02.2013 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Hakkında Yönetmelik 

28603 30.03.2013 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 

28620 16.04.2013 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik 

28628 25.04.2013 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

28633 30.04.2013 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 

Yönetmelik 
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28648 15.05.2013 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

28678 15.06.2013 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 

28681 18.06.2013 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

28695 02.07.2013 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik 

28706 13.07.2013 
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetmelik 

28709 16.07.2013 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az 

Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 

28710 17.07.2013 
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 

Yönetmelik 

28713 20.07.2013 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve 

Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 

28717 24.07.2013 
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında 

Yönetmelik 

28717 24.07.2013 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 

28721 28.07.2013 Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

28730 06.08.2013 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

28733 12.08.2013 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik 

28737 16.08.2013 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve 

Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 
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28737 16.08.2013 
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin 

Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 

28741 20.08.2013 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik 

28743 22.08.2013 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

28744 23.08.2013 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 

28762 11.09.2013 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 

28769 18.09.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

Yönetmeliği 

28770 19.09.2013 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

28786 05.10.2013 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

28812 05.11.2013 Tozla Mücadele Yönetmeliği 

28861 24.12.2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 

28867 30.12.2013 
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik 

29401 29.06.2015 İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 

29417 15.07.2015 
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, 

Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 

29958 21.01.2017 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 

Kaynak: Yazarı tarafından oluşturulmuştur. 

2.2.2. Mevcut Durum Analizi 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve bu konudaki idari 

ve teknik alt yapı sanayileşmenin, işgücü piyasalarının ve kamu yönetiminin gelişimine ve 

değişimine bağlı olarak gelişmiş ve ilerlemiştir. 1865 yılında Madeni Hümayun Nazırı Dilaver 
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Paşa tarafından hazırlanan ve kömür madenlerindeki çalışma koşullarını düzenleyen ilk yazılı 

mevzuat çalışması ile başlayan gelişim cumhuriyet tarihimiz boyunca devam etmiştir. Yukarıda 

değinildiği gibi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte 

ülkemiz bütün işyerlerini kapsamı altına alan bir kanuna sahip olmuştur. Düzenleme ile kuralcı 

bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alınmıştır. İşyerleri, iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin daha etkin sunumu amacıyla tehlike sınıflarına ayrılmıştır. Çalışan sayısına ve 

işyeri türüne bakılmaksızın her işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi İSG 

profesyonelleri görev yapmaktadır. İSG profesyonelleri, özel eğitim gören ve mesleki 

yeterliliğini sınavla ispatlayan kişiler arasından yetkilendirilmektedir. Gerekli eğitimi alması 

durumunda 10`dan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyeri işveren veya işveren vekilleri iş sağlığı 

ve güvenliği hizmetini üstlenebilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma 

süreleri ve görevlendirilmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süreleri ile acil 

durum planı ve risk değerlendirmesinin yenilenmesi gibi hususlar tehlike sınıflarına göre 

belirlenmektedir.  Rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen İSG profesyonelleri, 

ihmallerinden dolayı işverene karşı sorumludur. İSG profesyonelleri, hayati tehlike arz eden 

riskleri bildirdiği halde tedbir almayan işverenler hakkında doğrudan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığına başvurmaktadır. Ayrıca bu durumla ilgili çalışanları bilgilendirme 

yükümlülüğü vardır. Ölüm veya maluliyetle sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalığında 

ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin yetki belgesi askıya alınmaktadır. 

İSG profesyonellerine iş güvencesi sağlanmıştır. Buna göre, bildirimden dolayı iş sözleşmesine 

son verilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az 

olmamak üzere tazminata hükmedilecektir. 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri uygun vasıflara sahip personel bulunmaması halinde 

yetkilendirilen ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınmaktadır. İş güvenliği uzmanı ve 

işyeri hekiminin tam süreli görevlendirilmesi gereken işyerlerinde ise işverence, gerekli 

donanım ve personel sağlanarak işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaktadır. Bütün 

işyerlerinde, var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi 

için periyodik olarak risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Maden, metal ve yapı işleri ile 

tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği 

işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılmaması işin durdurulması sebebi sayılmaktadır. 

İşyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 

çalışacaklar, yapacağı işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu olmadan işe 
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başlatılmamaktadır ve sağlık muayeneleri, işin tehlike sınıfına göre periyodik olarak 

tekrarlanmaktadır. İş kazaları kazadan sonraki, meslek hastalıkları ise öğrenildikten sonraki üç 

işgünü içinde işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmektedir. İşyerlerinde; iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak 

çalışan temsilcisi görevlendirilmektedir. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan 

fazla süren işlerin yapıldığı bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmaktadır. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak olanlardan, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim 

aldığını belgelemeleri istenmekte ve bu belgeye sahip olmayanlar bu işlerde 

çalıştırılamamaktadır. Bütün çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve 

sorumlulukları hakkında bilgilendirilmekte ve bu eğitimler çalışma süresinden sayılmaktadır. 

Çalışan, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda herhangi bir usule tabi 

olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk edebilmekte ve talep ettiği halde gerekli 

tedbirlerin alınmadığı durumlarda iş sözleşmelerini feshedebilmektedir. Büyük endüstriyel 

kaza oluşabilecek işyerlerinde, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işyeri 

çalışmaya başlamadan önce istenmektedir. Kanuna aykırılığın tespiti durumunda, çalışan sayısı 

ve tehlike sınıfına göre idari para cezaları %25 ila %200 oranında artırılarak uygulanmaktadır. 

Maden işyerlerinde ölümlü iş kazasının meydana gelmesi halinde işveren iki yıl süre ile kamu 

ihalelerinden yasaklanmaktadır.  

Yukarıda ana çerçevesi sayılan yasal alt yapı uygulamasında zaman içerisinde belli 

dönemlerde sorunlar oluşmuş ve ilave düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Manisa ili Soma 

ilçesi Karanlık Dere Mevkii Eynez Köyü’nde, 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 kişinin ölümüne ve 

486 kişinin yaralanmasına yol açan ve ülkemizi üzüntüye boğan bir maden kazası meydana 

gelmiş ve iş sağlığı ve güvenliği kavramı ülke gündemine yerleşmiştir. Bu kazanın araştırılması 

amacıyla TBMM 24. Yasama Döneminde bir meclis araştırma komisyonu oluşturulmuştur. Bu 

gelişmeyi takiben iş güvenliği, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatına yönelik olarak 

düzenlemeler getiren 6552 Sayılı Kanun 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 

düzenleme kapsamında madenciler için yer altında çalışma süresi haftalık 36 saat, günlük ise 6 

saatle sınırlandırılarak bu işlerde çalışanların çalışma koşullarında iyileşmeler yapılmıştır. 

Türkiye’de iş kazalarından ölümlerin meslek gruplarına göre dağılımları Tablo 7’de 

gösterilmiştir. SGK istatistiklerine göre her iki dönemde de en fazla ölüm nitelik gerektirmeyen 

mesleklerde görülmektedir. Aynı dönemlerde ikinci sırada ise tesis ve makine operatörleri ile 

montajcılar yer almaktadır. 
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Tablo 7 - Türkiye’de iş kazalarından ölümlerin yıllara göre mesleksel dağılımı 

Meslek Grubu 

2013 2016 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Yöneticiler 18 0 18 32 0 32 

Profesyonel meslek mensupları 20 2 22 24 0 24 

Teknisyenler, teknikerler 54 2 56 41 1 42 

Büro hizmetlileri 25 2 27 28 5 33 

Hizmet ve satış elemanları 91 4 95 106 8 114 

Nitelikli tarım orman su ürünleri 

çalışanları 
11 0 11 5 0 5 

Sanatkarlar ve ilgili işlerde 

çalışanlar 

142 1 143 129 3 132 

Tesis ve makine operatörleri, 

montajcılar 
290 1 291 331 5 336 

Nitelik gerektirmeyen meslekler 685 12 697 672 14 686 

Bilinmeyen 0 0 0 1 0 1 

Toplam 1.336 24 1.360 1.369 36 1.405 

Kaynak: SGK 

 Türkiye’de yaşanan iş kazalarından dolayı ölümlerin illere göre dağılımı incelendiğinde 

en fazla ölüm yaşanan ilk on il ve ölüm sayıları Tablo 8’de gösterilmiştir. Tabloya göre 

sanayinin yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir her iki dönemde de ilk üç sırada yer 

almaktadır. 
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Tablo 8 - Türkiye’de ölümlü iş kazalarının yıllara ve illere göre dağılımı  

 

İli 

2013 2016 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

İstanbul 213 5 218 306 11 317 

Ankara 115 1 116 100 2 102 

İzmir 81 1 82 65 1 66 

Bursa 43 1 44 63 3 66 

Antalya 62 1 63 46 2 48 

Mersin 33 1 34 46 1 47 

Adana 29 0 29 43 2 46 

Konya 39 1 40 40 0 40 

Kocaeli 32 1 33 38 1 39 

Kayseri 37 0 37 26 0 26 

Kaynak: SGK 

Türkiye’de yaşanan iş kazalarından dolayı ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 

9’da gösterilmiştir. Tablodaki verileri incelediğimiz zaman 2013 ve 2016 yıllarının her ikisinde 

de iş kazalarından ölüm yaşı açısından 41-50 yaş aralığındaki çalışanlar ilk sırada yer aldığı ve 

31-40 yaş aralığındaki çalışanların ise ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.  

Tablo 9 - Türkiye’de ölümcül iş kazalarından ölüm yaşlarının yıllara göre dağılımı  

Yaş Grubu 
2013 2016 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

20 yaş ve altı 77 2 218 58 4 62 

21 – 30 yaş 323 5 116 285 13 298 

31 – 40 yaş 363 10 373 335 10 345 

41 – 50 yaş 370 6 376 374 7 381 

51 – 60 yaş 175 0 175 261 2 263 

61 yaş ve üzeri 28 1 29 56 0 56 

Kaynak: SGK 
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Türkiye’de yaşanan iş kazalarından dolayı ölümlerin iş kollarına göre dağılımı Tablo 

10’da gösterilmiştir. Ülkemizde iş kazası sebebiyle olan ölümlerde en fazla görülen iş kolu 

inşaat iş koludur. Araştırmalar incelendiğinde bu sektörde ölümle sonuçlanan kazalar arasında 

insan düşmesi tipindeki kazalar (%42,9) önemli bir farkla ilk sırada yer almaktadır. Bu tip 

kazaları; elektrik çarpması (%12,2), malzeme düşmesi (%10,5), yapı makinası kazaları (%8,6), 

yapı kısmının çökmesi (%7), şantiye içi trafik kazaları (%7) ve kazı kenarının göçmesi (%5,8) 

tipindeki olaylar takip etmektedir.1 

Yatırımların hemen tümünde inşaat işlerinin bulunduğu, ülkemizin ihtiyacı olan altyapı 

ve üstyapı uygulamalarının yoğun bir şekilde çözülmeye çalışıldığı bu dönemde tüm ülkelerde 

görülebilecek bir tablo yaşamaktayız. Sektörde iş kazalarını önleyici politikaların geliştirilmesi 

ve etkinleştirilmesi paralelinde ekonomik büyüme alanlarımızın çeşitlenmesi ile birlikte 

inşaatlardaki kaza yoğunlaşmasının düzelmesi, hatta inşaat faaliyetlerinin toplam tablo içindeki 

ağırlığının azalması ile birlikte kaza sayı ve oranlarında radikal düşüşler görülmesi 

beklenmektedir. 

