Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi
Karaelmas Journal of Occupational Health and Safety
e-ISSN: 2636-7602

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE
4(2), 111-124, 2020
DOI: 10.33720/kisgd.704553

6331 Sayılı İSG Kanunu Uyarınca Kamu Sektöründe İşverenin Yükümlükleri,
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Employer's Obligations In The Public Sector In Accordance With The Occupational
Health Law No. 6331, Occupational Health and Safety Services Practices at
Kütahya Dumlupınar University
Bülent BÜYÜKKIDAN

, Hüseyin GÜMÜŞ

ÖZET
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanünü, kamü sektöründe ve özel sektörde faaliyet ğösteren işyerlerinde çalışanların
sağlığını tehdit eden ünsürların belirli bir sistematikle ele alınmasını ğerektirmektedir. Sağlık ğözetimi, mesleki yeterlilik,
risk değerlendirmesi ve eğitim ğibi birçök üyğülamadan ölüşan yeni sisteme üyüm sörünları yaşanmaktadır. Bü çalışmada,
Kütahya Dümlüpınar Üniversitesinde (Kütahya DPÜ) yürütülmekte ölan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) üyğülamalarının nitel
değerlendirmesi yapılmıştır. İşverenin sörümlülüklarının daha iyi anlaşılması için üniversitelerde yürütülen üyğülamalar ve
İSG yükümlülükleri belirtilmiştir.6331 sayılı İSG Kanününün ğerektirdiği örğanizasyön, yasal-idari düzenlemeler ve üniversite içi çalışmaların ğüvenli bir şekilde yürütülmesi için risk yönetimi hakkında bilği verilmiş ve bü kapsamda Kütahya
DPÜ'de alınan tedbirler izah edilmiştir. Kütahya DPÜ İSG birimi ölüştürülmadan önce kaza ve ramak kala ölaylar için kaydedilen 759, 1230 ve 879 ölan vahim, büyük ve örta risk skörlarının İSG çalışmaları sönücünda 240, 282 ve 366’ya düştüğü
ğörülmüştür. Kütahya DPÜ’de İSG işlerini könü alan bü çalışma, kamü ve özel sektör kürülüşlarına iş sağlığı ve ğüvenliği
üyğülamalarının önemini ğöstermesi açısından örnek niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanünü, Kamü Kürümü, İş Kazası
ABSTRACT
The öccüpatiönal health and safety law nümbered 6331 reqüires that the factörs threateninğ the health öf emplöyees in the
püblic and private sectör wörkplaces shöüld be systematically addressed. Adaptatiön pröblems tö the new system cönsistinğ öf many applicatiöns süch as health sürveillance, pröfessiönal cömpetence, risk assessment and traininğ are experienced. İn this stüdy, qüalitative evalüatiön öf Occüpatiönal Health and Safety (OHS) practices carried öüt at Kütahya
Dümlüpınar Üniversity (Kütahya DPÜ) was made. Tö better ünderstand the emplöyer's respönsibilities, practices carried
öüt at üniversities and OHS öbliğatiöns are specified. İnförmatiön was ğiven aböüt the örğanisatiön reqüired by the OHS
Law Nö. 6331, leğal-administrative reğülatiöns and risk manağement in örder tö carry öüt the wörks within the üniversity
in a safe way and the measüres taken in Kütahya DPÜ were explained in this cöntext. İt was öbserved that the ğrave, larğe
and mediüm risk scöres öf 759, 1230 and 879 recörded för accidents and near-miss incidents beföre the Kütahya DPÜ OHS
ünit was established decreased tö 240, 282 and 366 as a resült öf the OHS stüdies. This stüdy, which föcüses ön OHS affairs
in Kütahya DPÜ, is an example in terms öf shöwinğ the impörtance öf öccüpatiönal health and safety practices för püblic
and private sectör örğanizatiöns.
Keywords: Occüpatiönal Health and Safety Law, Püblic İnstitütiön, Occüpatiönal Accident.
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6331 Sayılı İSG Kanununda İstenilen Düzenleme (İlgili Madde)

Kütahya DPÜ’de Yapılan Uygulama
IIA-a. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü kurulmuş ve Koordinatörlük
Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturmak ve koordinasyonunu sağlamak
(md. 22, 23)

IIA-b. Koordinatörlük Yönergesi hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
IIA-c. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları (İSK), ve İSG birimleri oluşturulmuştur.
IIA-d. Rektörlük İSG Üst Kurulu oluşturulmuştur.
IIB Risk değerlendirmesi çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında yürütülmüştür.

Risk değerlendirmesi yapmak, riskleri analiz etmek, azaltmak
veya ortadan kaldırmak
(md. 4,5, 10)

IIB-1. Tehlikelerin belirlenmesi.
IIB-2. Risk analizleri ve değerlendirme.
IIB-3. Tehlike ve risk azaltma.
IIB-4. Hazırlık.

