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1 Kanun

1.1 Güvenliğin esasları ve sağlık kanunu

Güvenli ve sağlıklı çalışmak önemlidir. Bu nedenle devlet iş koşulları hakkında kanunlar yapmıştır.

Bu iş koşulları olarak şunları anlıyoruz:
• Güvenlik;
• Sağlık;
• Çalışma sırasında refah.

İş koşulları kanunu, kısa adıyla İş kanununda 
(Arbowet) işveren ve çalışanlar bir şirkettteki 
çalışma koşullarına uymaları gerektiğini içermek-
tedir. Burada Arbo denilince İş koşullarını kast 
etmekteyiz.

İş kanunu amacı
İş kanununun amacı çalışmadan dolayı kazaları 
ve hastalıkları önlemektir. Yani bu Güvenlik ve 
Sağlık kanunu (V&G ‘veiligheid ve gezondheid = 
güvenlik ve sağlık’ anlamına gelmektedir) çalışan-
ların sağlık, güvenlik ve refahını hedefler. 
Kanuna göre bir şirketteki tüm çalışma alanları 
sağlıklı ve güvenli olmalıdırlar.

Güvenik ve Sağlık yasasının hedefleri
• Çalışmaların yapılışında koruma;
• İş yerindeki çalışanların güvenlik ve sağlıklarının iyileştirilmesi;
• Mümkün olduğu kadar iyi çalışma koşulları.

Halihazırdaki durum
Çalışma koşulları hakkındaki kanun ve yönetmelikler dört düzeyde mevcuttur.
Önem sırasına göre:

İş kanunu   ► Kanun
İş kararı  ►  İdarenin Genel Tedbirleri
İş yönetmeliği   ►  Bakanlık yönetmeliği
İş idari kuralları  ► Kamu denetim ve icra yardım gereçleri

Yasa hem işverene hem de çalışana işin görüldüğü yerde ve koşullar üzerinde güvenlik ve sağlık 
alanında haklar ve yükümlülükler getirmektedir.
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Güvenlik ve Sağlık kanunu işin yapıldığı her türlü yerde işveren ve çalışanlar (aracı kurum işgücü ve 
stajerler ve gönüllüler gibi eşdeğer bulunan çalışanlar) üzerinde geçerlidir.

hukuki adımlar atılmasına yolaçabilir. İdari kurallar daha çok yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasıyla 
meşguldürler. Teftiş Dairesi SZW (Daha önce: İş Teftişi) uygulamada iş bakımının gündelik icrasını 
yürütür.

İş Kararı  İş Kararı çalışma koşulları hakında konularına göre bir genel karardır.

İş yönetmeliği İş yönetmeliği ise İş kararı’nın belirli kısımlarının örneğin tehlikeli maddelerle  
 çalışmak veya vinçlerin kontrolü gibi daha ayrıntılı şartlarını içermektedir.
 İçerik bakımından İş yönetmeliği İş kararı ile aynı şeydir. Bu ise hükümlerin  
 araştırılmasını kolaylaştırmaktadır.
 Bunun yanı sıra İş Yönetmeliği ayrıntılı şartların alınmasında Avrupa Birliği  
 yönergelerini de kullanmaktadır. Böylece örneğin ‘güvenlik ve sağlık sinyali- 
 zasyonu’ panoları yönergeden alınmıştır.

Arbo idari kuralları  İş kararı ve İş yönetmeliği üzerinde yasal şartların uygulanmasında sağlam  
 esaslar sunan İş idari kuralları bağlantılıdır.

 Bu Arbo idari kuralları standartları koyucu Yayın organı yerine geçerler.
 Arbo idari kuralları genel bağlayıcı şartlar değildir: işverenler başka bir  
 yolla da öngörülen koruma düzeyine ulaşabilirler.
 Arbo idari kurallarının çoğu dar çerçevelidir ve bir NEN ve başkaca standarda  
 atıf yaparlar.

Arbo Bilgi sayfaları Açıklama ve arka plan bilgileri için Arbo Bilgilendirme sayfaları mevcuttur.  
 Uygulamada çok soruların olduğu konularda daha başka Arbo Bilgi sayfaları  
 çıkacaktır. 

Temel dayanaklar
Her işveren iş koşulları genelgesinde temel dayanaklara bağlı kalmalıdır.
İşveren bir çalışmada güvenlik, sağlık ve refaha mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde özen göstermelidir.
İşveren alınan işi çalışana göre uyarlayacaktır, çalışanı işe göre uyarlamayacaktır. 
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Kaynak mücadele
Yukarıda zikredilen kurallarda bazı aşamalar ayrılmalıdır. Prensip olarak işin dezavantajlı etkisinden 
yola çıkılamaz. Eğer işveren tarafından makul bir şekilde önlenmesi beklenemiyorsa, bu tehlike 
kaynağından önlenmelidir. Yani tehlike nerede oluşuyorsa oradan. Eğer bu yapılamıyorsa, o zaman 
çalışan bu kaynaktan izole edilmelidir. Eğer bu da nihayetinde olmuyorsa, çalışana amaca göre ve 
uygun kişisel koruyucu gereçler verilmelidir.

Açıklama ve talimat
Bir şirket içerisinde herkes güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmelidir. Güvenlik, sağlık ve refahın 
bakımı İş kanununa göre işveren ve çalışanın müşterek sorumluluğudur. Bir şirkette çalışan herkes, 
amaca uygun olarak çalışmaların türü, buna bağlı tehlikeler ve alınacak önleyici tedbirler bakımından 
önceden bilgilendirilmelidir.

Yani işveren ön bilgilendirmeyi ve talimatları yapmalıdır. Çalışan ise bu açıklama ve talimatları takip 
etmek zorundadır. Yani ön bilgilendirme ve talimat yeni çalışanlar, kadrolu çalışanlar, aracı kurum 
işgücü ve stajyerler için de geçerlidir.

Çalışma görüşmesi
İş Kanunu işveren ve çalışanı iyi bir çalışma koşulları tesis etmek için işbirliğini yapmaya mecbur tutar.
Daha büyük şirketlerde çalışanlar bir şirket kurulu (OR) tarafından temsil edilirler. Bunun ötesinde bölüm 
idarecisi ve çalışanlar arasında görüşmeler de gerçekleşir.
Bu çalışma görümesinde sadece güvenlik, sağlık ve refah ile bağlantılı olan işler görüşülmez. 
Bir bölümde işlerin gidişatıyla alakalı diğer şeyler de görüşülür. Bu iş arkadaşlarıyla alakalı gidişatı, 
çalışmada iş bölümü veya işin içeriği olabilir. Çalışma görüşmesi özel amaçlı yapılmaz, ama bölümde 
amirlik görevi olanlar ve çalışanlar veya bunların temsilcileri arasında sabit olarak belirlenmiş düzenli 
olarak yapılan görüşmelerdir. Gündem maddeleri bir ajandada yer alır ve tamamlanmasıyla bir rapor 
hazırlanır.

Prensipte bir bölümün bütün çalışanları çalışma görüşmesine katılırlar fakat büyük bölümlerde temsil-
ciler (olası sırayla) çalışılması da düşünülebilir.
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