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HİTİT ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜNE 

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 

 

İlgi : 18.01.2017 tarihli ve 45769962-918.99-E.3631 sayılı yazı. 

 

 

               Üniversiteniz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünden alınan ilgide kayıtlı yazı 

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 İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla getirilen bazı yükümlülüklerin yürürlüğe girme tarihinin 

1/7/2017 tarihine ertelenmesi sonucunda yapılacak uygulamaya ilişkin olarak verilen 

23/12/2016 tarihli ve 45516914-110.11.04-[462.1065]-10495 sayılı Bakanlığımız görüşünün 

yeniden değerlendirilmesi istenilmektedir. 

                Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi, işverenin; iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, 

işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirebilmesine imkan tanımakta,  aynı 

Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası da kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata 

göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personelin, söz 

konusu 6 ncı madde çerçevesinde çalışmakta oldukları kurumda veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında görevlendirilmesi halinde yapılacak ek ödemeye ilişkin bulunmaktadır. 

                Bir başka ifadeyle, 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çalışanları 

arasından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel 

görevlendirilmesi halinde yapılan ek ödeme, aynı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca 

görevlendirilen ilgililere yapıldığından ve sözü edilen 6 ncı maddenin yürürlük tarihi de 

1/7/2017 tarihine ertelenmiş olduğundan bu şekilde görevlendirilenlere ek ödeme yapılmasına 

da imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, 6331 sayılı Kanunun  yürürlük tarihi 1/7/2017 tarihine 

ertelenen 6 ncı ve 7 nci maddeleri ve buna bağlı olarak 8 inci maddesi çerçevesinde yapılan 

değerlendirmeye münhasır bulunan ve ilgi yazınızda yeniden gözden geçirilmesi talep edilen 

yazımızda belirtilen görüşümüzü değiştirecek bir husus bulunmamaktadır. 

                Öte yandan, 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, 

idarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak, (k) bendinde ise malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması 

konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık 

yapmak görevleri mali hizmetler birimlerinin görevleri arasında sayılmıştır. Strateji 

Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte anılan birimlerin 
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görevleri düzenlenmiştir.  

                Bu düzenlemeler çerçevesinde, etkin ve hızlı iletişim, işbirliği ve eşgüdümün 

sağlanabilmesi, idarelerde uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla ilgili kamu idareleri ile 

Bakanlığımız arasındaki mali iş, işlem ve hizmetlere yönelik olarak ihtiyaç duyulan 

görüşlerin, mali hizmetler birimleri aracılığıyla Bakanlığımızdan talep edilmesinin yerinde 

olacağı değerlendirildiğinden söz konusu sürecin izlenmesi hususunda gerekli hassasiyetin 

gösterilmesini rica ederim. 

 

 

 

 

 (e-İmzalıdır) 

 Kemal ÇELİK 

Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 
 

 