Çalışanlara eğitim vermek, çalışan temsilcisi seçmek, İSG organizasyonu yapmak ve gerekli araç gereçleri bulundurmak
(md. 5, 17)

IIA-e. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmesi yapılmıştır.

Sağlık ve güvenlik koşullarını değişen şartlara uygun hale getirmek, mevcut durumu iyileştirmek, İSG tedbirlerini izlemek, denetlemek
(md. 6)

IIA-h. İSG hizmetlerinin yürütülmesi sağlanmış, görevlendirmeler yapılmıştır.

Ölçüm kontrol yapmak, tehlike sınıfını belirlemek
(md. 10, 9)

Isıtma tesisatında gaz ve basınç ölçümleri yapılmıştır. Diğer ölçümler yönetmeliğe uygun olarak yapılmakta veya planlanmaktadır.

Çalışanları sağlık gözetimine tabi tutmak
(md. 15)

IIA-e. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi yapılmış, sağlık
taraması uygulanmaktadır.

Acil durum ve tahliye planları yapmak, tatbikat yapmak
(md. 11)

Yasal süreci içerisinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi yapmak
(md. 14)

Çalışanlarını bilgilendirmek, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini
almasını sağlamak, mesleki eğitim almalarını sağlamak
(md. 16, 17)

Diğer işveren ve alt işverenler ile İSG çalışmalarında koordinasyonu sağlamak
(md. 23)

Diğer görevler

IIA-c. Birimlerde ilk yardım, arama kurtarma ve yangına müdahale ekipleri
oluşturulmuş ve eğitimlerinin üniversitenin sertifikalı eğitim veren DPÜAFAMER merkezince sağlanmıştır.
IIB-4. Her birimde afet ve acil durum planları hazırlanarak, acil çıkışlar, acil
toplanma merkezleri, sorumlu personel ve ekipman belirlenerek, personel
bilgilendirilmiştir.
IV. Kaza yönetimi uygulamaları içinde, meydana gelen iş kazaları İSG üst
kurulu tutanaklarıyla 3 iş günü içinde SGK’ya bildirilmektedir.
IIA-g. Alt işveren çalışanlarının görev tanımına ve yetkinliğine uygun işlerde
çalıştırılmalarına yönelik kanun hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır
(mesleki yeterlilik belgeleri için eğitim verilmiştir).
III-a. Görev yapmakta olan personelin temel İSG eğitimleri almaları sağlanmıştır.
IIA-f. Asıl işveren alt işveren ilişkisini tanımlayıcı sözleşmeler düzenlenmiştir,
bu sözleşmeler esas iş sözleşmesine eklenmiştir.
Çalışan temsilcisi ve sendika faaliyetleri önceki düzenlemelere göre devam
etmektedir. Sendika temsilcisi ve faaliyetleri, temsilciliklerin tahsis edildiği
birimlerinde yürütülmektedir.
Çalışanların psikososyal tehlikeler karşısında etkilenme seviyeleri ve korunmalarına yönelik anket çalışmaları devam etmektedir.





Tehlikeli Durum Sayıları
Modül Kodları
3T Risk Değerlendirme Yöntemi Modülleri
Harf

İyileştirilmiş

2017
Kalan

Renk

Kazalara yol açabilecek tehlikeler

A

483

366

117

Çalışma ortamındaki fiziksel tehlikeler

B

74

41

33

Çalışma ortamındaki kimyasal ve biyolojik tehlikeler

C

379

301

78

Yapılan işin kas-iskelet sistemine yaptığı baskılar

D

97

61

36

Yapılan işteki psiko-sosyal stres faktörleri

E

88

84

4

İç nakliye ve taşıma

F

13

12

1

Bina ve çevresi genel trafikte araç kullanma

G

5

5

0

Makineler ve el aletleri

H

93

46

47

Yangın ve patlamalara karşı güvenlik önlemleri

I

688

469

221

Çevresel konular

J

3

0

3

İş yerindeki güvenlik ve çalışma kültürü

K

25

22

3

Bina ve iş yeri tesisleri

L

159

142

17

Kurulum ve bakım çalışması

M

204

201

3

İş sağlığı hizmetleri

N

35

32

3







2013
Tespit Edilen



















2016 Yılı DÖF
Açılan
92
Kapanan
22
Devreden
70



2017 Yılı DÖF
Açılan
Kapan
Devreden
Toplam devreden

19
12
7
77

Yaralanmalı
İş Kazası
Ölümlü
İş Kazası

Sebepleri

2015

2016

2017

1

3

6

-

-

-

 Dikkatsizlik,
 Tedbirsizlik,
 Periyodik bakım eksikliği
 Uygun KKD kullanmama
(Meydana gelen olay; yüksekten düşme, kesici /hareketli alet yaralamaları)

Ramakkala
Olaylar
Sebepleri

1

0

 Dikkatsizlik,
 Tedbirsizlik,
 Periyodik bakım eksikliği

3











