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Konu :6331 Sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yapılan Değişiklikler 
 

20.06.2012 tarihinde kabul edilerek, 30 Haziran 2012 tarih 28339 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan ve bu tarih itibariyle dört aşamalı olarak yürürlüğe giren 6331 sayılı “İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu” ile İş Hukuku mevzuatında bazı değişiklikler yapılmış, iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatının bir kanun çatısı altında birleştirilmesi amaçlanmıştır.  

Yasanın bazı hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş, bazı hükümlerinin yürürlüğü 

ise daha sonraki tarihler olarak anılan Kanunda belirlenmiştir. 

Yasanın yayımlanmasıyla yürürlüğe giren 9. Maddesi uyarınca;işyerlerinin risk grubunun 

belirlenmesine ilişkiniş yeri tehlike sınıflarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından bir Tebliğle belirlenmesi gerekmekte olup, bu belirleme 26 Aralık 2012 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflar Tebliği” 

ile yapılmış ve Tebliğin ekinde açıklanmıştır. Anılan tehlike sınıflarının hangisine girildiğinin 

tespitinde o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınmaktadır. 

Anılan Kanunda tanımlandığı üzere; “Risk:  tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya 

da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini”; “Risk değerlendirmesi ise; işyerinde var 

olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine 

yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve 

kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları” ifade 

etmektedir. 

Kanunun 4. Maddesine göre; işveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla 

yükümlüdür. Gerek bumadde kapsamında gerekse10. maddede hüküm altına alındığı üzere; 

işveren risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır. Bunun nasıl yapılacağı 

ve/veya yaptırılacağı ise 29.12.2012 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “İş Sağlığı ve 

Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği”inde düzenlenmiştir. 

Risk değerlendirmesinin yapılmaması halinde uygulanacak yaptırımlar Kanunun 25 

maddesinde ve 26. Maddesinde düzenlenmiştir. 25. Maddede çok tehlikeli sınıfta yer alan 

bazı işyerleri için işin durdurulması öngörülmüştür. Keza 26. Maddede, risk değerlendirmesi 

yapılmaması veya yaptırılmaması halinde üç bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay 

için dörtbinbeşyüz Türk Lirası ceza uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

  alfa   ymm 
Alfa YMM Ltd. Şti. 
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Ofis : (0212) 343 65 65  (Pbx) 

Fax  : (0212) 343 31 41  

 



2 
 

Anılan Kanunun 6.maddesinde “İş sağlığı ve güvenlik hizmetleri”,7. maddesinde “İş sağlığı 

ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi”, 8. maddesinde ise “işyeri hekimliği ve iş 

güvenliği uzmanı” başlığı altında yer alan düzenlemelerin yürürlük tarihleri çalışan sayısı ve 

tehlike sınıfına göre şöyle belirlenmiştir: 

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 

için 01.07.2014’ den itibaren, 

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 

01.07.2013’den itibaren, 

3) Diğer işyerleri için ise 01.01.2013’den itibaren. 

Yukarıda açıklandığı üzere, tüm işyerleri ( 50’den az açılanı olsa bile) için Kanunun 4. 

Maddesinde ve 10. Maddesinde belirtilen risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak 

zorunluluğu hali hazırda yürürlüğe girmiş durumda olup, cezai yaptırıma uğranmaması için 

bu yükümlülüğün bir an önce yerine getirilmesi gerekir. 

 

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kapsamında yeni düzenleme ve 

değişiklikler aşağıda daha ayrıntılı açıklanmaya çalışılmıştır: 

 Kanun Kapsamı ve İstisnalar 

 

Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile 

işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet 

konularına bakılmaksızın uygulanacaktır. Kanunun bu düzenlemesi kapsamında olmayan 

haller istisna teşkil etmektedir ve Kanun’un 2’nci maddesinde yer aldığı üzere istisnai 

durumlara aşağıda yer verilmiş bulunmaktadır. 

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk 

Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 

faaliyetleri. 

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. 

c) Ev hizmetleri. 

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. 

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında 

yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. 

