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Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeler, yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının
teşkilatlanması, işleyişi, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim
elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslar 2547 sayılı kanun ile belirlenmiştir. Diğer
taraftan, üniversiteler birer işyeri olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında,
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının
iyileştirilmesinden sorumludur. Bu çalışmada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında,
dünyanın en iyi 10 üniversitesinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği politika ve prosedürleri dikkate
alınarak, 2547 sayılı kanun çercevesinde ülkemizdeki üniversitelerin teşkilat yapısına entegre
olabilecek bir iş Sağlığı ve güvenliği online yönetim takip sistemi önerilmektedir. Yöntemde öncelikle,
üniversite çalışanlarının biyolojik, kimyasal, fiziksel, radyoaktif, inşaat-yapımonarım-yenileme ve
laboratuvar açısından güvenlikleri, laboratuvar araştırma malzemelerinin nakli ve atık yönetimi birer
güvenlik bileşeni olarak tanımlanmakta ve üniversitelerin her bir güvenlik bileşeni için öğrenci,
akademisyen, büro çalışanı, teknisyen gibi çalışma rolü belirlenmiş her bir çalışanın bir kullanıcı adı ve
kullanıcı şifresi yönetim sistemine giriş yapması ve ilgili prosedürleri izlemezi sağlanmaktadır. Kısaca
önerilen yöntem, her bir güvenlik bileşeni için üniversite tarafından belirlenmiş olan iş sağlığı ve
güvenliği politika ve prosedürlerinin uygulanması, kontrolü ve denetlemesi esasına dayanan dinamik
ve sürdürülebilir bir yöntemdir.
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Aims and principles regarding higher education and guidelines regarding organization, functioning,
duty, authorities and responsibilities of institutions and supreme establishments of higher education
and regarding education, research, publication, instructors, students and other personnel were set
out with the law no. 2457. On the other hand, universities, as places of business, are responsible for
providing occupational health and safety and improving the current health and safety conditions
within the scope of the law no. 6331, Occupational Health and Safety. In this study, within the scope
of the law of Occupational Health and Safety numbered 6331, by considering the Occupational
Health and Safety policies and procedures applied worldwide, in the framework of the law no. 2547
an Occupational Health and Safety online management tracking system that can be integrated into
the organizational structure of the universities in Turkey is proposed. In the method, initially, safety
of university employees in terms of biological, chemical, physical, radioactive, constructivemaintenance-renewal and laboratory are defined as safety components and for each safety
component it is provided that each employee whose role is defined such as student, academician,
office employee, technician logs in via a user name and user password and follows related
procedures. In short, the proposed method is a dynamic and sustainable method based on the
application control and supervision of occupational health and safety policies and procedures
determined by the university for each safety component.