Tablo 10 - Türkiye’de iş kazalarından ölümlerin iş kollarına göre dağılımı 

İş Kolu 

2013 2016 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Bina inşaatı 296 0 296 239 0 239 

Kara taşımacılığı ve boru hattı 

taşımacılığı 
183 0 183 178 1 179 

Bina dışı yapıların inşaatı 120 1 121 130 0 130 

Özel inşaat faaliyetleri 104 0 104 127 0 127 

Diğer madencilik ve taşocağı 28 0 28 63 1 64 

Diğer metalik olamayan 

mineral ürünlerin imalatı 
48 0 48 48 0 48 

Kaynak: SGK 

1 Doç. Dr. M. Uğur Müngen, İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri 
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Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının ve ölümlerin olayı normal seyrinden saptıran ve 

kazaya sebebiyet veren olaylara göre dağılımları Tablo 11 ‘de gösterilmiştir. Buna göre en fazla 

ölüm sebebi olarak bu sınıfta listelenmemiş sebeplerin gösterilmesi kayıt takip ve sınıflandırma 

sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. Sonraki ölüm sebebinin ise kayma, 

düşme, tökezleme olması işyerlerinde tertipli ve düzenli çalışma, çalışanların eğitimi, dikkat 

sorunlarının giderilmesi gibi önlemlerle iş kazalarından ölümlerin sayısında önemli bir azalma 

elde edilebileceğini göstermektedir. 

Tablo 11 Türkiye’de iş kazalarının ve iş kazası nedenli ölümlerin olayı normal seyrinden 

saptıran ve kazaya sebebiyet veren olaylara göre dağılımı  

Olayı normal seyrinden saptıran ve kazaya 

sebebiyet veren olay 

2013 2016 

İş 

Kazası 
Ölüm İş 

Kazası 
Ölüm 

Elektrik sorunları, patlama, yangın nedeniyle 

sapma 

2.826 91 3.330 58 

Taşma, devrilme, sızma, buharlaşma, emisyon 

sapması 
8.176 68 13.375 84 

Maddi Aracın kırılma, patlama, ayrılma, kayma, 

düşme, çökmesi 

17.628 129 23.771 122 

Bir makinenin, taşıma aracının veya işleme 

ekipmanının, elle kullanılan alet, nesne, hayvanın 

denetimden çıkması 

29.194 157 43.564 181 

Kayma veya tökezleme – düşme, kişilerin düşmesi 29.995 278 43.810 257 

Fiziki baskı olmadan beden hareketi (genellikle dış 

bir yaralanmaya yol açan) 
16.141 17 23.385 20 

Fiziki baskıyla veya fiziki baskı altında beden 

hareketi (genellikle dış bir yaralanmaya yol açan) 

8.448 14 12.287 18 

Şok, korku, vahşet, saldırganlık, tehdit, bulunma 950 14 2.298 34 

Bu sınıflandırmada listelenmemiş başka Sapma 78.031 592 120.248 631 

Toplam 191.389 1360 286.068 1.405 

Kaynak: SGK  
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Türkiye’de iş kazalarının işyerlerinde çalışan sigortalı sayısına göre dağılımı incelendiği 

zaman sayısal olarak en fazla iş kazası 2013 yılında 21 – 49 çalışanı olan işyerlerinde 

görülürken 2016 yılında 100 – 199 çalışanı olan işyerlerinde görülmektedir. İş kazalarından 

ölümler açısından ise hem 2013 yılında hem de 2016 yılında en fazla ölüm 21 – 49 çalışanı olan 

işyerlerinde görülmüştür. Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının ve ölümlerin işyerlerindeki 

çalışan sayılarına göre dağılımları Tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12 - Türkiye’deki iş kazalarının ve iş kazası nedenli ölümlerin yıllara ve 

işyerlerindeki çalışan sayılarına göre dağılımı  

İşyerinde çalışan sigortalı sayısı 

2013 2016 

İş Kazası Ölüm İş Kazası Ölüm 

1 – 3 çalışan 5.505 119 10.483 154 

4 – 9 çalışan 11.455 184 15.079 192 

10 – 20 çalışan 15.489 207 22.275 231 

21 – 49 çalışan 29.104 297 39.481 278 

50 – 99 çalışan 21.413 164 35.007 210 

100 – 199 çalışan 28.138 145 44.691 119 

200 – 249 çalışan 9.217 39 15.244 39 

250 – 499 çalışan 24.421 65 39.593 82 

500 – 999 çalışan 18.827 39 29.970 45 

1000 + çalışan 22.294 41 34.245 55 

Bilinmeyen 5.526 60 0 0 

Toplam 191.389 1.360 286.068 1.405 

Kaynak: SGK 



20 
 

Tablo 13’de Türkiye’de tespit edilen meslek hastalıklarının yıllara ve meslek gruplarına 

göre dağılımları gösterilmiştir. 2013 yılında üçte ikisi sigortalılık sona erdikten sonra ortaya 

çıkarken 2016 yılında bu oran %30’a yakın gerçekleşmiştir. 2013 yılında kayıtlara geçen 

meslek hastalıklarının %20 ye yakını nitelik gerektirmeyen mesleklerde ortaya çıkarken 2016 

yılında bu oran %45 olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlar meslek hastalıkları konusunda 

farkındalık kazandıkça meslek hastalığı tespiti daha erken gerçekleşmektedir.  

Tablo 13 - Türkiye’de tespit edilen meslek hastalıklarının yıllara ve meslek gruplarına 

göre dağılımı  

 

Meslek Grubu 

2013 2016 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Silahlı Kuvvetlerle ilgili 

meslekler 
3 0 0 0 0 0 

Yöneticiler 0 0 0 2 1 3 

Profesyonel meslek mensupları 2 2 4 4 2 6 

Teknisyenler, teknikerler 3 0 3 15 1 16 

Büro hizmetlileri 1 1 2 12 2 14 

Hizmet ve satış elemanları 5 0 5 5 4 9 

Nitelikli tarım orman su ürünleri 

çalışanları 
1 0 1 0 0 0 

Sanatkarlar ve ilgili işlerde 

çalışanlar 
26 2 28 39 2 41 

Tesis ve makine operatörleri, 

montajcılar 
16 1 17 57 3 60 

Nitelik gerektirmeyen meslekler 71 2 73 263 10 273 

Sigortalılık sona erdikten sonra 

ortaya çıkan meslek hastalıkları 
215 0 215 171 4 175 

Toplam 343 8 351 568 29 597 

Kaynak: SGK 
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Türkiye’de işyerlerinde çalışan sayısına göre meslek hastalıklarının dağılımı Tablo 14’de 

gösterilmiştir. 2013 ve 2016 yıllarında en fazla meslek hastalığı sigortalılık sona erip işyeri 

ilişkisi olmadan tespit edilirken ikinci sırada ise 1000’den fazla çalışanı olan işyerleri 

gelmektedir. 

Tablo 14 - Türkiye’de işyerlerinde çalışan sayısına ve yıllara göre meslek hastalıklarının 

dağılımı  

Çalışan sayısı 2013 2016 

1 – 3 çalışan 7 18 

4 – 9 çalışan 9 19 

10 – 20 çalışan 11 30 

21 – 49 çalışan 17 43 

50 – 99 çalışan 13 37 

100 – 199 çalışan 5 33 

200 – 249 çalışan 1 11 

250 – 499 çalışan 8 43 

500 – 999 çalışan 4 86 

1000 + çalışan 61 102 

Sigortalılık sona erdikten sonra tespit edilenler 215 175 

Toplam 1.351 597 

Kaynak: SGK 
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2.2.3. Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar 

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda sorumlu kurum ve 

kuruluşların başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gelmektedir. Kanun ve 

yönetmeliklerin düzenlenmesinden ve uygulanmasından sorumludur. İş sağlığı ve güvenliğini 

geliştirerek tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak bu alandaki temel 

misyonudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki 

birimlerini yetkilendirmiştir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü:  

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat 

çalışması yapmak. 

b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak. 

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek. 

e) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek. 

f) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini 

yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek. 

g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında 

inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak. 

h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri 

düzenlemek. 

i) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde 

çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 

korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

j) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar 

Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek. 
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k) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere

görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek. 

l) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi,

eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel 

kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve 

denetimini sağlamak. 

m) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek

için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 

faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde 

yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve 

denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları 

yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) de, işyerlerindeki gaz, toz, gürültü, titreşim ve termal konfor 

ölçümlerini gerçekleştirmekte ve bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet 

gösteren laboratuarlarda analiz çalışmalarını yürütmektedir. İSGÜM’ UN, Ankara’da bulunan 

merkezinden başka, İstanbul, İzmir, Adana, Zonguldak, Kocaeli ve Kayseri’de Bölge 

Laboratuar Şeflikleri bulunmaktadır. 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

İş teftiş kurulu başkanlığı Türkiye genelinde askeri işyerleri hariç tüm işyerlerini 

denetlemekle görevlidir. Görevleri arasında, denetim, eğitim ve uluslararası projeler 

bulunmaktadır.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) 

ÇASGEM’in temel görevleri şunlardır: 

a) Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu

sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin

eğitimlerini sağlamak amacıyla: çalışma hayati, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri,

iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam,
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verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardim, iş istatistikleri ve benzeri 

konularda eğitim programları hazırlamak, seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili 

araştırmalar yapmak, 

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik sorunları üzerine ulusal ve uluslararası bölge seminerleri 

düzenlemek ve düzenlenen seminerlere katılmak 

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik konularında araştırma ve incelemeler yapmak ve bu 

konularda gerekli bilgi ve belgeler toplamak 

d) İşyerlerinin çalışma konuları ve iş verimi ile ilgili sorunlarını, ilgililerin ve iş 

sahiplerinin olurunu alarak incelemek ve bu konularda önerilerde bulunmak 

e) Türkçe ve yabancı dillerde amacına uygun, görev alanına giren konularda derlemeler 

yapmak ve yayınlarda bulunmak 

f) Amacına uygun bir şekilde yerli ve yabancı yayın, dokümantasyon, filmler, fotoğraflar 

ve slaytlar temin ederek, bunlardan yeterince faydalanılmasını sağlamaktır. 

