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MEVZUATTA ETİK
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İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personeli ile İG

Uzmanlarının Görev, Yetki, Sor. Eğt.Hk. Yönetmelikler          
MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE ETİK İLKELER

MADDE 42- İSG hizmetleri ve bu Yönetmelik 
kapsamındaki eğitimlerde görevlendirilenler;
a) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve 
çalışanlara önerilerde bulunurken hiçbir etki altında 
kalmazlar.
b) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe 
dayanan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tümünü eşit 
olarak değerlendirirler.
c)Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi 
aralarında, yönetici ve çalışanlarla iletişime açık ve işbirliği 
içerisinde hareket ederler.
       - Bu kişiler, görevlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin 
gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde 
sürdürür.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 
YÖNETMELİĞİ

(RG: 29.12.2012/28512)  
             

  İSG Prof.  Çalışanların yürüttüğü işler, 
işyerinde yapılan risk değerlendirmesi 
sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş 
ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş 
kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, 
işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında 
gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, 
sorumludurlar.
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İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 
(RG: 18.01.2013 / 28532)

               Kurulun yükümlülüğü
MADDE11 – Kurullar, yapacakları tekliflerde, 

bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda 
işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde 
bulundururlar.

(2) Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım 
ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları 
hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak 
zorundadırlar.

Çalışanların yükümlülüğü
MADDE 12 – Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve 

geliştirilmesi amacıyla İSG kurullarınca konulan kurallar, 
yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.
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6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU
              
               I. Bizzat çalışma borcu
             MADDE 395- Sözleşmeden veya durumun gereğinden 
aksi anlaşılmadıkça, işçi yüklendiği işi bizzat yapmakla 
yükümlüdür.

                II. Özen ve sadakat borcu 
MADDE 396- İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin 
haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak 
zorundadır.
İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik 
sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak 
kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine 
teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle 
yükümlüdür.
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6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU

          İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, 
sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında 
üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle 
kendi işvereni ile rekabete girişemez.

         İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle 
üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin 
devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya 
başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı 
menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde 
işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır 
saklamakla yükümlüdür.
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