 

 İşverenin genel yükümlülükleri  

İşverene ait ilave yükümlülükler 6331 sayılı kanunda, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre daha 

detaylı belirtilmiş bulunmaktadır. İş Kanunu ve yönetmeliklere ek olarak, Kanun risklerden 

koruma ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri bağlamında, işverence görevlendirilecek iş 

güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeliile ilgili hususları 

düzenlemektedir.Şöyle ki 4857 sayılı İş Kanunu İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı 

görevlendirilmesi için aranan devamlı olarak elli işçi çalıştırma şartı ve iş güvenliği uzmanı 
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için işin sanayiden sayılan işlerden olması şartı bu kanun ile ortadan kaldırılmış olup, 6331 

sayılı kanun’un 6’ncı maddesi ile her işverenin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 

görevlendirmek durumunda olduğunu belirtmiştir.İşverenin çalışanları arasında belirlenen 

niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamı veya bir kısmını ortak 

sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet olarak yerine getirebilecektir. Kanunun 4’ncü 

maddesinin (2)’nci bendinde açıkça belirtildiği gibi işyeri dışındaki uzman kişi ve 

kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmamakta olup işveren 

tarafından sorumlulukların takibi gerekmektedir. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetleri dışarıdan alınsa dahi işverenin sorumluluğunun devam ettiği belirtilmiş ve yerine 

getirilmesi gereken yükümlülüklerin göstergesi ise madde 5’te açıklanmıştır. 

İş güvenliği uzmanı kanunda tanımlanmış olup, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev 

yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, 

mimar, teknik elemanı tanımlamakta olup, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate 

alınarak iş güvenliği uzmanları görevlendirilecektir.  

 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi ile ilgili madde ile de Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından işverenlere destek 

sağlayacaktır.Kanunun 7’nci maddesi ile de on işçiden az işçinin çalıştırıldığı işyerlerine 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca parasal destek sağlanabileceği de belirtilmektedir. 

Ayrıca yapılan kontrol ve denetimlerde istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde 

bulunmadığı tespit edilen işverenlerden bu durumun tespiti halinde, yapılan tüm ödemeler 

yasal faizi ile geri alınacak ve işyerleri üç yıl süre ile destekten yoksun bırakılacaktır. 

İşveren Kanun kapsamında çalışanları bilgilendirmek ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

eğitmekle yükümlüdür. 

 Risk değerlendirmesi yapma veya yaptırma yükümlülüğü işverene aittir 

Kanuna göre işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risklerin değerlendirilmesini yapmak 

veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu noktada, risklerden etkilenecek çalışanların durumu, 

kullanılacak iş ekipmanlarının belirlenmesi, işyerinin tertip ve düzeni gibi hususlar işverence 

dikkate alınmalıdır. İşveren bu konuda gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların 

yapılmasını sağlar.  

Risk Değerlendirmesinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 29.12.2012 tarih 28512 sayılı 

Resmi Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği yayımlanarak 

30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, 

Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 9’ncu maddesinde belirtildiği üzere iş 

güvenliği uzmanlarının yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri arasında risk 

değerlendirmesinin ve uygulanmasının yapılması ile gereken sağlık ve güvenlik önlemleri 

konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmakla yükümlü olduğu da 

belirtilmiştir. 

Risk değerlendirmesi yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu 

olmadığından en kısa zamanda yapılması gerekmekte olup, yapılmaması halinde ve 

ayrıca aykırılığın devam ettiği aylar boyunca idari para cezası uygulanacaktır.  
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İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri iş sağlığı ve güvenliği kanunu’nun 38’nci 

maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranacaktır.Risk değerlendirmesi 

yapılabilmesi için ise uygun ekibin işyerinde sağlanması yürürlük tarihi itibariyle yani 

01.01.2013 tarihi itibariyle sağlanması gereği önemlidir ve işverenlerin bu konuya 

titizlikle yaklaşması uygun olacaktır.  

Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük 

endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması 

durumunda kanunun 25’nci maddesinde belirtildiği üzere iş durdurulabilecektir. 

 

 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında düzenlemeler 

yapılmıştır. 

İşveren Kanun'un 11. maddesine göre, acil durumları önceden değerlendirmek, gerekli 

tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu noktada gerekli ekiplerin kurulmasından ve eğitimlerin 

verilmesinden ya dadışarıdan bu hizmetin satın alınması konusunda yetkili kurum ve 

kuruluşlar ile irtibata geçilmesinden sorumludur. 

 Tehlike sınıfları belirlenecektir. 