Bu kapsamda yürüttüğü faaliyetler: 

1-Eğitim faaliyeti, 

2-Araştırma faaliyeti, 

3-Organizasyon faaliyeti, 

4-Yürütülen projeler faaliyeti, 

5-Danışmanlık faaliyet. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) 

SGK tarafından bu çerçevede yürütülen görevler şunlardır; 

a) Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalılarımıza ve hak sahiplerine;  

Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği 

verilmesi,  

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, 

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir 

bağlanması, 
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d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

e) Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak

ortaya çıkan iş görmezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği,

f) Analık sigortası kapsamında emzirme ödeneği,

g) Askerlik ve doğum borçlanması hakları verilmesi,

h) Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında, malullük sigortası kapsamında malullük aylığı,

yaşlılık sigortası kapsamında yaşlılık aylığı ve toptan ödeme, ölüm sigortası kapsamında

ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi ve aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme

ödeneği ile cenaze ödeneği verilmesidir.

2.2.4. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi 10. Kalkınma Planı dönemi hedefleri ile 

paralel olarak 2014 – 2018 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan ve aşağıda yer alan 

hedefleri kapsamaktadır.  

1. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılan faaliyetlerin niteliğinin artırılması ve standart

hale getirilmesi

2. İş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin ve kayıt sisteminin geliştirilmesi

3. Metal, maden ve inşaat sektörlerinin her biri için iş kazası oranının azaltılması

4. Karşılaştırılması muhtemel meslek hastalıklarının belirlenerek ön tanılarının

toplanması

5. Kamu ve tarım sektörlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik

faaliyetlerin artırılması

6. Toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması

7. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin zorunlu hale

getirilmesi

2.3. Onuncu Kalkınma Planının Değerlendirilmesi 

Onuncu Kalkınma Planı döneminde iş sağlığı ve güvenliği İstihdam ve Çalışma Hayatı 

Özel İhtisas Komisyonu başlığı altında incelenmiş ve raporlanmıştır. Onuncu kalkınma Plan 
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dönemine ait raporda iş sağlığı ve güvenliğine doğrudan veya dolaylı olarak etki edebilecek 

aşağıdaki konular belirlenmiş ve eylemler tanımlanmıştır.  

1. Amaç 1 Nitelikli İşgücü ve Hayat Boyu Öğrenme başlığı altında Politika 1.1 

bölümünde Eğitim Sisteminin İşgücü Piyasasında İhtiyaç Duyulan Beceri ve 

Yeterliliklere Uyumlu Hale Getirilmesi tanımı ile çeşitli eylem başlıklarında nitelikli 

işgücü ihtiyacını karşılayacak bir eğitim sistemi kurulması ve geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Nitelikli ve eğitimli işgücünün sağlanması ile iş sağlığı ve 

güvenliği bilinci ve davranışı kazandırılması sayesinde İSG sisteminin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Eylem 1.1.3 ve 1.1.4 ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun aktivitesinin 

artırılması tanımlanmaktadır. Halen 81 meslekte uygulanan Mesleki Yeterlilik 

Belgesi zorunluluğu uygulaması ile 25.09.2018 tarihine kadar belgelerin 

tamamlanmasına izin verilmiştir. Belirtilen tarihten sonra bu 81 meslekte MYK 

belgesi olmadan işçi çalıştırılamayacaktır. 

2.  Amaç 1 Nitelikli İşgücü ve Hayat Boyu Öğrenme başlığı altında Politika 1.2 

bölümünde İşgücü Piyasasındaki Kurum ve Kuruluşların Mesleki eğitim 

Müfredatının Belirlenmesine Katılımlarını Sağlama tanımı ile özellikle meslek 

kuruluşları, üniversiteler, STK’lar ve sektör temsilcilerinin mesleki eğitim 

müfredatlarına katkısını sağlama amaçlanmıştır. 10. Plan döneminde özellikle meslek 

kuruluşlarının hem müfredata katkısı sağlanmış, hem de yine özellikle meslek 

kuruluşlarının ve STK’ların MYK akreditasyonları sağlanarak mesleki yeterlilik 

uygulamalarına doğrudan katılımı sağlanmıştır. Bu sayede MYK belgesi alan 

çalışanların, işverenlerin ve meslek kuruluşları ile STK’ların İSG farkındalığı 

artırılmıştır. 

3.  Amaç 7 Çalışma Hayatının Geliştirilmesi başlığı altında Politika 7.1 bölümünde 

İnsana Yaraşır Yaşam ve Çalışma Koşulları Oluşturma ve Asgari Yaşam Koşullarını 

İyileştirme tanımı ile Eylem 7.1.4’te insanın sağlık şartlarına, kişisel onuruna ters 

düşmeyen bir çalışma ortamı sağlanması hedeflenmiştir. Plan döneminde iş sağlığı ve 

güvenliği profesyonelleri ile OSGB lerden hizmet alma düzeyi toplam işyeri sayısına 

bakıldığına %50 düzeylerine ulaşmıştır. Yükselen İSG hizmeti alma alışkanlığı, İSG 

profesyonelleri ve çalışanlar tarafından çalışma ortamlarının koşullarının 

iyileştirilmesi taleplerini artırarak bilinçli şekilde insana yaraşır şartlarda 
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çalışılmasına katkıda bulunmaktadır. Hizmet alma durumu geliştikçe çalışma 

şartlarının daha sağlıklı düzeylere geleceği kaçınılmazdır. 

4. Amaç 8 Uluslararası Standartlara Uyulması başlığı altında Politika 8.1 İnsana Yakışır

İş Yaklaşımı Benimsenerek Mevzuatı Gözeden Geçirme tanımı ile Eylem 8.1.1’de

AB ve ILO normları göz önünde bulundurularak yasal düzenlemelerin yapılması

hedeflenmiştir. Plan döneminde 167 ve 176 no lu sözleşmeler imzalanmıştır. Eylem

8.1.4’te işgücü piyasasında ayrımcılığı önleyen mevzuat düzenlemeleri yapılması

hedeflenmiştir. Plan döneminde özellikle kadın işgücünün artırılması amacıyla

cinsiyet eşitsizliği kavramından yola çıkarak kadınlar lehine pozitif ayrımcılığı

sağlayacak yasal uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında engelli istihdamını

geliştirecek yasal düzenlemelerin geliştirilmesi de sağlanmıştır. Çeşitli teşvik

mekanizmaları ile istihdam politikaları uygulanarak ayrımcılığın önüne geçilmeye

çalışılmaktadır.

5. Amaç 9 İSG Alanında Teşvik ve Ceza Uygulamalarının Etkin Bir Şekilde

Yürütülmesi başlığı altında Politika 9.1 İşyerlerinden İyi Uygulama Yapanlar ve İSG

Alanında Üretim Yapanları Destekleme tanımı ile önerilen eylemlerden vergi ve

KDV istisnasını içeren maddelerde herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir. Bunun

yanında ondan fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde üç yıl içinde ölümlü veya

sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde

çalışanların işsizlik sigortası işveren payı üç yıl süre ile %2 yerine %1 olarak

uygulanmasına yönelik yasal düzenleme yapılmıştır.

6. Amaç 9 İSG Alanında Teşvik ve Ceza Uygulamalarının Etkin Bir Şekilde

Yürütülmesi başlığı altında Politika 9.2 İSG Konusunda İşverenin Ceza

Yükümlülüğünün Artırılması tanımı ile önerilen eylemlerdeki cezalardaki artışlar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirlenen cezaların her yıl yeniden

değerleme oranı ile artırılması yoluyla her yıl güncellenmektedir. İşveren

yükümlülüklerinin ve hukuki sorumluluklarının geliştirilmesi açısından beklentiler,

madenlerde iş sağlığı ve güvenliği sorumlulukları konusunda getirilen zorunlu sigorta

ile sınırlı kalmıştır. Diğer sektörlerle ilgili yasal düzenlemeler yapılamamıştır. İş

kazası ve meslek hastalığı sayıları yüksek olan işyerleri için SGK primlerinin

artırılması ile ilgili Eylem 9.2.7 konusunda herhangi bir düzenleme getirilmemiştir.
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Aynı Amaç için Kamu ile ilgili uygulamalardaki cezalar konusundaki eylemler 

konusunda da herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

7.  Amaç 10 İSG Konusunda Bilgilendirme ve Eğitim Çalışmalarının Yaygınlaştırılması 

başlığı altında Politika 10.1 İSG nin önemi eğitim, rehberlik vb. Faaliyetlerle Başta 

Çalışanlar ve İşverenler Olmak Üzere Toplumun Tüm Kesimlerine Anlatılarak 

Yaygınlaştırılması tanımı ile önerilen eylemlerin çoğu başta Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı olmak üzere meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kamu 

kurumları, üniversiteler ve özel sektör tarafından yeterince yerine getirilmektedir. 

Sektörel anlamda çeşitli rehberler hazırlanarak İSG hizmetlerinin kolaylaştırılmasına 

yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. 

8.  Amaç 10 İSG Konusunda Bilgilendirme ve Eğitim Çalışmalarının Yaygınlaştırılması 

başlığı altında Politika 10.2 İş Sağlığı Alanında Lisansüstü, Lisans, Alan 

Profesyonelleri, İşçi ve İşveren Eğitiminin Niteliğinin Artırılması ve Geliştirilmesi 

tanımı ile Eylem 10.2.1 ve 10.2.2’de belirtilen sektörel gelişim çalışmalarında 

herhangi bir uygulama yapılamamıştır. Eylem 10.2.5 de tanımlanan lisansüstü 

eğitimler yaygınlaştırılmış ancak bu eğitimlerin sadece belge sınıfı yükseltme amaçlı 

olarak yaygınlaştırılması hem akademik çalışmaların yeterince gelişmesini 

engellemiş hem de eğitim altyapılarının gelişimini engellemiştir. Eylem 10.2.6’da 

tanımlanan eğitimli insan gücü istihdam ve ihtiyaç planlamasının yapılması 

konusunda beklentiler devam etmektedir. Her ne kadar sayısal olarak İSG 

profesyonelleri yeterli görünse de niteliksel olarak ihtiyaç planlaması yapılması 

mümkün görülmemektedir. Sektörde niteliksel gelişimin izlenebileceği bir sistemin 

geliştirilmesine hala ihtiyaç duyulmaktadır. Eylem 10.2.15’de tanımlanan 

üniversitelerde zorunlu ya da seçmeli ders olarak İSG dersi konması uygulaması 

henüz yeterince geliştirilememiştir. Bazı üniversitelerimiz uygulamayı başlatmasına 

rağmen İSG dersleri tüm üniversitelerimizde uygulanmalıdır. Bu Politika ile ilgili 

diğer eylemlerde yeterli gelişme sağlanamamıştır. 

