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yazılı olarak bildirir; bildirilen husus-
lardan hayati tehlike arz edenlerin iş-
veren tarafından yerine getirilmemesi 
hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili 
birimine bildirir.” Bu madde ile işve-
renin yapmadığı/yapamadığı çalışmala-
rın takipçisi ve sorumlusu iş güvenliği 
uzmanı olarak tanımlanmaktadır. Böy-
lelikle, iş güvenliği uzmanları her türlü 
sorunda Bakanlığa karşı sorumlu tutu-
lurken işverenin sorumluluğu sulandırı-
larak yok edilmeye çalışılmaktadır.

Ayrıca iş güvenliği uzmanları çalışanla-
rının İSİG faaliyetleri için gerçekleşti-
recekleri çalışma süreleri %78 oranında 
düşürülmüştür. Eski yönetmeliğe göre, 
50 kişinin çalıştığı Çok Tehlikeli sınıfta 
bu çalışanlar, toplamda en az 45 saat 
çalışması gerekirken günümüz yönet-
meliği ile aynı özellikte bir iş yeri için 
bu süre 10 saate çekilmiştir. Söz konusu 
kısıtlamalar ile iş güvenliği uzmanları, 
çalışanların güvenliğini çok daha kısa 
sürelerde sağlamak gibi gerçekliği ol-
mayan bir sürecin içine çekilmektedir. 

Süre kısaltılmasının temel sebebi ise 
işverenin iş güvenliği uzmanının emeği 
için ödeyeceği bedeli düşürmeye çalış-
mak ve yeterli sayıda bulunmayan iş 
güvenliği uzmanlarının sorumlu ola-
cakları çalışan sayısını arttırmayı amaç-
lamaktadır. 

Oluşturulmuş olan OSGB yapısı ise 
iş güvenliği uzmanlarının emeği üze-
rinden sömürüye neden olmaktadır. İş 
güvenliği uzmanı çalışma sürelerinin 
düşürülmesiyle, OSGB’ler bünyesin-
de çalışan uzmanlar firmadan firmaya 
koşturulmaktadır. Bu ise iş güvenliği 
uzmanlarının çalışanlara güvenlik hiz-
meti vermesine vakit bırakmamaktadır. 
Dolayısıyla, iş güvenliği uzmanlarının 
çalışma süreleri İSİG faaliyetleri için 
yeterli olmayıp onaylı defter ve kayıtla-
rın tutulmasına ancak yetmektedir.

İş güvenliği uzmanları bireysel çalış-
malarını fatura ile vergilendiremez, 
sözleşme imzalamadığı işletmelerde iş 
güvenliğine yönelik eğitim veremez. 
Ancak, aynı yetkinlikteki iş güvenli-
ği uzmanları faturalandırma ile OSGB 
bünyesinde eğitim verebilmektedir. Bu 
yapı nedeniyle, iş güvenliği uzmanla-
rının bireysel çalışmaları engellenerek 
OSGB bünyesinde sömürü sistemi al-
tında çalışmaya zorlandıkları anlaşıl-
maktadır.

Tüm bu olumsuzluklar içinde görevini 
yerine getirmeye çalışan iş güvenliği 
uzmanları, yaşanan iş cinayetlerinde 
savcılar açısından tek sorumlu olarak 
görülüp gözaltı/denetimli serbestlik 
gibi süreçlerle yüz yüze kalmaktadır. 
Ancak, işveren ve sorumlu müdürle-
rin aynı çerçevede değerlendirilmediği 
görülmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu ve bu Kanun ile bağlantılı olarak 
çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde 
iş güvenliği uzmanlarının yeterlilikle-
ri, bağımsızlıkları, çalışma süreleri vb. 
konularda Bakanlık eliyle olumsuz bir 
ortam oluşturulmuştur. 

Çıkartılan yeni yönetmelikler ile iş 
güvenliği uzmanlığı bir mühendislik 
formasyonu olmaktan çıkartılıp teknik 
öğretmenler (fizikçi, kimyager veya 
biyolog unvanına sahip olanlar) ile 
üniversitelerin meslek yüksekokulla-
rının iş sağlığı ve güvenliği programı 
mezunlarının da iş güvenliği uzmanı 
olması sağlanmıştır. Mühendislik eği-
timi almamış, yeterli formasyona sahip 
olmayan kişilerin iş güvenliği uzmanı 
olmasının önünün açılması, yeterli eği-
time sahip olmayan birçok iş güvenliği 
uzmanının sektörde çalışmasına neden 
olmuştur.

Uygulamaya konan Yasa çerçevesin-
de iş güvenliği uzmanları, bağımsızlık 
konusunda OSGB (Ortak Sağlık ve Gü-
venlik Birimi)-Bakanlık-İşveren üçge-
ni arasında sıkıştırılmıştır. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği 
uzmanlarını yönetmelik maddelerine 
ekledikleri “İşyeri hekimi ve iş güven-
liği uzmanları; görevlendirildikleri iş-
yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle il-
gili alınması gereken tedbirleri işverene 
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