 

Başlangıçta belirtildiği üzere dört kademeli olarak yürürlüğe giren6331 sayılı kanunla 

işyerleri, Kanun’un 9’ncu maddesine istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından kısa vadeli sigorta kolları prim oranları da dikkate alınmak suretiyle “az tehlikeli”, 

“tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılmış olup, bir takım yükümlülükler bu 

sınıflandırmaya göre değerlendirilecek ve söz konusu sınıflandırma İş Sağlığı ve Güvenliğine 

İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflar Tebliği ile 26.12.2012 tarih 28509 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır.   

İşyeri için belirlenmiş olan tehlike sınıfı, aynı zamanda çalıştırılacak iş güvenliği uzmanının 

yetki belgesi ve Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girişi açısından da etkili olacaktır. 

“Çok tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri (A) sınıfı, “Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri en az 

(B) sınıfı, “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 

belgesine sahip kişileri çalıştıracaktır. 

Ancak bu konuda Kanunun Geçici 4’ncü maddesinde geçiş hükümlerine yer verilmiş olup bu 

kapsamda; 

“ çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 

görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört 

yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer 

alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 

bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye 

sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır” şeklinde 

düzenleme yapılmıştır. 
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Yukarıda yer alan Kanun maddesi mevcut sertifikaların alınması gerekliliğini göstermekte 

olup,mevcut sertifikaların geçerliliği Kanun'un yukarıdakigeçici maddesinde belirtilmiş olup 

yeni sertifikalar ile ilgili düzenlemelerin yapılması beklenmelidir. 

 İş kazası ve meslek hastalıkları kayıt edilmeli ve bildirilmelidir. 

İşveren bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak ve bu konularda rapor 

düzenlemek zorunda olup bu rapor, iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenleri konusunda 

inceleme yapılarak, ne gibi önlemler alınması ve iyileştirilmesi gerekli öncelikler kapsamında 

düzenlenecektir.  

İşveren, “iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde”, “meslek hastalıklarını” ise 

“sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek 

hastalığını öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 

bildirmekle mükelleftir. Bunun gibi, işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları da “meslek 

hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen 

sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.  Öyle ki, “sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal 

eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı 

koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle 

yükümlüdür. 

Görüldüğü gibi, yeni bir uygulama olarak özel veya kamu kurumu niteliğindeki sağlık 

kuruluşları da kendilerine intikal eden iş kazaları ile meslek hastalığı şüphesi veya tespiti 

bulunan vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna on gün içinde bildireceklerdir. Bu bildirimle 

kayıt dışı istihdam edilenlerin de iş kazası ve meslek hastalığı tespitleri yapılabilecektir.  

 

 Sağlık Gözetimi -Sağlık Muayene ve Raporlarının alınmasına ilişkin düzenleme 

yapılmıştır. 

 

İşverenlere yasayla getirilen önemli bir yükümlülük de çalışanların işyerinde maruz 

kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarıdır.  

İşverenler; 

-         İşe girişlerde, 

-         İş değişikliklerinde, 

-         İş kazası, meslek hastalığı, sağlık gibi sebeplerle işten uzaklaşmalarından sonra işe 

dönüşlerinde çalışanın talep etmesi halinde, 

-         İşyerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen 

aralıklarda çalışanlarının sağlık muayenelerini yaptırmak zorundadır. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun 

olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 
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Ayrıca, madde metninde işe girişlerde alınacak olan sağlık raporlarının kimlerden 

alınabileceğine de açıklık getirilmiştir: Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık 

raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik 

biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınacaktır. 

 

Sağlık raporlarına itiraz halinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastaneler karar 

verecek olup, bu kararlar kesin olacaktır. 

Bu Kanun’un Geçici 3’ncü maddesine göre; Çalışanlar için daha önce 4857 sayılı kanun 

kapsamında alınmış olan periyodik sağlık raporları, bu raporların süresi bitinceye kadar 

geçerli olacaktır. 

Böylece, çalışanların işe başlarken ve devamı süresince işyeri hekiminin sağlık gözetimi 

altında bulunması, sağlık ve güvenlik endişesinden uzak çalışmasını sağlamaya yönelik  

ortamın oluşturulması yeni yasanın en önemli adımlarından biridir. İşe girerken, iş değişikliği 

ya da yeniden işe dönüşlerde sağlık muayenelerinin yapılması ve bu muayeneler neticesinde 

çalışanın yapacağı veya daha önce yaptığı işlerin sağlığına olumsuz etkileri konusunda 

çalışma ortamını iyi bilen işyeri hekimlerinin karar vermesi önemli bir düzenlemedir.  