9.  Amaç 10 İSG Konusunda Bilgilendirme ve Eğitim Çalışmalarının Yaygınlaştırılması 

başlığı altında Politika 10.3 İlk ve Orta Öğretimde İSG Eğitiminin Müfredata Dahil 

Edilmesi tanımı ile henüz müfredata kalıcı bir ekleme yapılamamasına rağmen 

kitaplara İSG farkındalığı yapacak dikkat çekici eklemeler yapılmıştır. İlk ve Orta 
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Öğretimde görevli eğiticilerin İSG konusunda eğitilmesi ile ilgili henüz bir atılım 

yapılamamıştır. Uygulamalı eğitimler için okullara teknik donanımların gönderilmesi 

uygulamasına geçilememesine rağmen Güven Usta Okulda projesi ile donatılan mobil 

araçlarla ilkokul öğrencilerine yönelik İSG farkındalığı yaratma çalışmaları 

uygulamalı olarak yapılmaktadır. 

10. Amaç 10 İSG Konusunda Bilgilendirme ve Eğitim Çalışmalarının Yaygınlaştırılması

başlığı altında Politika 10.4 Sendika ve Meslek Örgütlerinin İSG Alanında İnsan

Gücüne Yönelik Eğitimlerde Yer Alması ve Eğitim Kurumu Oluşturabilmesinin

Sağlanması tanımı ile Eylem 10.4.1’de belirtilen sendika ve meslek örgütlerinin ortak

çalışma grupları oluşturarak eğitim modülleri geliştirmesi gerçekleştirilememiştir.

Sendikaların İSG alanında eğitim kurumları oluşturmaları sadece MYK

akreditasyonuna tabi sınavlar için gerçekleşmiştir. Benzer konulardaki diğer

eylemlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri

gerçekleşmemiştir.

11. Amaç 10 İSG Konusunda Bilgilendirme ve Eğitim Çalışmalarının Yaygınlaştırılması

başlığı altında Politika 10.5 Kamuda ve Özel Sektörde İSG Farkındalığı Artırılarak

Etkinlik Sağlama tanımı ile kamu çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı, işyeri

hekimi ve diğer sağlık personeli belge alımı yaygınlaştırılmıştır. Çok sayıda İSG

profesyoneli niteliğindeki personelden çeşitli kurumlarda yararlanılmış ve politikada

belirtilen eylemlerin bir kısmı hayata geçirilmiştir. Politika 10.6 Kamu Kurumlarında

İSG Hizmet Modeli Gerçekleştirme tanımına rağmen kamuda sürekli İSG hizmeti

alma zorunluluğunun ertelenmesi toplumda hayal kırıklığı yaratsa da erteleme sonrası

dönem için daha güçlü bir şekilde hazırlanma fırsatı değerlendirilmelidir.

12. Amaç 11 İSG Bilgi Sisteminin Kurulması başlığı altında Politika 11.1 İSG İle İlgili

Her Türlü Göstergenin Tek Bir Platform Üzerinde Kaydının Tutulmasına Olanak

Sağlayan Bir Veri Tabanı Oluşturma tanımı ile Eylem 11.1.1 işle ilgili kaza ve

hastalıkların da kayıt altına alınması ve veri toplanması henüz gerçekleşmemiştir.

Tüm işyerleri ve tüm çalışanların işle ilgili İSG verilerine ulaşmasını sağlayacak bir

bilgi sistemi oluşturulamamıştır. Bu konuda son dönemde E-reçete ile başlayan

dijitalleşme çalışmaları İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden

planlanmış olmakla birlikte altyapının nasıl oluşturulacağı konusundaki detaylar
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somutlaştırılamamıştır. Eylem 11.1.2’de belirtilen gelecek dönemlerde beklenen iş 

kazası ve meslek hastalığı sayıları konusunda hedefler belirlenmemiştir. Veri toplama 

sistemi oluşmadığı için Politika 11.1’e ait diğer eylemler de gerçekleştirilememiştir. 

13. Amaç 11 İSG Bilgi Sisteminin Kurulması başlığı altında Politika 11.2 Bilgi 

Sisteminin Oluşturulması Konusunda İlgili kurumların Eşgüdümlü Hareket Etmesini 

Mümkün Hale Getirme tanımı ile hedeflenen eylemler de veri sisteminin 

kurulamamış olduğundan dolayı gerçekleşmemiştir. 

2.4. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak 38 adet yönetmelik 

çıkarılmıştır. Teknik olarak tüm sorunların çözümüne yönelik olarak önemli avantajları olan 

mevzuatımız uygulamaya geçildikçe aksamalara yol açmıştır. Özellikle uygulamaların toplum 

tarafından kabul edilmesi konusunda zaman zaman ciddi sorunlar yaşanmıştır. Sahadaki 

uygulamalar bir yandan uygulamada yaşanan sorunların belirlenmesini sağlarken bir yandan da 

iş sağlığı ve güvenliği kültürü yetersizliği nedeniyle yasal uygulamaların kabulü konusunda 

sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlar toplumsal talepler doğurmuş ve Kanunun bazı 

uygulamalarının yürürlük tarihi ertelenmiştir. Bazı konularda birden fazla kez erteleme 

yapılması kamuoyunda ümitsizliğe yol açsa da bazı açılardan ertelemelerin faydalı olduğu 

yönler de açıklanmıştır. Özellikle kamuda İSG profesyoneli sayısındaki yetersizlikler, 

ülkemizdeki hekim sayısının yetersizliği vb. durumlar nedeniyle yürürlük tarihinin 

ötelenmesindeki başlıca nedenlerdir.  

10. Plan döneminde yaşanan en önemli sorunlardan biri alt mevzuatın düzenlenmesidir. 

Eski kanunlara göre çıkarılmış yönetmeliklerin yeni terminoloji ile çıkarılması yanında 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği yeniliklere yönelik çıkarılması gereken 

yönetmeliklerin düzenlenmesi zaman almıştır. Halen neredeyse tüm yönetmeliklerin 

yenilendiği tespit edilmiş olsa da uygulamada yaşanan birçok sorunun çözümünü sağlayacak 

yönetmelik değişiklikleri konusunda taraflarla mutabakat sağlanması ve aksaklıkları giderecek 

değişikliklerin mevzuata yansıması zaman kaybına neden olmaktadır. 
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Kurumsal Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar 

Ülkemizde yeterli düzeyde iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşmaması çağdaş iş sağlığı 

ve güvenliği uygulamalarının önünü kesmektedir. İşverenlerimizin ve çalışanlarımızın iş 

sağlığı ve güvenliği uygulamalarına bakışı sistemin başarısını doğrudan etkilemektedir. 

Çalışanlar açısından yetişkin davranışlarını değiştirmek başlı başına bir zorluk iken işverenler 

açısından iş sağlığı ve güvenliği maliyetlerini kabullenmek pek kolay olmamaktadır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi devlet eliyle yürütülen bir dizi önlemler üzerine 

kurulmuştur. Sistemin denetleme mekanizması kamu eliyle yürütülmektedir. Kendi kendini 

denetleyen bir mekanizma oluşturulması için yeteri zaman ve ortam bulunmamaktadır.  

Köklü bir kurumsal yapı kurulması için çeşitli gelişmiş ülkeler incelenmiştir. Bu 

modellerden Türkiye’ye uygun olanı seçmek veya bize özgü bir Türkiye modeli ortaya 

çıkarmak uzun bir çalışma gerektirmektedir. Ayrıca tüm tarafların mutabakatını da gerektiren 

Türkiye modeli zamanla ortaya çıkacaktır. Bu süreçte sistem yine kamunun denetim 

mekanizması içerisinde yürüyecektir. Ancak bu süreçte bazı sorunlar çözülürken onların yerine 

başka sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. O yüzden yepyeni ve bize özgü bir kurumsal iş 

sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi geliştirilmesi zaruri görülmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve 

güvenliği sisteminin iskeletini oluşturan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin etkinliğinin 

artırılması ve kurumsal hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi de yeniden inşa edilecek kurumsal 

iş sağlığı ve güvenliği sistemine doğrudan katkı sağlayacaktır. 

İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Sorunlar 

Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinin 

çıkarılmasıyla başlayan çağdaş iş sağlığı güvenliği uygulamalarının başarıya ulaşması iyi 

eğitilmiş, nitelikli ve deneyimli saha personeli yani İSG profesyonelleri ile mümkündür. 

2011 yılında başlayan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri, o dönemde 

oluşturulan müfredat üzerinden yürütülmüştür. Müfredat içerik olarak pek çok konuyu yeterli 

sürelerle işlemeye uygun olsa da pratik uygulamadan yoksun olarak planlanmıştır. Her ne kadar 

40 saatlik bir staj yapılsa da stajın uygulanma şekli ve kontrolü yetersiz olduğu amacına 

ulaşmamıştır. Sadece test şeklinde yapılan teorik sınavdan 70 puan almak üzerine kurulmuş 

olan eğitim sistemi deneyim kazandırmaktan uzak bir şekilde planlandığı için amaca ulaşmak 

çok zordur.  



32 
 

2014 yılında yapılan prim gün sayısına bağlı iş güvenliği uzmanlığı sınıf yükseltme 

sınavları ise deneyim kazanma ihtiyacı olan iş güvenliği uzmanlarının yeterli deneyimi 

kazanmalarını engellemiştir. Bu dönemde mevzuat değişikliği ile gündeme gelen yüksek lisans 

eğitimi alanların eğitime katılmadan doğrudan B sınıfı uzmanlık sınavlarına katılma hakkı elde 

etmeleri deneyim kazanarak sistemde kendine yer arayan iş güvenliği uzmanların yeni bir yol 

açmıştır.  

Tüm bunlara ilaveten 2014 yılında güncelleme eğitimlerinin kaldırılması ile birlikte artık 

sahada çalışan İSG profesyonellerinin kendilerini yenilemeleri veya beceri kazanmalarının 

önüne geçmiştir.  

İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların niteliklerinin yetersiz olması sektörün 

önündeki en büyük engeldir. Hizmet kalitesini artırmak için bu alanda çalışanları daha 

donanımlı hale getirmelidir. Yukarıda bahsedilen sorunların çözümü sağlandığı takdirde 

gelecek dönemde verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sonuç odaklı olma adına daha 

verimli olacağı söylenebilir. 

Altyapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

Özellikle veri toplama konusunda ülkemizde ciddi altyapı sorunları vardır. Basit ve iyi 

kurgulanmış İSG KATİP sistemine rağmen sahadan veri toplama konusunda merkezi bir veri 

toplama, kayıt ve takip sisteminin kurulması çok önemlidir.  

Halkla İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kişiye ve topluma sağlayacağı faydaların halka 

iyi anlatılması gerekmektedir. İnteraktif yöntemlerle kitle iletişim araçları kullanılarak iş sağlığı 

ve güvenliği kavramı, uygulanabilir bir işlem olarak kurgulanmalıdır. En önemli nokta ise 

davranış kazandırma odaklı bir sistem planlaması yapma gerektiğidir. 

