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Türkçe Özet

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Çalışan sayısına 
bakılmaksızın bütün işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamına alınması ve bu hizmetlerin iş 
güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gibi profesyonellerce yerine getirilecek olması bu yeniliklerin başında 
gelmektedir. 6331 sayılı Kanun ile getirilen yeniliklerin hayata geçirilmesinde ve İSG hizmetlerinde etkinliğin 
sağlanmasında kilit değişkenlerden biri iş güvenliği uzmanlığıdır. Kanun iş güvenliği uzmanı olma sürecine 
büyük önem vermiş, özel eğitim alma ve Bakanlıkça gerçekleştirilecek merkezi sınavda başarılı olma şartlarını 
aramıştır. Türkiye’de işyerlerinin çok sayıda ve küçük ölçekli olması ve Kanun’un hemen uygulanması halinde 
ihtiyaç duyulan sayıda iş güvenliği uzmanının olmaması sebebiyle 6331 sayılı Kanun’un bazı hükümleri 
kademeli olarak yürürlüğe konulmuştur. Ancak, yürürlük tarihinin ertelenmesi ne kadar doğru ise sayısal olarak 
iş güvenliği uzman açığını gidermek için adeta bir “panik havası” içinde iş güvenliği uzmanı olma şartlarının 
değiştirilmesi de o kadar hatalı olmuştur. Özellikle herhangi bir mesleki tecrübe ve eğitim şartı aranmaksızın 
yalnızca belirli alanlarda bir lisans eğitimini tamamlamış olma ve “belirli süre sigortalı olma” şartları ile binlerce 
kişinin bir sınavla, mesleğin zirvesi sayılan “A sınıfı” belge almalarına imkan verilmesi, İSG uygulamalarını 
uzun süre olumsuz sonuçları ile karşılaşılacak bir noktaya getirmiş, 6331 sayılı Kanunla başlayan “ yeni dönem 
” anlamını kaybetmiş görünmektedir.
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In Turkey new era has begun with The Law no 6331 on Occupational Health and Safety. All workplaces are 
into the scope of the Law regardless of the number of employees and assigning the tasks of occupational health 
and safety to professionals such as occupational safety specialists and on-site doctors are the most important 
innovations with it. One of the key variables, to implementation The Law no 6331 and ensuring the effectiveness 
of OHS services, is occupational health and safety specialists and The Law attaches great importance to the 
process of becoming an occupational safety specialist and requires special training and achievement in the 
central exam. Some of the articles from The Law no: 6331has implemented in stages in turkey regard to present 
adequate numbers of occupational safety specialists are less according to workplaces are small scaled and 
the number of these places are excessive. However, as these stages are considering accurate, changing the 
requirements of becoming occupational safety specialists in a “panic” is inaccurate. The “New Era”, begun with 
Law no 6331, has lost its meaning and came to a point that will be faced negative results in log term by especially 
with only completed a bachelor’s degree in specific studies and “certain period of time in insured work” terms 
and conditions, regardless any professional experience and education requirements, thousands of people become 
an A Level Occupational Health and Safety Specialist (counted “occupational summit”) with an exam.
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