 İşveren çalışanları bilgilendirmeli, eğitmeli, iş sağlığı ve güvenliği konularında 

görüşlerini almalı ve bu faaliyetlere katılımlarını sağlamalıdır. 

İşveren Kanun'un 16, 17, 18. maddeleri kapsamında, çalışanları yasal hak ve yükümlülükleri, 

işyerinde alınan tedbirler, acil durum ekibi, yangın ekibi, sağlık personelinin kimlikleri gibi 

konularda bilgilendirmeli; iş sağlığı ve güvenliği konusunda, düzenli aralıklarla eğitimlerini 

vermelidir.Bu konuda önemli bir nokta; Kanun'un 17. maddesinin 3. fıkrasına göre mesleki 

eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, 

yapacağı işle ilgili eğitim aldığını belgelemeyenler çalıştırılamayacak oluşudur. 

 Çalışan temsilcisi seçilmesi/atanması zorunluluğu getirilmiştir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri de 

işyerlerinde “Çalışan Temsilcisi” seçilmesi veya seçimle belirlenemediği takdirde işveren 

tarafından atanması zorunluluğudur. 

Bir işyerinde kaç çalışan temsilcisinin görevlendirileceği, kanunun 20’nci maddesinde 

belirlenmiş olup şöyledir; 

-         2 – 50 çalışanı bulunan işyerlerinde bir, 

-         51 – 100 çalışanı bulunan işyerlerinde iki, 

-         101 – 500 çalışanı bulunan işyerlerinde üç, 

-         501 – 1000 çalışanı bulunan işyerlerinde dört, 

-         1001 – 2000 çalışanı bulunan işyerlerinde beş, 

-         2001 ve üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinde altı 
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Temsilci sayısının birden fazla olması halinde, temsilciler arasından yapılacak seçimle bir 

“Baş Temsilci” belirlenecektir. 

Çalışan temsilcileri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikelerin kaynağının 

bertaraf edilmesini veya tehlikenin bertaraf edilmesi işin özelliği gereği mümkün değil ise 

riskin azaltılmasını, işverene öneride bulunma yoluyla isteme ve gerekli tedbirlerin alınmasını 

talep etme hakkına sahiptirler. 

Buna ek olarak madde 18/3’te, “çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı 

ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili 

makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz” hükmü yer almaktadır. 

İşveren Kanun'un belirttiği üzere çalışan temsilcisinin, iş sağlığı ve güvenliği konularında 

gerekli teklifleri ve önerileri verebilmesi konusunda uygun ortamı da sağlamakla mükelleftir. 

İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi 

olarak da görev yapabilecektir. 

 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuştur. 

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için 

tavsiyelerde bulunmak üzere Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuş olup Konseyin 

çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu 80’nci maddesi ile sanayiden sayılan, en az elli işçi çalıştıran ve altı 

aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmasını 

öngörmekteydi. Kanun sanayiden sayılan ibaresine yer vermeyerek elli ve daha fazla çalışanın 

bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı, özel veya kamu sektöründe 

faaliyet gösteren her işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması 

zorunluluğunu hükme bağlamıştır. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu haller ile 

ilgili düzenlemeler de Kanun'un 22. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; 

a) Asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul oluşturmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi 

konusunda koordinasyon ve işbirliği asıl işverence sağlanır. 

b) Asıl işverence kurul oluşturulduğu taktirde, alt işverence kurul oluşturma zorunluluğu 

ortadan kalkmaktadır; ancak koordinasyonun sağlanması amacı ile alt işverence yetkili bir 

temsilci atanmalıdır. 

c) Asıl işverence kurul oluşturulmasının gerekli olmadığı hallerde, alt işverence oluşturulan 

kurula, koordinasyonun sağlanması bakımından asıl işverence yetkili bir temsilcinin atanması 

gerekmektedir. 

d) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl ve alt işveren işçilerinin toplam sayısı elliden fazla ise, 

koordinasyonu asıl işverence yapılacak ortak bir kurul oluşturulur. 
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  İdari para cezaları ve uygulanması hakkında yönetmeliklerin çıkması 

beklenmelidir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine aykırı hareket eden işverenler, 26’ncı madde 

uyarınca idari para cezalarına çarptırılacaktır. Kanun ile para cezalarının kapsamı 

genişletilmiş ve ceza miktarlarında artış yapılmıştır.  

Bu cezalaraşağıda gösterildiği şekildedir. 