Diğer Sorunlar 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli makine ve ekipmanların temininde ithal ürün 

ağırlığı mevcuttur. Ürünlerin ülkemizde üretilmesi hem ülke ekonomimize olumlu katkı 

yapacak hem de maliyetlerimizi düşürecektir. Bu nedenle kişisel koruyucu donanımların yerli 

üretimi konusunda yatırımlara ihtiyaç vardır. Bu tür yatırımların miktarını artırmak için teşvik 

mekanizmalarının geliştirilmesi faydalı olacaktır.  
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

3.1. Plan Hedef Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 

İlişkisi ve Uyumu 

       Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz 

kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan “sürdürülebilir kalkınma” 

20. yüzyıl sonlarına doğru dünya gündemine girmiş ve 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası 

antlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, 

ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak paydayı “sürdürülebilirlik” olarak 

belirlemektedir. Geleceği de sahiplenen bu ortak hedef, herkesin temel ihtiyaçları ile daha iyi 

bir hayata ilişkin beklentilerinin karşılanmasına imkân vermeye yöneliktir. Bu çerçevede 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından açıklanan sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

(Sustainable Development Goals), yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve 

tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. 2030 

yılında ulaşılması planlanan bu hedefler 17 başlıkta toplanmıştır.  Bu kapsamda yer alan “3. 

sağlık ve refah”, “8. insana yakışır iş ve ekonomik büyüme” ve “16. etkin, şeffaf ve hesap 

verebilir kurumsallaşma” hedefleri iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalarla doğrudan 

desteklenmesi gereken hedeflerdir.  

Kalkınma Bakanlığı BM sürdürülebilir kalkınma gündeminin (2015-2030) Türkiye odak 

noktasıdır. Bu doğrultuda ülkemiz Temmuz 2016’da BM’ye gönüllü ulusal bildirim sunmuştur. 

Sürdürülebilir kalkınma amaç ve hedeflerinin ulusal politikalarımızla uyumlu şekilde hayata 

geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede 11. Plan döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında 

yapılacak çalışmalar, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlıklı bireyler olarak insana yakışır bir 

işe sahip olmalarını ve bu sayede elde edilecek düzenli ve dengeli bir büyüme stratejisi ile 

üretim ve istihdam yaratmamızı sağlayacak ve ülkemizi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

yaklaştıracaktır. 

 3.2. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler

Mevzuat Alanında Yapılması Gerekenler 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde 

iş sağlığı ve güvenliği alanının gelişimine yönelik birçok konuda geçmiş göre oldukça yeterli 

bir mevzuat uygulamaya konulmuştur. 10. Plan döneminde yeni yasanın ve bağlı 
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yönetmeliklerinin uygulanması çalışma hayatımıza yeni bir boyut kazandırmıştır. 11. Plan 

döneminde ise uygulamada eksikliği hissedilen tamamlayıcı mevzuat hükümlerine ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

Toplumda iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla yapılan eğitim ve 

bilgilendirme faaliyetleri kapsamında sadece çalışanların bilinç düzeyinin yükseltilmesi yeterli 

olmamaktadır. Çalışma ortamında çalışanlara yönelik alınacak tedbirleri belirleyen ve yöneten 

işverenlerimizin bilinç düzeyinin yükseltilmesi de çok önemlidir. Halen az tehlikeli sınıfta olan 

işyerlerinden çalışan sayısı 10’un altındaki işyerlerinde işverenlere yönelik olarak uygulanan 

işveren eğitimleri hem işverenlerin kendi işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 

yapabilmelerine hem de bilinç düzeylerinin yükselmesine katkı sağlamaktadır. Bu uygulamanın 

genişletilmesi ile ilgili yapılacak mevzuat düzenlemeleri, isteğe bağlı olarak eğitimlere katılımı 

desteklerken işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yönlendirmelerine yol açacaktır.  

Üniversitelerde giderek yaygınlaşmaya başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin tüm 

bölümlerde seçmeli, özellikle mühendislik ve sağlık bilimleri bölümlerinde ise zorunlu ders 

olması hususunda Yüksek Öğrenin Kurumu gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin eğitimlerinde uygulanan müfredat 

programlarında gerekli düzenlemeler yapılarak sahada etkin çalışmalar yapacak insan 

kaynağının geliştirilmesi sağlanacaktır. 

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde performansımızı yükseltmemizi sağlayacak 

alanlardan bir de teşvik sistemidir. İşverenleri teşvik etmek amacıyla vergi, sosyal güvenlik 

primi vb. konularında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği alanında 

kullanılan araç, gereç ve teçhizatın üretimini teşvik etmek için yatırım teşvik mevzuatında da 

gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet sunan insan kaynağını işyeri hekimleri, iş 

güvenliği uzmanları, diğer sağlık personelleri, iş sağlığı ve güvenliği eğiticileri, 

akademisyenler, çalışanlar arasından belirlenen çalışan temsilcisi ve destek elemanları, işveren 

vekilleri oluşturmaktadır. Bunların yanında destek hizmetleri olarak faaliyet gösteren iş hijyeni 

test, ölçüm ve analiz laboratuarı personeli, mobil sağlık hizmetleri personeli, İlkyardım 

eğicileri, iş hijyenistleri, iş psikologları, ergonomistler de iş sağlığı ve güvenliği alanı için çok 

önemlidir.  
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Tüm bu mesleklerde çalışan kişilerin nitelik ve niceliklerinin ülkemizin ihtiyacını 

karşılayacak düzeye ulaşmasını sağlamak için gerekli çalışmaların başında hizmet içi eğitimler 

gelmektedir. 11. Plan döneminde toplumun iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması 

çalışmaları yapılırken bu alana hizmet veren ekibin yeterliliklerinin artırılması da 

hedeflenmektedir. Saha uygulamalarındaki beceri düzeyinin geliştirilmesi öncelikli amaçtır. 

Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler 

Kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturma hedefinin en önemli uygulayıcısı olan 

medyanın etkin kullanımı sağlanacaktır. İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren 

profesyonellerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Her düzeyde eğitim 

ortamında öncelikli konular haline getirilecek iş sağlığı ve güvenliği konusu basın yayın 

kuruluşları aracılığı ile de desteklenecektir.  
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4. TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALAR

 “ 11. Kalkınma Plan döneminde, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirildiği, bu 

alanda hizmet veren insan kaynağının geliştirildiği ve dünya ölçeğinde gelişmiş ülkeler 

düzeyinde göstergelere ulaşmış, çalışanların sağlık ve güvenliğine katkı sağlayan çalışma 

hayatı standartlarına sahip olmak temel amaçtır. ” 

Amaç 1: İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Farkındalığın 

Artırılması 

Amaç 2: İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 

Amaç 3: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yürütülen Hizmetlerin Niteliğinin ve 

Verimliliğinin Artırılması, İnsan Kaynağının Geliştirilmesi 

Amaç 4: Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanması 

Amaç 5: İş Sağlığı ve Güvenliği Teşvik, Ceza ve Denetim Sisteminin Etkin Olarak 

Uygulanması ve İSG Alanında Yararlanılan Cihaz ve Donanımların Yerli Üretimin 

Desteklenmesi 

Amaç 6: Meslek Hastalıkları ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Sektörler Başta Olmak 

Üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergelerinin İyileştirilmesi 

Amaç 1: İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Farkındalığın 

Artırılması 

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 

yürürlüğe girmesi ile birlikte hızla gelişmeye başlamıştır. Söz konusu yasal düzenleme ile İSG 

hizmeti kapsamına giren çalışan sayısında önemli ölçüde artış olmuştur. Yasa yürürlüğe 

girdikten sonra tehlike sınıfı kavramının uygulanması yanında sanayiden sayılan işler ve ağır 

ve tehlikeli işler kavramları mevzuatımızdan çıkarılmıştır. 4857 sayılı yasa ile yönetilen iş 

sağlığı ve güvenliği sistemi 6331 sayılı yasaya geçişle birlikte İSG şemsiyesi oldukça geniş bir 

çapta uygulanmaya başlamıştır. Bu geniş kapsama alanı içinde İSG hizmeti alma zorunluluğu 

başlayan işyerlerinde çalışanların en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen iş sağlığı 

ve güvenliği kavramı, işyerlerine hizmet veren profesyonellerin sayesinde daha fazla anlam 

kazanmaya başlamıştır.  
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Ülkemizde son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaşması ile çalışanlar 

ve işverenler İSG kültürünün gerektirdiği mesleki maruziyetleri ve iş kazalarını önleyici 

tedbirlerin uygulanmasında daha bilinçli hale gelmiştir. Ancak bu alanda çalışan ve işverenler 

açısından gelişme sağlanması gereken alanlar halen mevcuttur. Eğitimin uygulandığı zamana 

ek olarak kullanılan eğitim yöntemi de eğitimin kalitesini etkilemektedir. Katılımcı profili 

dikkate alınarak iş başında eğitim, bilgisayar tabanlı eğitim, donanım kullanımı, 

simülasyon..vb.  yöntemler ile yapılan eğitimin etkinliği artırılabilir. Diğer yandan, işyeri 

düzeyinde güvenlik kültürü oluşturulmasında kilit rolü oynayan işverenler ve/veya yöneticilerin 

İSG uygulamaları konusunda uzun dönemli bir işletme stratejisi uygulamaları gerekmektedir. 

Bu amaçla özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere işverenlere yönelik 

eğitim ve bilgilendirme programları yapılmalı ve bu programlar işverenin yasal sorumlulukları, 

İSG’nin verimliliğe ve iş kalitesine katkısı ve İSG yönetim sistemi yaklaşımı konularını 

içermelidir. Bu faaliyetler ile KOBİ’lerin bu alanda daha kurumsal bir hale getirilmesi 

sağlanabilir. İşçi ve işveren örgütlerinin bu faaliyetler doğrultusunda işbirliği yapması ve 

özellikle işçi sendikalarının bu alana gösterdikleri istekliliğin artırılması da önem arz 

etmektedir. 

İnternet ve medya alanında yaşanan hızlı gelişmeler ile iletişim araçlarının rolü toplumsal 

yaşamımızda ve çalışma hayatımızda önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle İSG kültürünün 

yaygınlaştırılması alanında iletişim araçlarının daha aktif kullanılması ve İSG kavramının 

medya organlarında (sinema, tiyatro, diziler) yer almasına yönelik çalışmalar yapılması faydalı 

olacaktır. 

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalığının 

arttırılması için öncelikli olarak yapılacak eylemler şunlardır: 

POLİTİKA 1.1: İSG’nin önemi başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumun tüm 

kesimlerine anlatılarak İSG farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırılması 

sağlanacaktır. 

Eylem 1.1.1: İSG alanında bilgilendirme, afiş, el ilanı, poster vb dokümanlar ile mevzuata 

ilişkin rehberler digital sunumları da dahil olmak üzere hazırlanacaktır. 

Eylem 1.1.2: İşçi ve işverenlere İSG nin önemi ve mevzuatı anlatılacaktır. 

Eylem 1.1.3: İSG mevzuatına ilişkin web tabanlı rehberlik ve bilgilendirme sistemi hazırlanıp 

kullanıma açılacaktır. 

