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           İlgi yazıda, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında 6331 sayılı 

Kanunun 6 ncı maddesi ile 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının uygulanmasına dair yaşanan 

tereddütlere ilişkin Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.    

           Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun "İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri" başlıklı 6 ncı 

maddesinde; 

           "(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da 

kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;       

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla 

çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. 

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin 

tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine 

getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı 

ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve 

az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan 

edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. 

           b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine 

getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. 

           c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve 

koordinasyonu sağlar. 

           ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı 

ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 

           d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel 

konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka 

işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini 

bilgilendirir. 

           (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve 

kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli 

kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de 
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alabilir. 

           (3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli 

görevlendirilmesi zorunlu değildir. 

           (4) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin 

belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli 

ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve 

stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez." 

           hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden 

korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsamak üzere, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

sunulması için işverenin çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer 

sağlık personeli görevlendirmesi; çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel 

bulunmaması hâlinde, işverenin bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve 

güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirmesi; işverenin belirlenen niteliklere ve 

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

hizmetin yerine getirilmesini kendisinin de üstlenebilmesi; belirlenen niteliklere ve gerekli 

belgeye sahip olmayan ancak 50'den 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 

doğrudan yürütebilmesi öngörülmüştür.  

           Aynı Kanunun "İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları" başlıklı 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." 

           hükmüne yer verilmek suretiyle gerekli nitelik ve belgeye sahip kamu personelinin 

kamu kurum ve kuruluşlarında işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak 

görevlendirilmesi ile bu kapsamda görevlendirileceklere yapılacak "ilave ödeme"ye ilişkin 

esaslar düzenlenmiştir. 

           Diğer taraftan, 6331 sayılı Kanunun 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunla değişik 

38 inci maddesinde yer alan; 

           "Bu Kanunun; 

           a) 6 ve 7 nci maddeleri; 

           1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu 

kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 

tarihinde,  

           ... 

           yürürlüğe girer." 
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           hükmü gereğince, anılan Kanunun 6 ncı maddesi, (4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 

inci maddesi kapsamına giren işyerlerinde 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar hariç) 

kamu kurum ve kuruluşları bakımından 1/7/2016tarihinde yürürlüğe girmiş, ancak anılan 

38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2016" 

ibaresi önce 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunla "1/7/2017" olarak, daha sonra ise 7033 

sayılı Kanunla "1/7/2020" olarak değiştirilmiş ve dolayısıyla, 6331 sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesinin yürürlük tarihi ve bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması 

için çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin 

görevlendirilmesi dahil anılan madde ile öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

kamu kurum ve kuruluşları bakımından 1/7/2020 tarihine ertelenmiştir. Bu durumda, (4857 

sayılı Kanunun mülga 81 inci maddesi kapsamına giren işyerlerinde 4857 sayılı Kanuna tabi 

olarak çalışanlar hariç) kamu kurum ve kuruluşlarında 1/7/2020 tarihine kadar;   

           (1) Anılan 6 ncı madde uyarınca iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi 

görevlendirilebilmesine, 

           (2)  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin anılan 6 ncı madde uyarınca hizmet alımı 

yoluyla yerine getirilebilmesine, 

           (3) Anılan 8 inci maddenin yedinci fıkrası kapsamında, personelin asli görevlerinin 

yanında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi olarak kendi kurumlarında veya diğer kamu 

kurumlarında görevlendirilebilmesine,  

           (4) Anılan 8 inci maddenin yedinci fıkrasının "ilave ödeme"ye dair hükümlerinin 

uygulanabilmesine,  

           hukuken imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

           Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 4857 sayılı Kanunun mülga 81 

inci maddesi kapsamında bulunan işyerlerinin tespiti ile 6331 sayılı Kanun kapsamında iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülmesine dair diğer 

hususlar hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görüş talep edilmesinin uygun 

olacağı mütalaa edilmektedir.    

            Bilgilerini rica ederim. 

 

 

 

 (e-İmzalıdır) 

 Hakan AY 

Bakan a. 

Genel Müdür 
 

 