 

 

Madde Başlığı Madde Cezanın Konusu Cezanın Miktarı  

MADDE 4 - İşverenin 
genel yükümlülükleri 

4/1-a 
İşverenin tedbir alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi 
(Her türlü tedbir: Organizasyon, araç-gereç, eğitim, bilgi, 
mesleki riskleri önleme, iyileştirme) 

2.000 TL 
Her yükümlülük için 
ayrı ayrı 

4/1-b 
Tedbirlerin izlenmemesi, denetlenmemesi ve 
uygunsuzlukların giderilmemesi 

2.000 TL 
Her yükümlülük için 
ayrı ayrı 

MADDE 6 - İş sağlığı ve 
güvenliği hizmetleri 

6/1-a 

İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi 
görevlendirilmemesi 

5.000 TL 

Her bir kişi için ve 
aykırılığın devam 
ettiği her ay için 
aynı miktar 

Diğer sağlık personeli çalıştırılmaması 2.500 TL 

Her bir kişi için ve 
aykırılığın devam 
ettiği her ay için 
aynı miktar 

6/1-b 
İSG hizmetleri için araç-gereç-mekan ve zaman 
sağlanmaması 

1.500 TL 
Her bir ihlal için ayrı 
ayrı 

6/1-c 
İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonun 
sağlanmaması 

1.500 TL 
Her bir ihlal için ayrı 
ayrı  

6/1-ç 
İşverene yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine 
getirilmemesi 

1.000 TL Her tedbir için 

6/1-d 
Görevlendirilen kişilerin, hizmet alınan kuruluşların, 
başka işyerlerinden gelen çalışanların ve bunların 
işverenlerinin İSG riskleri konusunda bilgilendirilmemesi 

1.500 TL 
Her bir ihlal için ayrı 
ayrı  

MADDE 8 - İşyeri 
hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanları 

8/1 
İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin hak ve 
yetkilerinin kısıtlanması 

1.500 TL 
Her bir ihlal için ayrı 
ayrı 

8/6 İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulması 1.500 TL 
Her bir ihlal için ayrı 
ayrı 

MADDE 10 - Risk 
değerlendirmesi, kontrol, 
ölçüm ve araştırma 

10/1 Risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması 

3.000 TL - 

4.500 TL 
Aykırılığın devam 
ettiği her ay için 
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10/4 
Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, 
inceleme ve araştırmaların yapılmaması 

1.500 TL - 

 MADDE 11 - Acil durum 
planları, yangınla 
mücadele ve ilk yardım 

11 

Acil durumların belirlenmemesi, acil durumlar için tedbir 
alınmaması, acil durum planlarının hazırlanmaması, 
destek elemanı görevlendirilmemesi, araç-gereç 
sağlanmaması, eğitim ve tatbikatların yapılmaması, acil 
durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak 
düzenlemenin yapılmaması 

1.000 TL 
Her yükümlülük için 
ayrı ayrı 

1.000 TL 
Aykırılığın devam 
ettiği her ay için 

MADDE 12 - Tahliye 12 

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda; 
çalışanların işi bırakarak güvenli yere gidebilmesinin, özel 
olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanların işe devam 
etmelerini istemek 

1.000 TL 
Her yükümlülük için 
ayrı ayrı 

1.000 TL 
Aykırılığın devam 
ettiği her ay için 

MADDE 14 - İş kazası 
ve meslek 
hastalıklarının kayıt ve 
bildirimi 

14/1 

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının 
tutulmaması, bunlar hakkında incelemeler yapılarak ilgili 
raporların düzenlenmemesi, ramak kala olayların 
incelenerek raporların düzenlenmemesi 

1.500 TL 
Her yükümlülük için 
ayrı ayrı 

14/2 
İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü 
içinde SGK'ya bildirmemesi 

2.000 TL - 

14/4 
Sağlık hizmeti sunucularının, iş kazalarını ve meslek 
hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi 

2.000 TL - 

MADDE 15 - Sağlık 
gözetimi 

15/1 Sağlık gözetiminin yapılmaması 1.000 TL 
Her çalışan için ayrı 
ayrı 

15/2 
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
çalışacaklar için sağlık raporu alınmadan işe başlatma 

1.000 TL 
Her çalışan için ayrı 
ayrı 

MADDE 16 - 
Çalışanların 
bilgilendirimesi 

16 
Çalışanların ve temsilcilerin bilgilendirilmemesi (riskler, 
tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, yangın, 
tahliye) 

