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Sunum Planı 

1 
2 
3 

Mevcut Durum 

Sorunlar 

Öneriler 

Kamuda İSİG 



Kamuda İSİG- Mevcut Durum-1 



Kamuda İSİG- Mevcut Durum-2 

o Kamuda yaşanan İK ve MH’lerin sayısı?, nedenleri? 
sektörlere göre dağılımları? gibi soruların cevapları 
yok/bilinmiyor 
 

o Bildirimlere rağmen, kamuda yaşanan İK ve MH’lere dair 
veriler SGK istatistik yıllıklarında yer almıyor/görünmüyor 
 

o Sebep: İSİG ile ilgili yürürlükte olan kanunların çatışması  
 

 
İK ve MH: İş kazası ve meslek hastalığı  



Kamuda İSİG- Mevcut Durum-3 

Kaza 

Hastalık 
İK 

MH 

İlliyet 

Bağı 
6331  

(İSG K) 
5510  

(SSGSS K) 

Sigorta 

primi 

İK ve MH’lerin bildiriminde 6331 ile 5510 arasındaki uyuşmazlık  

İK ve MH: İş kazası ve meslek hastalığı  



Kamuda İSİG- Mevcut Durum-4 

İstihdam biçimlerine göre sigorta kollarındaki farklılıklar  

İstihdam biçimine 
göre sınıflama 

Sigorta 
kolları 

5510  
4. madde 

1/a: Hizmet akdi ile 
çalışanlar 

1/b: Bağımsız 
çalışanlar 

1/c: Kamu çalışanları  

Kısa vadeli 

Uzun 
vadeli 

Sigortalar 

• İş kazası 
• Meslek hastalığı 
• Analık 
• Hastalık 

• Malullük 
• Yaşlılık 
• Ölüm 



Kamuda İSİG- Mevcut Durum-5 

o Kamuda istihdam edilen toplam çalışan sayısı: 4,877,270* 
 

o 5510, 4-1/c kapsamındaki aktif sigortalı sayısı: 3,188,540** 
 

o Kısacası, kamuda çalışanların %65,4’ünün maruz kaldığı iş 
kazaları ve meslek hastalıkları görünmüyor, bilinmiyor.  
 

o Bu görünmezlik ve bilinmezlik, kamuda İSİG’in ihmal ve 
‘’istismarına’’ neden oluyor.  

*T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2021  
**SGK İstatistik Yıllıkları,2021  



Kamuda İSİG- Sorunlar-1 

o 6331 sayılı İSG Kanunundan kaynaklı sorunlar 
 

 6. ve 7. maddelerin 31/12/2023’te yürürlüğe girmesi 
 

• ‘’Kanun ertelendi’’ algısı yaygın 
 

• İSİG hizmeti sunulmuyor, bütçe ayrılmıyor, 
denetlenmiyor 

• İH, İGU ve işyeri hemşiresi görevlendirmesi yapılmıyor 
ya da uygunsuz görevlendirme yapılmıyor  

İH, İGU: İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı  



Kamuda İSİG- Sorunlar-2 

o 6331 sayılı İSG Kanunundan kaynaklı sorunlar 
 

 8. maddenin uygulanmaması veya eksik kalması 
 

• Görevlendirme yapılanlara ücret (-) 
 

• 160 saat çalışmaya 80 saat ödeme 
 

• Max. 80 saat ödeme 
 

• İşyeri hemşirelerini kapsamıyor 



Kamuda İSİG- Sorunlar-3 

o Kamunun hiyerarşik yapısından kaynaklı sorunlar 
 

 Klasik İSİG çalışanı-işveren ilişkisi yok, amir-çalışan ilişkisi 
devam ediyor 
 

 Görevden alınma, yaptırıma maruz kalma kaygısı ile mesleki 
bağımsızlık ve etik ilkeler korunamıyor 
 

• Tespit-öneri defteri dolduramama, ihbar etme yükümlülüğünü 
yerine getirememe vs. 

• Çalışanlar tarafından aksaklıklar bildirilmiyor 



Kamuda İSİG- Öneriler-1 

o Öncelikli mücadele alanları; 
 
 SGK’nın kamuya ait verileri yayınlaması 
 

 Kısa vadeli sigorta kolları priminin herkes için yatırılması 
 

 *COVID-19 meslek hastalığı sorunsalı 

 
 6331 İSG K, 6. maddenin yürürlüğe girmesi 



Kamuda İSİG- Öneriler-2 

o Öncelikli mücadele alanları; 
 

 6331 İSG K, 8. maddenin kapsam ve ücretlendirme 
açısından revize edilmesi 
 

 Sözleşmelerin kurum yöneticisi yerine bakanlık düzeyinde 
üst yönetici ile yapılması? 
 

 Katılımın sağlanması 
 



Özgür Bilek 
ozgurbilek@hotmail.com 

0544 828 94 98 

Sabrınız için teşekkür ederim… 

mailto:ozgurbilek@hotmail.com