Eylem 1.1.4: Özellikle İSG hizmeti alımında kısıtlılık yaşayabilecek KOBİ’lere yönelik web 

tabanlı İSG eğitimi projeleri hayata geçirilecektir. 
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Eylem 1.1.5: İyi uygulamaların işyerleriyle paylaşımına olanak sağlayacak bir web portalı 

geliştirilecektir. 

Eylem 1.1.6: İSG eğitimlerinin işçilere olduğu gibi belirli sektör ya da ölçekteki işletmelerin 

işverenlerine de yönelik olması sağlanacaktır. 

Eylem 1.1.7: Medya organlarında kullanılmak üzere İSG farkındalığını artırma amaçlı spotlar 

hazırlanacaktır. 

Eylem 1.1.8: İş sağlığı ve güvenliği alanında lisans üstü çalışmalar, makale, araştırma raporu 

veya doktora tezi benzeri çalışmalar desteklenecektir. 

Eylem 1.1.9: Elliden az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerindeki tüm işverenlerin, kendilerine 

yönelik İSG eğitimlerini alması ve iş güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi sağlanacaktır. 

Eylem 1.1.10: İşverenlerin ve toplumun tüm kesimlerinin kolaylıkla ulaşıp gerektiğinde 

uygulayabileceği basit ve anlaşılabilir rehberler ve kılavuzlar hazırlanacaktır. 

Eylem 1.1.11: İSG alanında göçmen çalışanların dil sorunlarının çözümüne yönelik projeler 

geliştirilecektir. 

POLİTİKA 1.2: Eğitim hayatında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri müfredatta daha fazla yer 

bulacaktır. 

Eylem 1.2.1: İlk ve orta öğretim müfredatına güvenlik kültürü ve İSG konuları eklenecektir. 

Eylem 1.2.2: İlk ve orta öğretimde görevli eğiticiler, İSG konusunda eğitilecektir. 

Eylem 1.2.3: Lise düzeyinde özellikle mesleki eğitim kapsamında işlenen İSG eğitimlerinin 

olumlu davranış kazandıracak düzeyde etkin uygulanması sağlanacaktır. 

Eylem 1.2.4: Uygulamalı eğitimler için okullara gerekli teknik donanımlar sağlanacaktır. 

Eylem 1.2.5: Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında İSG eğitimleri için gerekli laboratuar 

donanımları eksikleri tamamlanacaktır. 

POLİTİKA 1.3: Sivil Tolum Kuruluşlarının toplumda İSG kültürü oluşturulması hedefli 

etkinliklerinin artırılması sağlanacaktır. 

Eylem 1.3.1: Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak projelerle İSG farkındalığını artıracak 

çalışmalar yapması desteklenecektir. 

Eylem 1.3.2: Sivil Toplum Kuruluşlarının İSG alanında üniversiteler ve diğer kurum ya da 

kuruluşlarla  yapacakları ortak projeler desteklenecektir. 

Eylem 1.3.3: Sivil toplum kuruluşlarının işçi ve işveren eğitimleri konusunda aktif rol almaları 

doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

POLİTİKA 1.4: İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar 

arasında iş ve güç birlikleri sağlanacaktır. 

Eylem 1.4.1: Medyanın İSG konularına olan ilgisi olumlu davranış kazandırma amaçlı olarak 

kullanılacaktır. 
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Eylem 1.4.2: İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirecek sosyal sorumluluk projeleri 

desteklenecektir. 

Eylem 1.4.3: Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile yapacağı çalışmalar 

özendirilecektir. 

Eylem 1.4.4: İSG faaliyetleri konusunda hizmet vermek isteyen sivil toplum kuruluşları 

ihtiyaca uygun hedefler belirlenerek desteklenecektir. 

Eylem 1.4.5: Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının İSG faaliyetleri konusunda ulusal 

ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği desteklenecektir. 

Eylem 1.4.6: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, İSG kültürünün geliştirilmesi için 

hedefler belirleyerek Konsey üyesi Kurumlara roller verecek ve hedef gerçekleşmelerini belirli 

aralıklarla izleyecektir. 

Amaç 2: İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile iş kazası ve meslek 

hastalıklarının tespitinde karşılaşılan sorunların çözülmesi ve ülkemizdeki gerçek durumun 

ortaya çıkması konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Diğer yandan,  iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda işçi ve işverenlerin bilgi ve bilinç eksikliği sistemsel aksaklıklar nedeniyle iş kazası 

bildirimlerinde aksaklıklar yaşanması, meslek hastalığı tanısı konması, kayıt altına alınması ve 

bildiriminde sorunlar yaşanması nedeniyle güncel durum istenilen düzeyde değildir. Mesleki 

maruziyetlerin sektörlere göre sınıflanması ve iş kazası nedenleri gibi verilerin toplanacağı 

ortak bir veri deposu bulunmamaktadır.  

Kurulacak olan İSG bilgi sistemi sayesinde, işyerlerinde İSG kapsamında kayıt altına 

alınan bilgilerin hızlı bir biçimde merkezi bilgi kayıt sisteminde toplanması sağlanabilecektir. 

İstatistiklerden iş kazası nedenleri gibi farklı bilgilerin derlenmesi ve analizi mümkün olacaktır. 

Bu sistem sayesinde çalışanların işe girmeden önceki işe giriş muayenelerinin ve işe giriş 

eğitimlerinin yapılıp yapılmadığının takibi sağlanabilir. İşverenler İSG konusunda daha 

disiplinli davranmaya yöneltilir. Sistemden elde edilen veriler kullanılarak işyerlerinden 

başlayarak sektörlerin, illerin, bölgelerin ve ülkemizin İSG sorunları belirlenip çözüm yolları 

araştırılabilir. İSG alanında desteklenmesi gereken konular saptanarak politikalar üretilebilir. 

İşyerlerinin OSGB ler ve İSG Profesyonelleri ile yaptıkları sözleşmeleri izlemek 

amacıyla kurulan İSG KATİP kayıt ve takip sistemi güncel olarak kullanılmalıdır. İSG KATİP 

sistemi geliştirilerek veya benzer bir yapı kurularak tüm İSG verileri tek havuzda toplanabilir. 
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Bu kapsamda yapılabilecek çalışmalar şunlardır: 

POLİTİKA 2.1: İSG ile ilgili her türlü verinin tek bir platformda toplanmasına olanak sağlayan 

bir veri tabanı oluşturulacaktır. 

Eylem 2.1.1: İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması ve veri toplanması 

geliştirilecektir. Kişisel verilerin gizliliği gözetilerek tüm işyerleri ve çalışanların İSG verilerine 

ulaşmasını sağlayacak bir bilgi sistemi oluşturulacaktır. 

Eylem 2.1.2: Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı bünyesinde İSG verilerini izlemek ve 

değerlendirmek için kurulan istatistik biriminden etkin olarak yararlanılacaktır. 

Eylem 2.1.3: İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi sisteminde hastalık ve ölüm kodlamalarında 

uluslararası ortak dil kullanılacaktır. 

Eylem 2.1.4: İş kazası ve buna bağlı ölüm ve yaralanma istatistikleri düzenli şekilde aylık ve 

yıllık olarak yayımlanacaktır. 

POLİTİKA 2.2: İSG ile ilgili veri üretme potansiyeli olan tüm tarafların çalışmalarını merkezi 

veri sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Eylem 2.2.1: İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sisteminden, üniversiteler, sivil topum 

kuruluşları ve diğer toplum kesimlerinin talepleri doğrultusunda içerikleri önceden belirlenen  

raporlar şeklinde veri paylaşımı sağlanacaktır. 

Eylem 2.2.2: Merkezi veri sistemi içerisinde özel politika gerektiren grupların (göçmenler, 

engelliler, kadınlar, hamileler, kronik hastalığı olanlar vb.) sorunlarının değerlendirilebileceği 

modüller geliştirilecektir. 

Amaç 3: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yürütülen Hizmetlerin Niteliğinin ve 

Verimliliğinin Artırılması, İnsan Kaynağının Geliştirilmesi 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte İSG 

Profesyonellerine yönelik eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin sayıları 

hızla çoğalmıştır. Ayrıca işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelleri iş 

sağlığı ve güvenliği alanının gelişmesindeki temel unsurlardır. Bugün ülkemizde Tablo 15 de 

görüldüğü gibi İSG hizmetleri için yeterli sayıda kişi, kurum ve kuruluş vardır. Nicelik 

sorununun çözüldüğü görülmekle birlikte hizmet sunan OSGB ler ve İSG profesyonellerinin 

nitelikleri değerlendirilmelidir. Bu niteliklerin artırılması ile iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin niteliğini de artıracaktır. Bu niteliklerin artırılması sayesinde iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerinin niteliği de artacaktır. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yaptırılan etki analizinin ilk sonuçlarına 

göre iş güvenliği uzmanlarının %70’i kendisini yeterli görmemektedir. Bu sonuç ışığında İSG 

profesyonellerinin kendilerini geliştirmeleri ve değişen mevzuat ile iş yaşamı koşullarına uyum 

sağlamaları için gereken ortamı hazırlayan bir sistem kurulmalıdır. İSG profesyonelleri, 

koruyucu ve risk değerlendirmesine dayalı önleyici yaklaşımın hayata geçirilmesinde kilit role 

sahiptir. Özellikle temel eğitimleri yanında yeni bir alan olarak bu sektörde çalışmaya başlayan 

iş güvenliği uzmanlarının ve diğer profesyonellerin yasal olarak hazırlanması gereken 

dokümanları hazırlayarak riskleri belirleyerek kontrol altında tutabilmeleri için sektörel bilgiye 

ve uzmanlaşmaya ihtiyaçları bulunmaktadır. Diğer yandan, İSG alanında sınırlı olan akademik 

kadronun oluşturulması, güçlendirilmesi, genişletilmesi ve bu alanda eğitim ve araştırma 

kapasitesinin artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Kamu kurumları ve üniversite işbirliği ile 

bölgesel İSG enstitüleri kurulması akademi – kamu – endüstri işbirliği ile bu alandaki akademik 

ve bilimsel alt yapısının güçlenmesi doğrultusunda faydalı olacaktır. 

POLİTİKA 3.1: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında lisans ve lisansüstü eğitimlerin kontenjanı ve 

niteliği başta sanayi yoğun bölgeler olmak üzere arttırılacak ve geliştirilecektir. 

Eylem 3.1.1: İSG profesyonellerinin her düzeyde eğitimlerinin standartlaştırılması sağlanacak 

ve uygulamalı eğitimlerin ağırlığı arttırılacaktır. 

Eylem 3.1.2: İSG konusunda uluslararası standartlara uygun, bilimsel içeriği yüksek lisansüstü 

eğitim programları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Tezli lisansüstü eğitimler 

özendirilecek ve ödüllendirilecektir. 

Eylem 3.1.3: Lisans düzeyinde iş güvenliği bölümleri yaygınlaştırılacaktır. 

Eylem 3.1.4: Lisans düzeyinde tüm branşlarda İSG derslerinin okutulması sağlanacaktır. 

