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KONU: TORBA YASAYLA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER.
6552 Sayılı Torba Kanunla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan
değişiklikler aşağıda yer almaktadır.
1- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Kapsam ve istisnalar” başlıklı 2.nci
maddesine Torba Yasanın 15.inci maddesiyle bir yeni eklendi.
Yapılan bu düzenlemeyle; “e) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası
seyrüsefer hâlleri” Kanun kapsamı dışına çıkarıldı.
2- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”
başlıklı 6.ncı maddesinde Torba Yasanın 16.ıncı maddesiyle aşağıdaki düzenlemeler
yapıldı.
a) On veya daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer
sağlık personeli görevlendirmek, çalıştırmak zorunlu olacak. Ondan az çalışanı olan
bütün işyerleri ile on veya daha fazla çalışanı olmakla beraber az tehlikeli veya tehlikeli
sınıfta yer alan işyerleri içinse bu zorunluluk kalkmış oldu.
b) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren
vekili, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği için belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye
sahip olmasa bile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen eğitimleri
tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işyeri işverenleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
görevlendirme / çalıştırma yükümlülüğünden bu şekilde kurtulabilecekler.
c) İşyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme süresinin
belirlenmesinde esas alınması gereken çalışan sayısı hesaplanırken, 3308 sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci
statüsünde olan çırak ve stajyerler çalışan sayısı toplamına dahil edilmeyecektir.
3- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15.inci
maddesinde Torba Yasanın 17.inci maddesiyle bazı düzenlemeler yapıldı.
Bu düzenlemeden önce, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken
sağlık raporlarının, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve
güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınması gerekiyordu. Yapılan yeni
düzenleme uyarınca; söz konusu sağlık raporları işyeri hekiminden alınacak. Ancak
10’dan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için bu konuda istisna
getirildiğinden, bu işyerlerinde çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki
sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alabilecek.
Yukarıdaki açıklamalar kapsamında çalışanı olan işveren ve yetkililerine önemle
hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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