
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI



MADDE	1
AMAÇ

İşyerlerinde;
İş	sağlığı	ve	güvenliğinin	sağlanması,
İyileştirilmesi	için,

İşveren	ve	çalışanların	görev,	yetki,	
sorumluluk,	hak	ve	yükümlülüklerini
düzenlemektir.



MADDE	2	
KAPSAM	VE	İSTİSNALAR



MADDE	2	
KAPSAM	VE	İSTİSNALAR

Kamu	ve	özel	sektöre	
ait	bütün	işler	ve	

işyerleri
İşverenler,	işveren	
vekilleri,	çırak	ve	

stajyerler	dahil	tüm	
çalışanlar

TSK,	GKK,	MİT	Müsteşarlığının	faaliyetleri
(fabrika,	bakım	merkezi,	dikimevi	vb.	işyerlerindekiler	hariç)

Afet	ve	acil	durum	birimlerinin	müdahale	faaliyetleri

Ev	
hizmetleri

Kendi	nam	
ve	
hesabına	
mal	ve	
hizmet	
üretenler

Hükümlü	ve	
tutuklulara	yönelik	
infaz	hizmetleri	
sırasında,	
iyileştirme	
kapsamında	
yapılan	işyurdu,	
eğitim,	güvenlik	ve	
meslek	edindirme	
faaliyetleri.	



MADDE	3
TANIMLAR

qÇalışan:	
Kendi	özel	kanunlarındaki	statülerine	
bakılmaksızın	kamu	veya	özel	
işyerlerinde	istihdam	edilen	gerçek	
kişi.

qİşveren: 

Çalışan	istihdam	eden	gerçek	veya	tüzel	kişi	yahut	
tüzel	kişiliği	olmayan	kurum	ve	kuruluşlar.	



MADDE	3
TANIMLAR

qİşyeri:	
Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve
olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği,
işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik
yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında
örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım,
beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer
eklentiler ve araçları da içeren organizasyon.



MADDE	3
TANIMLAR

qRisk:	
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da
başka zararlı sonuçmeydana gelme ihtimali.

qTehlike:	
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı
veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyeli.



MADDE	3
TANIMLAR

qİş	kazası:
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya
vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen
engelli hâle getiren olay



MADDE	3
TANIMLAR

qMeslek	hastalığı:

Mesleki	risklere	maruziyet sonucu	ortaya	
çıkan	hastalık	



MADDE	4
İŞVERENİN	GENEL	YÜKÜMLÜLÜĞÜ

• (1) İşveren, çalışanların işle ilgili
sağlık ve güvenliğini sağlamakla
yükümlü olup bu çerçevede;



MADDE	4
İŞVERENİN	GENEL	YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(a) Mesleki risklerin önlenmesi,
eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin

alınması,
organizasyonun yapılması,
gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun

hale getirilmesi
mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapar. Ceza	Maddesi:	26/1.a



MADDE	4
İŞVERENİN	GENEL	YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine
uyulup uyulmadığını
izler,
denetler
uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Ceza	Maddesi:	26/1.a



MADDE	4
İŞVERENİN	GENEL	YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(c)	Risk	değerlendirmesi	yapar	veya	yaptırır.	



MADDE	4
İŞVERENİN	GENEL	YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik
yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.



MADDE	4
İŞVERENİN	GENEL	YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki
çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere
girmemesi için gerekli tedbirleri alır.



MADDE	4
İŞVERENİN	GENEL	YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet
alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.



MADDE	4
İŞVERENİN	GENEL	YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki
yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.



MADDE	4
İŞVERENİN	GENEL	YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini
çalışanlara yansıtamaz.



MADDE	5
RİSKLERDEN	KORUNMA	İLKELERİ

İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde
aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a)Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.



MADDE	5
RİSKLERDEN	KORUNMA	İLKELERİ

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin
tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim
metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle
tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve
güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise
en aza indirmek.



MADDE	5
RİSKLERDEN	KORUNMA	İLKELERİ

d)	Teknik	gelişmelere	uyum	sağlamak.	

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla
değiştirmek.

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal
ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini
kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası
geliştirmek.



MADDE	5
RİSKLERDEN	KORUNMA	İLKELERİ

• g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma
tedbirlerine göre öncelik vermek.

• ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.