Eylem 3.1.5: İSG alanında hizmet veren eğitim kurumlarının niteliği arttırılacak ve 

potansiyellerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. 

Eylem 3.1.6: Tıp Fakülteleri başta olmak üzere tim Sağlık Bilimleri ile ilişkili fakültelerin 

müfredatındaki İSG ye yönelik teorik ve pratik derslerin standart hale getirilmesi ve süresinin 

arttırılması sağlanacaktır. 

Eylem 3.1.7: Ulusal ve uluslararası alandaki akademik çalışmalar desteklenecek ve bu alanda 

uluslararası kurum ve kuruluşlarla koordinasyon geliştirilecektir.  

Eylem 3.1.8: Alt yapısı uygun olan üniversitelerde İSG enstitüleri kurulması teşvik edilecektir. 

Eylem 3.1.9: Kamu kurumları ve Üniversitelerin yapacağı işbirliği ile Bölgesel İSG enstitüleri 

kurulması amacıyla planlama ve alt yapı oluşturma çalışmaları yapılacaktır. 
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Eylem 3.1.10: İSG Enstitüsü kurulması Yüksek Öğretim Kurumu düzeyinde desteklenecektir. 

Eylem 3.1.11: Tıpta yan dal uzmanlık alanı olan İş ve Meslek hastalıkları uzmanlık eğitimleri 

yaygınlaştırılacak, uzmanlık eğitimini tamamlayanların akademik ve uygulama alanlarında 

istihdamları sağlanacaktır. 

POİTİKA 3.2: İSG profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini geliştirilmesini ve 

güncellenmesini sağlayacak bir sistem geliştirilecektir. 

Eylem 3.2.1: İSG profesyonellerinin yenileme eğitimleri ile ihtiyaç gözden geçirilerek etkin bir 

bilgi güncelleme eğitimi programlanacak ve uygulanacaktır. 

Eylem 3.2.2: İSG profesyonellerinin akredite eğitim, kongre, sempozyum vb organizasyonlara 

katılımları özendirilecek ve bu tür katılımlar meslek hayatının sürdürülebilirliği açısından 

anlamlı hale getirilecektir. 

Eylem 3.2.3: İSG profesyonellerinin sektörel uygulamalana katılımı, sektörel iyi uygulama 

örnekleri geliştirme kapasiteleri, İSG alanında belirlenmiş kriterler dahilinde akademik 

çalışmalar yapma düzeyleri değerlendirilerek teşvik edilecektir. 

Eylem 3.2.4: İSG sertifika eğitim programı müfredatı gözden geçirilecek ve uygulamalı 

eğitimlerin ağırlığı ve etkisi arttırılacaktır. 

Eylem 3.2.4: İş Hijyeni uygulamaları ve eğitimleri yaygınlaştırılacaktır. 

POLİTİKA 3.3: İSG profesyonellerini sınava hazırlayan yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının 

hizmet yeterlilikleri geliştirilecektir.  

Eylem 3.3.1: Eğitim materyalleri ve içerikleri standart hale getirilecektir. Kullanılacak tüm 

içerikler ülkemiz şartlarına ve çalışma hayatımıza uygun olarak düzenlenecektir. 

Eylem 3.3.2: İSG profesyonellerinin iletişim becerilerinin ve eğiticilik kapasitelerinin 

güçlendirilmesi amacıyla müfredattaki derslerin ve sınavların haricinde standart bir iletişim 

becerisi geliştirme ve eğiticilerin eğitimi programı planlanacak ve tüm İSG profesyonellerinin 

bu eğitimi alması sağlanacaktır. 

Eylem 3.3.3: Halen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli meslek olarak 

tanımlanmış İSG profesyonelliğinde yeni meslek dalları tanımlanarak sorunların derinlemesine 

incelenip çözümlenmesine yönelik imkanlar geliştirilecektir. 

POLİTİKA 3.4: Kurumsal veya bireysel İSG hizmetlerinde standardlar belirlenerek hizmetin 

yeterliliği geliştirilecektir. 

Eylem 3.4.1: Başta OSGB’ler olmak üzere İSG hizmet sunumunda standartlar geliştirilerek 

hizmet kalitesi arttırılacaktır. 
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Eylem 3.4.2: OSGB lerin hizmet standartları iyileştirilerek takibi özendirilecektir. OSGB lerin, 

aynı standartlarda hizmet vermesi sağlanacaktır. 

Eylem 3.4.3: İSG hizmeti alan işyerlerinin aldıkları İSG hizmetlerini denetleyebilecekleri bir 

audit sistemi geliştirilecektir. 

Eylem 3.4.4: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri engelli çalışanlar, yaşlı çalışanlar, göçmen 

çalışanalar gibi özelliği olan hassas gruplara yönelik olarak planlanıp geliştirilecektir. 

Eylem 3.4.5: Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir arada olduğu küçük sanayi 

sitelerinde ortak sağlık ve güvenlik birimleri oluşturulması teşvik edilecektir. 

Amaç 4: Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanması 

Ülkemizde aktif çalışanların yaklaşık %15’inin kamu kurumlarında devlet memuru 

olarak çalıştığı tahmin edilmektedir.  Sosyal Güvenlik Kurumlarının birleştirilmesine rağmen 

ödenen sosyal güvenlik primlerinin içerikleri ve koruma alanları henüz birleştirilememiştir. Bu 

sebeple 4A lı olarak sosyal güvenlik sistemine dahil olanlardan iş kazası meslek hastalığı primi 

kesintisi yapılmasına rağmen 4C li olarak sosyal güvenlik sistemine dahil olanlardan bu 

kapsamda bir kesinti yapılmamaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası geçiş 

süresinin sonunda kamu çalışanlarının da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanmasını 

şart koşmasına rağmen çeşitli dönemlerde yapılan ertelemelerle kamu çalışanlarının sürekli iş 

sağlığı ve güvenliği hizmeti alma adına İSG profesyoneli görevlendirme zorunluluğunun bu 

kapsama girmesi ertelenmiştir. 

Bu kısıtlı şartlara rağmen kamu kurumlarında İSG hizmetlerinin uygulanması konusunda 

yapılabilecekler şunlardır: 

POLİTİKA 4.1: Kamuda İSG farkındalığı arttırılarak etkinlik sağlanacaktır. 

Eylem 4.1.1: Kamu personeline hizmet içi eğitim veya mesleki eğitimler yanında İSG 

eğitimlerinin verilmesi sağlanacaktır. 

Eylem 4.1.2: Kamu kurumlarının İSG profesyonellerinden sürekli hizmet alma 

yükümlülüklerinin 2020 yılına ertelenmesine rağmen periyodik sağlık muayeneleri ve İSG 

eğitimlerinin düzenli olarak yerine getirilmesi konusunda yüksek düzeyde hassasiyet 

gösterilecektir. 

Eylem 4.1.3: Kamu kurumlarının İSG yükümlülüklerinin risk değerlendirmesi ve acil durum 

planlarının ve uygulamalarının dikkatle takibi sağlanacaktır. 
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POLİTİKA 4.2: Kamu kurumlarında İSG hizmet modeli geliştirilecektir. 

Eylem 4.2.1: Kamu kurumlarında İSG kalite yönetim sistemi kurulması teşvik edilecektir. 

Eylem 4.2.2: İş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kapsamının kamu çalışanlarını kapsayacak 

şekilde genişletilmesi ve bu kapsamda işveren olarak kamuya sorumluluk yüklenmesi 

sağlanacaktır. 

Eylem 4.2.3: Kamu kurumlarının ihtiyaç duyacağı İSG profesyoneli kadrolarının ihdas edilerek 

Maliye Bakanlığı tarafından gerekli kadroların oluşturulması sağlanacaktır. 

Amaç 5: İş Sağlığı ve Güvenliği Teşvik, Ceza ve Denetim Sisteminin Etkin Olarak 

Uygulanması ve İSG Alanında Yararlanılan Cihaz ve Donanımların Yerli Üretimin 

Desteklenmesi 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yaptırımlarla ilgili 26. Maddesinde 

açıklandığı gibi yasa hükümlerini yerine getirmeyen işyerlerine birçok konuda çeşitli 

miktarlarda idari para cezaları uygulanması mümkündür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından yapılan denetimlerde cezalandırıcı denetim yerine 

önleyici ve eğitici bir yaklaşımla İSG kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak bir yöntem 

izlemektedir. Buna karşılık aynı yasanın 7. Maddesinin (a) bendi gereği 10 dan az çalışanı olan 

çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili 

olarak giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta 

yer alan, ondan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl müddetle ölümlü veya sürekli iş görmezlikle 

sonuçlanan iş kazası yaşanmayan işyerlerinde 3 yıl süreyle çalışanların işsizlik sigortası işveren 

payında 1 puanlık bir indirim yapılmaktadır. Mesleki eğitimlerle ilgili olarak 81 meslekte 

yapılacak mesleki yeterlilik sınavlarının ücretleri kamu tarafından ödenmektedir. Mevcut 

sistemde yer alan bu teşviklerin uygun alanlarda genişletilmesi faydalı olacaktır. 

İSG alanında kamusal düzenlemelerin ve farkındalığı artması ile uygulamaların 

yaygınlaşması kişisel koruyucu donanım imalatında yerli sanayicimiz için önemli fırsatlar 

yaratmaktadır. İthal edilen kişisel koruyucu donanımların Türk insanının standartlarına uygun 

olmaması, yerli üretimin ulusal standartalara uygun olarak arttırlıması gerekliliğini 

doğurmaktadır. Diğer yandan kişisel koruyucu donanım üretimi ciddi bir teknik konudur ve 

mevcut standartlara uyulması doğrultusunda yaşanan sorunlardan dolayı üretici yanlış 

yatırımlar yapabilmektedir. Bu alandaki standartların Türkçe çevirilerinin yapılması 

gerekmektedir. Diğer bir sorun alanı ise bu standartlara yönelik olarak CE işareti uygunluk 

değerlendirmesi için alınan ücretlerin yüksek olmasıdır. 
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Ortak paydası bilişim ve bilişim ağları olan ve yeni teknolojik sistemleri tanımlayan 

endüstri 4.0 ile üretim yöntemleri radikal bir biçimde değişmektedir. Önümüzdeki dönemde bu 

gelişmelerin yansımaları çalışma hayatını derinden etkileyecektir. Kuşkusuz bu sürecin İSG 

alanına önemli yansımaları olacaktır. Bu çerçevede dijitalleşme ve endüstri 4.0 ile ilgili olarak 

farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir. 

Önümüzdeki yıllarda yukarıda belirtilen konularda uygulanması gereken politikalar şunlardır: 

POLİTİKA 5.1: İSG alanında iyi uygulama yapan işyerleri desteklenecektir. 

Eylem 5.1.1: İyi uygulama örnekleri hem prim desteği vb maddi teşvik / ödüllerle hem de sosyal 

ve prestij ödülleri ile teşvik edilecektir. 