1.000 TL 
Her çalışan için ayrı 
ayrı 

MADDE 17 - 
Çalışanların eğitimi 

17/1-7 Çalışanlara eğitim verilmemesi 1.000 TL 
Her çalışan için ayrı 
ayrı 

 MADDE 18 - 
Çalışanların görüşlerinin 
alınması ve 
katılımlarının 
sağlanması 

18 

Çalışanların görüşlerinin alınmaması ve katılımlarının 
sağlanmaması (İSG konularına teklif getirme, seçilecek iş 
ekipmanı, yeni teknoloji, hekim, uzman, hemşire seçimi, il 
yardım, yangın, tahliye için görevlendirilecek kişilerin 
belirlenmesi) 

1.000 TL 
Her aykırılık için 
ayrı ayrı 

MADDE 20 - Çalışan 
temsilcisi 

20/1 
Çalışan temsilcilerinin görevlendirilmemesi veya 
seçilmemesi 

1.000 TL - 

20/3 
Çalışan temsilcilerinin işverene öneride bulunma ve 
tedbir alınmasını isteme hakkının verilmemesi 

1.500 TL - 

20/4 
Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarının 
kısıtlanması, imkan sağlanmaması 

1.000 TL - 
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MADDE 22 - İş sağlığı 
ve güvenliği kurulu 

22 

50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği kurulunun oluşturulmaması, alt işverenin 
bulunduğu hallerde uygun kurulun oluşturulmaması, 
kurullar arası koordinasyonun sağlanmaması 

2.000 TL 
Her aykırılık için 
ayrı ayrı 

MADDE 23 - İş sağlığı 
ve güvenliğinin 
koordinasyonu 

23/2 

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, 
sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde İSG 
konusundaki uyarılara uymayan işverenlerin, yönetim 
tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bildirilmesi 

5.000 TL - 

MADDE 24 - Teftiş, 
inceleme, araştırma, 
müfettişin yetki, 
yükümlülük ve 
sorumluluğu 

24/2 

Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune 
alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve 
güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına 
engel olunması 

5.000 TL - 

MADDE 25 - İşin 
durdurulması 

25 
İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen 
durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam 
ettirilmesi 

10.000 TL - 

25/6 
İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara 
ücretlerinin ödenmemesi, az ödenmesi veya uygun başka 
iş verilmemesi 

1.000 TL 
İhlale uğrayan her 
çalışan için ayrı 
ayrı 

1.000 TL 
Aykırılığın devam 
ettiği her ay için 

 MADDE 29 - Güvenlik 
raporu veya büyük kaza 
önleme politika belgesi 

29 

Büyük kaza önleme politika belgesinin hazırlanmaması 50.000 TL - 

Belgeyi Bakanlığa sunmadan işyerinin faaliyete 
geçirilmesi 

80.000 TL - 

İşletilmesine izin verilmeyen işyerinin faaliyete geçirilmesi 80.000 TL - 

Durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi 80.000 TL - 

MADDE 30 - İş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili 
çeşitli yönetmelikler 

30 
30’ncu maddede öngörülen yönetmelik hükümlerinin 
yerine getirilmemesi 

1.000 TL 
Her hüküm için ayrı 
ayrı 

1.000 TL 
Aykırılığın devam 
ettiği her ay için 

 

 Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi alma zorunluluğu geliyor. 

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin 

büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından 

hazırlanmalıdır. 

 

Güvenlik raporu hazırlamak zorunda olan işverenler, ancak hazırladıkları raporlar Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca içerik ve yeterlilik olarak incelenmesinden sonra işyerlerini açabilirler. 

 Kanunun uygulanması bakımından ikincil düzenlemeler (çeşitli yönetmelikler) çıkarılacaktır. 

Kanun getirdiği düzenlemelere açıklık getirmek ve kanunun işleyişini sağlamak bakımından ilgili 

Bakanlıklarca hazırlanacak yönetmelikler beklenmektedir.29.12.2012 tarih 28512 sayılı Resmi Gazete 
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ile; “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

Yönetmeliği” ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik” yayımlanarak uygulamada açıklık sağlanmış olup, belirtilmiş çeşitli konularda 

yönetmeliklerin çıkarılacağı da Kanun'un 30. Maddesine göre beklenmektedir. 

 

Saygılarımızla, 

         

       ALFA YMM LTD.ŞTI.  

 

 