MADDE	6
İŞ	SAĞLIĞI	VE	GÜVENLİĞİ	HİZMETLERİ

• İş	Güvenliği	Uzmanı

• İşyeri	Hekimi

• Diğer	Sağlık	Personeli	
• [>=10	çalışan	çok	teh.]

(Çalışanları	arasından,	kendisi,	O.S.G.B.)



MADDE	6
İŞ	SAĞLIĞI	VE	GÜVENLİĞİ	HİZMETLERİ

İşveren	veya	işveren	vekili	belirlenen	niteliklere	ve	
gerekli	belgeye	sahip	değilse;

<10	çalışan	ve	AZ	TEHLİKELİ	işyerlerinde

Bakanlıkça	ilan	edilen	eğitimler	tamamladığında
işe	giriş	ve	periyodik	muayeneler	ve	tetkikler



MADDE	6
İŞ	SAĞLIĞI	VE	GÜVENLİĞİ	HİZMETLERİ

1. Kamu	Kurumları
2. <50	çalışan	ve	AZ	TEHLİKELİ	işyerleri
Yürürlüğe	gireceği	tarih:	01.07.2017
(20.08.2016	tarih	ve	67458	sayılı	Kanun)
3.	Diğer	işyerleri
Yürürlükte



MADDE	6
İŞ	SAĞLIĞI	VE	GÜVENLİĞİ	HİZMETLERİ

İşveren;

ØAraç, gereç, mekan, zaman vb. gerekli bütün ihtiyaçlar

Øiş birliği ve koordinasyon

Ømevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen
tedbirleri yerine getirir.



MADDE	6
İŞ	SAĞLIĞI	VE	GÜVENLİĞİ	HİZMETLERİ

Ø Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen
işyerlerinde, diğer sağlık personeli
görevlendirilmesi zorunlu değildir.



MADDE	7
İŞ	SAĞLIĞI	VE	GÜVENLİĞİ	HİZMETLERİNİN	

DESTEKLENMESİ

• Bakanlıkça şu şartlarla destek sağlanabilir:
<10 çalışan (kamu hariç), çok teh, teh
(az tehlikeli için Bakanlar Kurulu Kararı)

• İSG hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak
kısmı, ödenme şekli, destek sağlanacak işyerlerinin
taşıması gereken şartlar: Bakanlıkça çıkarılan
Yönetmelikle belirlenmiştir.



MADDE	8
İŞYERİ	HEKİMLERİ	VE	İŞ	GÜVENLİĞİ	UZMANLARI

Uzman ve Hekim;

ØEksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler.
İşverene yazılı olarak bildirir.

ØYerine getirilmesinden işveren sorumludur.



MADDE	8
İŞYERİ	HEKİMLERİ	VE	İŞ	GÜVENLİĞİ	UZMANLARI

Bildirilen eksiklik ve aksaklıklar;
qAcil durdurmayı gerektiriyorsa,
qYangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri
acil ve hayati tehlike arz ediyorsa
qMeslek hastalığına sebep olabilecek ortamlar
bulunuyorsa
İşveren tarafından gerekli tedbir alınmadıysa;
Uzman ve Hekim Bakanlığın yetkili birimine, yetkili
sendika temsilcisine (yoksa çalışan temsilcisine) bildirir.



MADDE	8
İŞYERİ	HEKİMLERİ	VE	İŞ	GÜVENLİĞİ	UZMANLARI

ØUzman ve Hekim bu bildirimi yapmazsa;
Belgeleri 3 ay, tekrarında 6 ay askıya alınır.

Ø Bu bildirimden dolayı Uzman ve Hekimin iş
sözleşmesine son verilemez, hak kaybına uğratılamaz
aksi takdirde işveren hakkında tazminata hükmedilir.
(>= 1 yıllık sözleşme tutarı)



MADDE	8
İŞYERİ	HEKİMLERİ	VE	İŞ	GÜVENLİĞİ	UZMANLARI

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle
sonuçlanacak şekilde vücut
bütünlüğünün bozulmasına neden
olan iş kazası veya meslek
hastalığının meydana gelmesinde
ihmali tespit edilen işyeri hekimi
veya iş güvenliği uzmanının yetki
belgesi askıya alınır.



MADDE	8
İŞYERİ	HEKİMLERİ	VE	İŞ	GÜVENLİĞİ	UZMANLARI
İş	Güvenliği	Uzmanı:

ÇOK	TEHLİKELİ	SINIF	için																			1/1/2020		kadar

TEHLİKELİ	SINIF	için																												1/1/2019	kadar	

AZ	TEHLİKELİ	SINIF	için	

B

A

C

B

C



MADDE	8
İŞYERİ	HEKİMLERİ	VE	İŞ	GÜVENLİĞİ	UZMANLARI

ü İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli
görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren,
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurar.