Eylem 5.1.4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasında yapılacak masraflar için 

vergilendirme sistemi düzenlenecektir. 

Eylem 5.1.5: İş kazası ve meslek hastalığı adı ile toplanan primler kullanılarak etkin bir ödül 

sistemi geliştirilecektir. 

Eylem 5.1.6: İSG alanındaki teşvik sistemi etkin bir şekilde tanıtılarak işverenlerin teşvikten 

yararlanma konusunda farkındalıkları arttırılacaktır. 

Eylem 5.1.7: Özel sektör kuruluşlarında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

kurulması teşvik edilecektir.   

POLİTİKA 5.2: İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin cezai yükümlülüğü 

uygulamalarının etkinleştirilmesi; 

Eylem 5.2.1: İşveren yükümlülüğü açısından hukuki ve mali sorumlulukların sigorta alındığı 

bir sigorta sistemi geliştirilecektir. 

Eylem 5.2.2: Tekrarlayan kaza ve hastalık hallerinde işyerlerine verilen danışmanlık 

hizmetlerinin etkinliği arttırılacaktır. 

Eylem 5.2.3: İş kazaları ve meslek hastalıkları sayıları yüksek olan işyerleri için SGK primleri 

arttırılacaktır. 

Eylem 5.2.4:  Kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik olarak denetim uygulamaları 

yaygınlaştırılacaktır. 

POLİTİKA 5.3:İSG alanında üretim yapan firmaların teşvik edilmesi yoluyla bu alanda yerli 

üretim desteklenecektir. 

Eylem 5.3.1: Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında İSG yatırımları ve iyi uygulamaları 

destekleyecek değişiklikler geliştirilecektir. 
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Eylem 5.3.2: İş sağlığı ve güvenliği sektörünün kullandığı her türlü mamul üretimine 6. Bölge 

teşvikleri uygulanacaktır. 

Eylem 5.3.3: İSG yatırımlarına KDV istisnası getirilecek ve KKD üretiminin teşviki 

sağlanacaktır. 

Eylem 5.3.4: Kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili standartların Türkçe çevirileri yapılacaktır 

ve bu alanda bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

Eylem 5.3.5: Dijitalleşme ve endüstri 4.0 ile ilgili olarak farkındalık yaratılmasına yönelik 

faaliyetler yürütülecektir. 

Amaç 6: Meslek Hastalıkları ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Sektörler Başta Olmak 

Üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergelerinin İyileştirilmesi 

Son yıllardaki istatistiklere göre ülkemizde her yıl yüz binde üç kişi meslek hastalığı 

tanısı almıştır. İLO standartlarına göre bu sayı yüz binde 4-12 arasında beklenmelidir. Bu 

verilerden ülkemizde meslek hastalığı tanı sürecinde ve bildiriminde aksamalar olduğu 

anlaşılmaktadır. Meslek hastalığı tanı ve tazmin sisteminin birbirinden ayrılması için gerekli 

mevzuat düzenlemesinin yapılması, aksaklıkların düzeltilmesinde önemli bir adım olacaktır. 

Meslek hastalığı tanısını hekimler koymalıdır ve bu sorumluluk Sağlık Bakanlığı tarafından 

yürütülmelidir. Meslek hastalıklarından doğan maluliyet ve tazminatlar ise SGK tarafından 

incelenmelidir. Oysa şu anki sistemde, bir hastalığın meslek hastalığı olarak nitelendirilmesi ve 

istatistiklere yansıması SGK tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla 

mevcut  istatistiklerdeki rakamlar hekimlerin koyduğu meslek hastalığı tanıları değil, tazminata 

bağlanmış olan meslek hastalığı vakalarıdır. Gerçek meslek hastalığı tanı sayısına ve meslek 

hastalığına neden olan mesleki maruziyet nedenlerine ulaşmadan mesleki maruziyeti önleyici 

ve oluşturduğu meslek hastalığını azaltıcı tedbirler almak mümkün değildir.  

Gerek iş kazaları ve gerekse meslek hastalıkları ile ilgili olarak bildirim, tanı ve kayıt 

sisteminin geliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki politikalar uygulanabilir; 

POLİTİKA 6.1: İSG ile ilgili bildirimler standart hale getirilecektir. 

Eylem 6.1.1: İş kazası bildirimleri daha etkin veri toplamaya uygun şekilde sınıflandırılacak ve 

kısıtlanacaktır. 

Eylem 6.1.2: Meslek hastalığı tanı ve tazmin sistemi birbirinden ayrılacaktır. Tanı sistemi 

Sağlık Bakanlığı kayıt sistemi üzerinden yürütülecek ve bu bilgilerden çıkan sonuçlar ilgili 

taraflarla paylaşılacaktır. 
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Eylem 6.1.3: Sağlık Bakanlığı mesleki maruziyetlerin takibi konusunda güncel bir sistem 

geliştirecek ve sağlık hizmet sunucularına yapılan tüm başvurularda hastalık meslek ilişkisi 

sorgulanarak kayıt altına alınacaktır.  

POLİTİKA 6.2: İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, saptanması, bildirilmesi ile 

ilgili süreçlerin aksayan kısımlarında iyileştirmeler yapılacaktır. 

Eylem 6.2.1: Meslek hastalıklarına yaklaşım Sağlık Bakanlığı kayıt sistemi üzerinden sağlık 

hizmet sunucuları tarafından yürütülecektir. 

Eylem 6.2.2: Meslek hastalıklarının tüm taraflar için ekonomik boyutu değerlendirilerek 

toplumla paylaşılacaktır. 

Eylem 6.2.3: Meslek Hastalığı şüphesi ile hastaneye başvuran işyerinde halihazırda istihdam 

edilen çalışanların tanı süreci boyunca iş güvencesi sağlanacaktır. 

Eylem 6.2.4: Sektörel uzmanlık uygulamasına geçilerek nitelikli İSG hizmeti üretimi 

sağlanacaktır. 

Eylem 6.2.5: Kronik hastalıklar ve özel politika gerektiren gruplara yönelik çalışmalar, sağlığın 

geliştirilmesi hizmetleri kapsamında etkin bir şekilde uygulanacaktır. 

Eylem 6.2.6: Psikososyal risk etmenlerine ve ergonomik problemlere yönelik çalışmalar 

desteklenecektir. 

Eylem 6.2.7: Özellikle çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde robotlar geliştirilmesi ve iş kazası ya da 

meslek hastalığı oluşturma potansiyeli olan işlerin robotlar marifetiyle yerine getirilmesi teşvik 

edilecektir. 

Eylem 6.2.8: Tarım sektörüne İSG sorunları öncelikli olarak belirlenecek ve bu sorunların 

çözümüne yönelik politikalar desteklenecektir. 

Eylem 6.2.9: Tarım sektöründe kadın, çocuk, göçmen işçiler gibi konulara yönelik İSG 

çalışmaları desteklenecektir. 
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5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Türkiye, 2012 yılında yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile birlikte iş 

sağlığı ve güvenliği alanında ciddi bir seferberlik dönemine girmiştir. Tüm işyerleri için 

gündeme gelen İSG kavramı iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli 

ünvanlı iş alanlarını gözde hale getirmiştir. Her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konuşulmaya 

başlanmıştır. Gündemin bu alana kayması toplumda bir farkındalık yaratsa da henüz davranış 

kazanımı yolu ile olumlu sonuçlar alınması aşamasına gelinememiştir. 

İhtiyacın çok üzerinde iş güvenliği yetiştirilirken Sağlık Bakanlığı ihtiyacı da göz önüne 

alındığında işyeri hekimi sayısında belirgin bir eksiklik görülmektedir. Belge sahibi olma 

açısından sayı yeterli görülse de kamu görevleri nedeniyle bu alanda ihtiyaç devam etmektedir. 

Hizmet veren kuruluşlar açısından bakıldığında ise 2485 ortak sağlık ve güvenlik birimi, 

113 eğitim kurumu ve 127 iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarı bulunmaktadır. 

İşyerlerinin hizmet alma alışkanlığı açısından ise işyerlerimiz %85 oranında ortak sağlık ve 

güvenlik birimlerinden hizmet alma yöntemini seçmektedirler. 

 Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki insan kaynağımız ve iş sağlığı ve güvenliği 

hizmeti alma durumumuz Tablo 15’ de gösterilmiştir. 

Tablo 15 - Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki insan kaynağı ve iş sağlığı ve 

güvenliği hizmeti alma durumları  

İş Güvenliği Uzmanı Sayısı 108.267 

İşyeri Hekimi Sayısı 33.284 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Sayısı 2.485 

İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşme Sayısı 377.989 

İşyeri Hekimliği Sözleşme Sayısı 358.117 

Sözleşme Yapan İş Güvenliği Uzmanı Sayısı 33.184 

Sözleşme Yapan İşyeri Hekimi Sayısı 13.955 

Eğitim Kurumu Sayısı 113 

OSGB ile İşyeri Arasındaki İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşme Sayısı 309.605 

OSGB ile İşyeri Arasındaki İşyeri Hekimliği Sözleşme Sayısı 312.345 

İşveren / İşveren Vekili E-Sertifika Sayısı 51.807 

İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuarı Sayısı 127 

 Kaynak: ÇSGB 
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Çalışma hayatımızdan yeterli düzeyde verim alabilmenin en temel ihtiyaçlarından biri 

sağlıklı ve güvenli işyerleri oluşturmaktır. Sağlıklı ve güvenli işyerleri tüm çalışanların aynı 

bilinçle çalışmaları, işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği prensiplerden taviz vermemesi ile 

mümkündür. Bu amaca ulaşmak için her düzeyde eğitim politikalarını iş sağlığı ve güvenliği 

prensiplerini işleyecek şekilde uygulamak çok önemlidir. 2023 hedeflerini öncelikle bu 

doğrultuda planlamak gerekmektedir. 

İşverenleri ve çalışanların teşviki, başta devlet kuruluşları olmak üzere iş sağlığı ve 

güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanmasına önem vermek gerekir. İş Sağlığı ve güvenliği 

performansının izlenmesi ve gelişimin izlenmesi için düzenli veri toplamanın önemi 

yadsınamaz. Performansın izlenmesi ve hızlı aksiyon alarak sorunları büyümeden çözebilmeyi 

de sağlayan kayıt ve takip sistemleri geliştirilmelidir. Meslek hastalığı kavramının önemi hem 

sağlık çalışanlarında hem de diğer çalışanlarımız ve işverenlerimiz arasında bilinmelidir. 

11. Plan dönemi 10. Plan döneminde temelleri atılan yasal düzenlemeler ve farkındalık

uygulamalarının sonuçlarının alınmaya başladığı bir dönem olacaktır. 11. Plan hedeflerini 

uygulama amacıyla belirlenen amaç ve politikalar çeşitli eylemlerle desteklenerek yol haritası 

çizilmiştir. Eylemlerin uygulanması farklı amaçları etkileyerek çok yönlü bir etki mekanizması 

ile sonuca doğru ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.  
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