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YÖNETİM KURULUMUZ AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRÜ SEDAT 
YENİDÜNYA’YI ZİYARET ETTİ

Yönetim Kurulumuz Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı 

Ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Sedat Ye-
nidünya’yı 14.11. 2019 tarihinde makamında 
ziyaret etti.

Söz konusu ziyarette Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Hüseyin Alan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu” gereği mühendislerin “iş 
güvenliği uzmanı” olabildiklerini belirttikten 
sonra 6235 sayılı TMMOB Kanunun 33’üncü 
maddesi gereğince mühendislerin meslekle-
rini yapabilmeleri için ilgili oldukları meslek 
odalarına kayıtlı olmaları gerektiğini; Bu Ka-
nun hükmünün açık gereği olarak da jeoloji 
mühendisi olup, 6331 sayılı yasa gereğince İş 
Güvenliği uzmanlığı belgesine sahip jeoloji 
mühendislerinin “iş sağlığı ve güvenliği” ko-
nusunda hizmet üretebilmeleri veya bu hiz-
meti veren kuruluşlarda çalışabilmeleri için 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’na kayıtlı 
olmaları ve üyeliklerini korumalarının yasal 
bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

İş güvenliği uzmanlığı yapan bazı meslek-
taşlarımızın Odamıza üye olmadığı; bu du-
ruma neden olan temel sorunun iş güvenliği 
mevzuatında “serbest olarak veya bu konuda 
kurulmuş bulunan kurum ve kuruluşlarda 
çalışan mühendislerin” oda üyesi olmalarının 
zorunlu tutulmamasından kaynaklandığını 
belirtti. 6235 sayılı kanuna aykırı olan bu du-
rumun mesleki denetimi ve etik ilkelere aykırı 
yapılan uygulamaların önüne geçilmesini en-

gellediği, dolayısıyla meslek disiplinin sağla-
namadığı; daha sağlıklı ve işlevsel bir iş güven-
liği uzmanlığının gelişmesinin önünde engel 
teşkil ettiğini ifade etti.

Bu olumsuz tablonun kısmen düzeltilebil-
mesi için iş güvenliğiyle ilgili yönetmelik ve 
uygulamalarda değişiklik yapılmasın gerekli 
olduğunu “iş güvenliği belgesi alma ve sürdü-
rebilme” koşulları arasına “herhangi bir mes-
lek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar 
için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair 
son altı ay içinde alınmış oda kayıt belgesi ile 
disiplin yönünden meslekten veya memuriyet-
ten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya 
mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak 
yasaklanmamış olmak” koşulunun da getiril-
mesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürü Sedat Yenidünya birlikte çalışmanın 
ve meslek örgütlerinin önemine vurgu yaptı. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirttikten 
sonra belirlenecek bir program çerçevesinde, 
ortak yürütülecek bir çalışmanın başlatılabile-
ceğini ifade etti.  
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