MADDE	9
TEHLİKE	SINIFININ	BELİRLENMESİ

ü İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde
yapılan asıl iş dikkate alınır.

ü İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uyan iş varsa
tehlike sınıfı yüksek olan dikkate alınır.



MADDE	9
TEHLİKE	SINIFININ	BELİRLENMESİ

İş	Sağlığı	ve	Güvenliğine	İlişkin	İşyeri	Tehlike	Sınıfları	
Tebliği	(Resmi	Gazete	Tarihi:	26.12.2012)

24.10.09
Çelikten demir yolu ve tramvay yolu yapım malzemesi (birleştirilmemiş raylar ile ray donanımı, 
aksamı, vb.) ile levha kazıkları (palplanş) ve kaynaklı açık profil imalatı Çok Tehlikeli

24.10.10
Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir/spiegeleisen) üretimi (külçe, blok, veya 
diğer birincil formlarda) Çok Tehlikeli

24.10.12
Ferro alaşımların imalatı (ferro manganez, ferro silisyum, ferro siliko manganez, ferro krom ve 
diğerleri) Çok Tehlikeli

24.2 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı

24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı

24.20.09
Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı (sıcak 
çekilmiş veya sıcak haddelenmiş) Çok tehlikeli

24.20.10
Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı 
(soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş) Tehlikeli

24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
24.31 Barların soğuk çekilmesi
24.31.01 Çelik barların ve içi dolu profillerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı Tehlikeli



MADDE	10
RİSK	DEĞERLENDİRMESİ,	KONTROL	ÖLÇÜM	VE	

ARAŞTIRMA

(1) Risk Değerlendirmesinde dikkat edilecek
hususlar:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve
müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi
özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların
durumu.



MADDE	10
RİSK	DEĞERLENDİRMESİ,	KONTROL	ÖLÇÜM	VE	

ARAŞTIRMA

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma
ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı
risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm,
inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.



MADDE	11
ACİL	DURUM	PLANLARI,	YANGINLA	

MÜCADELEVE	İLK	YARDIM
Ø İşveren	muhtemel	acil	durumları	belirler.

Ø Bunların	olumsuz	etkilerini	önleyici	ve	sınırlandırıcı	
tedbirleri	alır.

ØAcil	Durum	Planı	hazırlar.

Ø İşyeri	dışındaki	kuruluşlarla	irtibatı	sağlayacak	gerekli	
düzenlemeleri	yapar.	



MADDE	11
ACİL	DURUM	PLANLARI,	YANGINLA	

MÜCADELEVE	İLK	YARDIM

Ø Yönetmeliğe göre (tehlike sınıfı, çalışan sayısı) yeterli
sayıda destek elemanı görevlendirir.

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele

c) İlkyardım



MADDE	11
ACİL	DURUM	PLANLARI,	YANGINLA	

MÜCADELEVE	İLK	YARDIM

qDestek	elemanı:

Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım
ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun
donanım ve yeterli eğitime sahip kişi.



MADDE	12
TAHLİYE

• (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen
tehlikenin meydana gelmesi durumunda
işveren;

• a) Çalışanların işi bırakarak derhal
çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir
yere gidebilmeleri için, önceden gerekli
düzenlemeleri yapar ve çalışanlara
gerekli talimatları verir.

b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça,
gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler
dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.



MADDE	12
TAHLİYE

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer
kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir
tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen
haber veremedikleri durumlarda;
istenmeyen sonuçların önlenmesi için,
bilgileri ve mevcut teknik donanımları
çerçevesinde müdahale edebilmelerine
imkân sağlar.

Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz
davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı
sorumlu tutulamaz.



MADDE	13
ÇALIŞMAKTAN	KAÇINMA	HAKKI

(1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya
kalan çalışanlar;
kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde

ise işverene başvurarak durumun tespit
edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verilmesini talep
edebilir.

Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir
ve durumu tutanakla tespit eder.

Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak
bildirilir.



