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ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINA 

(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 

 

İlgi : 03/10/2016 tarihli ve 21317045.918.01/72154 sayılı yazınız. 

             

 İlgi yazınız ile 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde 20/08/2016 tarihli ve 6745 

sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile yapılan değişiklik nedeniyle kamu kurum ve 

kuruluşlarında 6331 sayılı Kanunla getirilen bazı yükümlülüklerin yürürlüğe girme tarihinin 

1/7/2017 tarihine ertelenmesi sonucunda yapılacak uygulamaya ilişkin Bakanlığımız 

görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır. 

    Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesin (a) bendinde, mesleki risklerin 

önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenin çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, 

işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendireceği, çalışanları arasında belirlenen 

niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak 

sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebileceği; ancak, belirlenen 

niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate 

alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisinin de üstlenebileceği, belirlenen niteliklere 

ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer 

alan işyeri işverenleri veya işveren vekilinin ise Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak 

şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 

yürütebileceği şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 

            Aynı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında da; 

“Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş 

güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli 

görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları 

kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her 

saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, 

hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti 

yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine 

bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate 

alınmaz. 

denilmektedir. 

Diğer taraftan, 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin 20/8/2016 tarihli ve 6745 

sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile değişiklik yapılmadan önceki hükümlerine göre, kamu 

kurum ve kuruluşlarında anılan Kanunla yükümlülükler bazı kurum veya kuruluşlar 

açısından 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktaydı. Ancak, 7/9/2016 

tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı 

Kanunun 71 inci maddesi ile 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) 



bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2016” ibaresi,  “1/7/2017” olarak 

değiştirilmek suretiyle söz konusu yükümlülükleri 1/7/2016 tarihinde başlayan kamu kurum 

ve kuruluşları açısından anılan Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddelerine ilişkin yürürlük tarihi 

1/7/2017 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. 
Bu çerçevede, 6331 sayılı Kanunla getirilen yükümlülükleri yerine getirme 

zorunluluğu 1/7/2016 tarihinde başlayan kurumlar bakımından bu zorunluluğun bir 

kısmı 1/7/2017 tarihine ertelendiğinden ve bu kurumlar için 1/7/2017 tarihinden önce söz 

konusu ertelenen yükümlülüklerin ifa edilmeye başlanması sorumluluğu 

bulunmadığından,   söz konusu 6 ncı madde gereğince işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı 

görevlendirilerek ilgili personele ilave ödeme verilmeye başlanmasının hukuken mümkün 

olmadığı değerlendirilmektedir.   

Öte yandan, 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin; 6745 sayılı Kanunun 71 inci 

maddesi ile değişiklik yapılmadan önceki hükümleri gereğince sözü edilen yükümlülükleri 

1/7/2016 tarihinde başlamış ve bu tarih itibarıyla da kendi çalışanları arasından iş güvenliği 

uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmiş kamu kurumlarında ise uygulamanın yürürlük 

süresine ilişkin düzenlemede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihine kadar 

uygulamanın devam ettiği ve bu süreye kadar görevlerini ifa eden kişilere de çalışmaları 

karşılığında ödeme yapılması mümkün bulunmaktadır. 

            Bu itibarla, bazı kamu kurum ve kuruluşları açısından 6331 sayılı Kanunla getirilen 

yükümlülükler 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen,  6745 sayılı Kanunun 

71 inci maddesi ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibarıyla anılan 

Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddeleri bakımından uygulama tarihi 1/7/2017 tarihi olarak yeniden 

belirlendiğinden, bu kapsamdaki kurumlarda çalıştırılan işyeri hekimi ve iş güvenliği 

uzmanlarına 1/7/2016-7/9/2016 tarihleri arasında söz konusu ek ödemenin yapılması, 

7/9/2016 tarihinden  itibaren 1/7/2017 tarihine kadar ise ek ödeme yapılmaması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
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