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Abstract ⎯ With the exception of public and private sector discrimination, all employees were covered
under the Occupational Health and Safety (OHS) Law No. 6331 with some exceptions. Occupational
Health and Safety Law is not only the workers subject to the Labor Law, the Press Labor Law, Maritime
Labor Law, together with the workers covered by the Turkish Code of Obligations 657 number of Public
Workers within the law the scope of public workers, contract employees, apprentices and trainees, the
2547 employees of the Higher Education Act Lecturers, students and other staff. The most important
innovation of the law is to bring the concept of employee without discrimination of status. Apart from
certain exceptions, the protection of all employees in the country in terms of occupational health and
safety is an appropriate development in terms of labor law. It is common to all the employees of
occupational health and safety purposes, public and private sector employers (or employer
representatives) are obliged to fulfill the obligations of this law. The law obliges employers to ensure the
health and safety of their employees. There is no distinction between public and private sector employers
in terms of fulfilling their obligations. Public institutions and organizations in the establishment of
occupational health and safety departments related to the availability of trained and experienced
personnel, creation of awareness, fulfillment of obligations is of utmost importance. Employers,
occupational health and take measures relating to security, implementing measures to check the
effectiveness of workplace practices and creating these measures to the appropriate workplace
organization, providing training in working with OHS issues and in workplaces will
468 encounter health and safety risks, protecting and informing on preventive measures, risk assessment To
participate
in the management by taking the views of employees, and to establish awareness of prevention
and prevention. In the study, public employers, public employers’ proxies and powers and responsibilities of public
employees, the basic responsibilities for public health and safety in the workplace are discussed. This study contributes
to create awareness about occupational health and safety in public institutions and organizations and employers and the
public was made to understand that what brings responsibilities as public workers.
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Özet ⎯ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kanunuyla kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın
bazı istisnalarla tüm çalışanlar kapsam altına alınmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sadece İş
Kanunununa tabi işçileri değil, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Türk Borçlar Kanununun kapsamına
giren işçilerle beraber 657 saylılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren memurlar, sözleşmeli
personel, çırak ve stajerleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa bağlı çalışan öğretim elemanları,
öğrenciler ve diğer personeli de kapsamaktadır. Kanunun en önemli yeniliği, statü ayrımına
gidilmeksizin çalışan kavramını getirmesidir. Bazı istisnalar dışında ülkedeki bütün çalışanların iş
sağlığı ve güvenliği açısından koruma altına alınması iş hukuku açısından uygun bir gelişmedir. İş sağlığı
ve güvenliği amaçlarının bütün çalışanlar için ortak olmasıyla, kamu ve özel sektör işverenleri (veya
işveren vekilleri) bu kanunun yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadırlar. Kanun, işverenleri,
çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü kılmıştır. Yükümlülüklerin yerine
getirilmesi açısından, kamu veya özel sektör işvereni arasında bir ayrım bulunmamaktadır. Kamu kurum
ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimlerin kurulması eğitimli ve deneyimli personelin
bulunması, duyarlılıkların oluşturulması, yükümlülüklerin yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak, önlemleri uygulamak, işyeri uygulamasında

etkinliğini kontrol etmek ve bu önlemlere uygun bir işyeri organizasyonu oluşturmakla, çalışanlara isg
konularında eğitim verme ve işyerlerinde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve
önleyici tedbirler konusunda bilgilendirmek, risk değerlendirmesi yapılmasını, çalışanların görüşlerinin
alınmasıyla yönetime katılmasını sağlamakla, koruma ve önleme bilincini yerleştirmekle yükümlüdür.
Çalışmada, kamu işvereni, kamu işveren vekilleri ve kamu çalışanlarının yetki ve sorumlulukları, kamu
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel sorumlulukları ele alınmıştır. Bu çalışma kamu kurum
ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlılık oluşturmaya katkı ve kamu işverenlerine
ve kamu görevlilerine ne gibi sorumluluklar getirdiğini anlaşılması amacıyla yapılmıştır.
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