MADDE	13
ÇALIŞMAKTAN	KAÇINMA	HAKKI

(2) Kurul veya işverenin çalışanın
talebi yönünde karar vermesi
hâlinde çalışan, gerekli tedbirler
alınıncaya kadar çalışmaktan
kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan
kaçındığı dönemdeki ücreti ile
kanunlardan ve iş sözleşmesinden
doğan diğer hakları saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda
birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli
bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu
hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.



MADDE	13
ÇALIŞMAKTAN	KAÇINMA	HAKKI

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep
etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin
alınmadığı durumlarda, tabi oldukları
kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini
feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş
sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu
maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen
çalışmış sayılır.

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması
hâlinde, bumadde hükümleri uygulanmaz.



MADDE	14
İŞ	KAZASI	VE	MESLEK	HASTALIKLARININ	KAYIT	

VE	BİLDİRİMİ
• (1)	İşveren;	
• a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar,

gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

• b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme
neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara
uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını
zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile
ilgili raporları düzenler.



MADDE	14
İŞ	KAZASI	VE	MESLEK	HASTALIKLARININ	KAYIT	

VE	BİLDİRİMİ

• İŞVERENİN	SGK’YA	BİLDİRİMİ

KAZADAN	SONRAKİ	
3	İŞGÜNÜ	İÇİNDE

ÖĞRENDİĞİ	TARİHTEN	İTİBAREN	
3	İŞGÜNÜ	İÇİNDE



MADDE	14
İŞ	KAZASI	VE	MESLEK	HASTALIKLARININ	KAYIT	

VE	BİLDİRİMİ

Sağlık	hizmeti	sunucuları	kendilerine	intikal	
eden	iş	kazalarını,	

Yetkilendirilen	sağlık	hizmeti	sunucuları	ise	
meslek	hastalığı	tanısı koydukları	vakaları

en	geç	10	GÜN	içinde	

Sosyal	Güvenlik	Kurumuna	bildirir.	



MADDE	15
Sağlık	Gözetimi

Tüm İşyerlerinde :

1. İşe Girişlerde,

2. İş Değişikliğinde,

3. İş Kazası/Meslek Hastalığı Sonrası Talepleri Halinde

4. Tehlike Sınıfına Göre Düzenli Aralıklarla

SAĞLIK RAPORU



İŞE UYGUN OLDUĞUNU BELİRTİR 
SAĞLIK RAPORU OLMADAN İŞE 

BAŞLAYAMAZ

TEHLİKELİ 
İŞYERLERİ

ÇOK TEHLİKELİ 
İŞYERLERİ

Sağlık	Gözetimi



Madde	16	ve	Madde	17
Bilgilendirme	ve	Eğitim

• İSG	Riskleri	ve	Tedbirler

• Hak	ve	Sorumluluklar

• İlk	Yardım	ve	Acil	Durum

• Çalışan	Temsilcisi

Bilgilendirme

• Düzenli	İSG	Eğitimleri

• Mesleki	Eğitim

• Çalışan	Temsilcisi

• İş	Kazası	ve	Meslek	Hastalığı

• Geçici	İş	ilişkisi

Eğitim

Eğitim maliyetleri çalışanlara yansıtılamaz.



Madde	18
Çalışanların	Görüşlerinin	Alınması
• a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda
görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının
tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer
alma ve katılımlarının sağlanması.

• b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş
ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının
çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi
konularında görüşlerinin alınması.



Madde	19
Çalışanların	Yükümlülükleri

• a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı
ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların
güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak
ve değiştirmemek.

• b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve
korumak.

• c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve
güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve
koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan
temsilcisine derhal haber vermek.

• ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve
mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi
ile iş birliği yapmak.

• d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve
çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

•



Madde	20
Çalışan	Temsilcisi

2 ile 50 arasında çalışan varsa

51 ile 100 arasında çalışan varsa

101 ile 500 arasında çalışan varsa

501 ile 1000 arasında çalışan varsa

1001 ile 2000 arasında çalışan varsa

2001’in üzerinde çalışan varsa

x 2

x 3

x 4

x 5

x 6



• Politika ve stratejileri belirler

•Üyeler:
- Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel
Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığından bir genel müdür, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve
Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık,
Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel
müdür …

•Yılda 2 kere toplanır

Madde	21
Ulusal	İSG	Konseyi



• >=50 ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurul 
oluşturulur

•En az ayda bir toplanır

• Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise iş 
birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır

•Sadece asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, alt işveren, 
koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar

•Sadece alt işveren kurul oluşturmuşsa işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar

• Asıl işveren + alt işveren >= 50 ise, birlikte bir kurul oluşturulur

• Aynı çalışma alanında birden fazla işveren ve kurul varsa; birbirlerini 
bilgilendirirler

Madde	22
İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kurulu



İdari	Tedbir	ve	Yaptırımlar

•Durdurmaİdari	
Tedbir

• İdari	Para	
Cezası

İdari	
Yaptırım

Çalışanlar için hayati 
tehlike oluşturan bir 

husus tespit 
edildiğinde ve Risk 
Değerlendirmesi 

yoksa

Yerine getirilmeyen 
yükümlülükler için



• İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş
ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit
edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya
tamamında

•Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli
kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların
olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması
durumunda iş durdurulur

• İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden
oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş
müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden
itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir

• Altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına
itiraz edebilir

İdari	Tedbir	ve	Yaptırımlar
İşin	Durdurulması



• İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini
ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya
durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür

•Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde üretim zorlaması
nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin
durdurulma sebebi sayılır

• Durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren
vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir

• Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı
ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklanır

• İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili
idari para cezası uygulanmaz

İdari	Tedbir	ve	Yaptırımlar
İşin	Durdurulması



İSG	KANUNU	– İdari	Yaptırım	ve	Tedbirler
Başlık Madde Konu Ceza	Miktarı	(2017)

<10	10-49	>49
İşverenin	Genel	
Yükümlülükleri
(her	yükümlülük	 için)

4/1a İşverenin	tedbir	alma	
yükümlülüğünü	 yerine	
getirmemesi	

A.T.
T.
Ç.T

İSG	Hizmetleri
(her	ay	için)

6/1a İş	güvenliği	uzmanı	
çalıştırmamak.
İşyeri	hekimi	çalıştırmamak.

A.T.
T.
Ç.T

Diğer	sağlık	personeli	
çalıştırmamak.

Ç.T.

Risk	
Değerlendirmesi

10/1 Risk	değerlendirmesi	 yapmamak	
veya	yaptırmamak.

A.T.
T.
Ç.T

(her	ay	için) 10/1 Risk	değerlendirmesi	 yapmamaya	
veya	yaptırmamaya	devam	
etmek.

A.T.
T.
Ç.T

2.702 2.702 4.053

3.377 4.053 5.404

4.053 5.404 8.106

6.760 6.760 10.140

8.450 10.140 13.520

10.140 13.520 20.280

- 6.758 10.137

4.055 4.055 6.082

5.068 6.082 8.110

6.082 8.110 12.165

6.083 6.083 9.124

7.603 9.124 12.166

9.124 12.166 18.249



Başlık Madde Konu Ceza	Miktarı	(2016)
<10	10-49	>49

Sağlık	Gözetimi
(her	çalışan	için)

15/1 Çalışanlara	sağlık	gözetimi	
yaptırmamak 1.350	TL

Çalışan	Temsilcisi 20/1 Uygun	sayıda	çalışan	temsilcisi	
görevlendirmemek.	

A.T
T.
Ç.T.

İş	kazası/Meslek	
hastalıklarının	kayıt	
ve	bildirimi

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

A.T
T.
Ç.T.

İş	sağlığı	ve	
güvenliği	 ile	ilgili	
çeşitli	
yönetmelikler	
(her	hüküm	için	ve	
aykırılığın	 devamı	
halinde	her	ay	için)

30 30	uncu	maddede	öngörülen	
yönetmelik	hükümlerine	 aykırı	
hareket	edilmesi	

A.T
T.
Ç.T.

İSG	KANUNU	– İdari	Yaptırım	ve	Tedbirler

- 6.510 9.765

1.350 1.350 2.025

1.687 2.025 2.700

2.025 2.700 4.050

2.702 2.702 4.053

3.377 4.053 5.404

4.053 5.404 8.106

1.350 1.350 2.025

1.687 2.025 2.700

2.025 2.700 4.050



• İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek
işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika
belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır

• Güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelendikten
sonra işyerleri işletmeye açılabilir

• İşyerinin (üst seviyeli bir kuruluşun) güvenlik raporunun olmaması,
incelenmek üzere gönderilmemesi veya yetersiz bulunması durumlarında
kuruluşun tamamında iş durdurulur

Güvenlik	Raporu	ve	Büyük	Kaza	Önleme	
Politika	Belgesi




