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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİRKÜLERİ 

No:2013/1 

 

KONU | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. 
 

 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de 6331 sayılı “İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu” yayımlanmıştır.  Kanun’un amacı işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için 

işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 

düzenlemektir 

 

Kanun ile artık Kamu da dahil olmak üzere büyüklü küçüklü tüm 

işletmeler ile tüm çalışanlar faaliyet konularına bakılmaksızın bu Kanunun 

hükümlerini uygulamakla yükümlü tutulmuşlardır. Yükümlülüklerin zamanında 

yerine getirilmemesi büyük tutarda idari para cezasını ödenmesini 

gerektirmektedir 

Kapsam: 

 

6331, Madde 2 ye göre Kanun kapsamına, faaliyet konularına bakılmaksızın, 

kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren 

vekilleri, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları girmektedir. 

 

Ancak bu kanunun hükümleri; 

 

- Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk 

Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 

faaliyetleri. 

- Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. 

- Ev hizmetleri. 

- Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi 

yapanlar. 



- Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme 

kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. 

 

kapsamında uygulanmayacaktır. 

YÜRÜRLÜK 

 

   İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) uygulama tarihleri işçi ve tehlike 

derecelerine göre farklılıklar göstermekle birlikte bazı maddeler ise yayım tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmiştir. 

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

işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, ( Yürürlük Tarihi: 01.07.2014 ) 

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

için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,  ( Yürürlük Tarihi: 01.07.2013 ) 

            3 )Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra ( Yürürlük Tarihi: 

01.01.2013 ) 

            4 ) Bir takım maddeler yayım tarihinde ( Yürürlük Tarihi: 01.01.2013) 

Burada önemli olan unsur Madde 9 da belirtilen “Tehlike sınıfının 

belirlenmesi”  gerekmektedir.  

 

Kanun kapsamında öncelikle yapılması gerekenler; 

a)      Bakanlık’ça yetkilendirilmiş: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ve İŞ YERİ HEKİMİ ile 

anlaşılmalıdır. 

b)      İşyerlerinin tehlike derecelerinin tespiti yapılmalıdır. 

c)      Risk değerlemesi yapılmalıdır. 

ç)   Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmelidir. 

 

Kanun, İş Güvenliği Uzmanını, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 

görevlendirilmek üzere, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine 

sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman olarak tanımlamıştır. 

Yine Kanun, işyerlerini olduğu gibi iş güvenliği uzmanlarını da sınıflandırmış ve işyeri, 

-          Az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa C sınıfı, 

-          Tehlikeli sınıfta yer alıyorsa B sınıfı, 

-          Çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa A sınıfı, uzman bulundurmaya zorunlu kılmıştır. 

 

Sonuç olarak, yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere tüm işyerleri iş 

güvenliği uzmanlığı belgesine sahip bir kişi istihdam etmek veya onlardan dışarıdan 

hizmet almak zorundadırlar. Temmuz/2013 tarihinden başlayarak pek çok işyerinin iş 

güvenliği uzmanlığı hizmeti satın alması gerekmektedir.  



          Ancak Kanunun 8.Maddesinin 6. Fıkrasına göre; “ Belirlenen çalışma süresi 

nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi 

gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, 

çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 

4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.” 

İDARİ CEZALAR 
 

Kanun kapsamında öngörülen idari cezalar aşağıdadır. 
 

 Yükümlülüğün Başladığı Tarih   

 Çalışan Sayısı 50’den AZ 
ise 

Çalışan Sayısı 50 ve daha 
fazla ise 

. 

Yükümlülük Açıklaması Az Tehlikeli 
İşyerlerinde 

Tehlikeli ve 
Çok Tehlikeli 
İşyerlerinde 

Tehlikeli ve 
Çok Tehlikeli 
İşyerlerinde 

Tehlikeli ve 
Çok Tehlikeli 
İşyerlerinde 

Yükümlülüğün Yerine 
Getirilmemesi Halinde 
Kesilecek İdari Para Cezası 
(2013 yılı ) 

Risk değerlendirmesi 
yapma veya yaptırmak 
zorunluluğu  

01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 3.234 TL ve aykırılığın 
devam ettiği her ay için 
4.851 TL  

Acil durum planlarının 
hazırlanması veya 
hazırlatılması  

01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 1.078 TL 

Çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimleri 
almalarının sağlanması 
zorunluluğu  

01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 Her bir çalışan için 1.078 TL  

Çalışanlar arasında 
yapılacak seçim veya 
seçimle belirlenemediği 
durumda atama yoluyla, 
aşağıda belirtilen 
sayılarda (1) Çalışan 
Temsilcisi 
görevlendirilmesi 
zorunluluğu  

01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 1.078 TL 

İş sağlığı ve güvenliği 
Kurulu oluşturma 
zorunluluğu (2)  

Tabi değil  Tabi değil  01.01.2013 01.01.2013 Her bir aykırılık için ayrı ayrı 
2.156 TL  

Ücretli olarak iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi ve 
diğer sağlık personeli (3) 
VEYA bu hizmetlerin 
tamamını veya bir 
kısmını Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimlerinden 
(OSGB) satın alma 
zorunluluğu  

01.07.2014 01.07.2013 01.01.2013 01.01.2013 
iş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi için 5.390 TL ve 
aykırılığın devam ettiği her 
ay için aynı miktar,  

görevlendirmeyen işverene 
2.695 TL ve aykırılığın 
devam ettiği her ay için aynı 
miktar  

 


