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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerinde İSG 
profesyonellerinin görevlendirilmesi ne zaman yürürlüğe girecektir?

30.06.2012 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 6. Maddesi 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci 
maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan 
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1.7.2016 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girdi.

01.07.2020 Çarşamba tarihinden itibaren, bugüne kadar ertelenmiş olan az 
tehlikeli sınıf kategorisinde değerlendirilen ve 50 kişiden az çalışanı bulunan 
bütün işyerleri ile kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 
çalıştırmak ya da bu kapsamda bu kişi veya bu alandaki şirketlerden hizmet 
alma zorunluluğu başlayacaktır.

Kısaca, 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bir çalışanı bile olsa, tehlike sınıfı 
ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti 
bulundurulması gerekmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulama kapsamı nedir?

6331 sayılı Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine 
uygulanmakla birlikte bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekilleri, çırak ve 
stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsar. 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 ve hükümlü 
ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan 
iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde çalışanlar anılan 
düzenleme kapsamında değildir.
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İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili genel yükümlülükleri 
nelerdir?

Bilindiği üzere 6331 sayılı Kanun uyarınca işverenler, işyerlerinde alınması 
gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının 
izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım 
ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ile 
yükümlüdür. Bu kapsamda 6331 sayılı Kanunun 4.maddesinde 30.12.2012 
tarihinden itibaren bütün işverenlere aşağıda özetlenen yükümlülükleri 
getirmiştir:
•  İşyerinde risk değerlendirmesi yapılması,
•  Acil durum planlarının hazırlanması, yangınla mücadele ve ilk yardım 
çalışmalarının yapılması,
•  Tahliye planının yapılması,
•  İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,
       
•  Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi
•  Çalışanların bilgilendirilmesi,
•  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
•  Çalışan temsilcisinin/temsilcilerinin görevlendirilmesi,
•  Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli 
işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması,
•  Diğer işverenler ile İSG çalışmalarında koordinasyonun sağlanması.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili genel yükümlülükleri 
dışında 01.07.2020 tarihinde uygulanacak yasa hükmü neleri içermektedir?

Bu genel yükümlülüklerin dışında 01.07.2020 tarihinden itibaren Kanun 
maddesinden de anlaşılacağı üzere; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 
6. Maddesinin 1. Fıkrası a bendinde yer alan ibareye göre 50’den az çalışanı 
olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 
görevlendirmekle yükümlü tutulmuştur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına 
yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
sunulması için işveren;
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a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla 
çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli 
görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel 
bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve 
güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen 
niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan 
sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek 
cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip 
olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen 
eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler 
hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. (1)
MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;4857 sayılı İş 
Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu 
kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 
için 1/7/2020 tarihinde ...yürürlüğe girer.

Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve 50’den Az Çalışanı Olan İşletmeler Ne 
Yapacak?

50’den az çalışanı olan işletmeler çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı ve 
işyeri hekimi mevcutsa İSG KATİP sistemi üzerinden içe görevlendirme 
yaparak iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunu yerine 
getirmiş olacaklardır.
Ancak, işyerinde iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekiminden birinin 
bulunmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş 
olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden bu hizmetin tamamını ya da bir kısmını 
alabileceklerdir. Ortak sağlık güvenlik birimlerden (OSGB) alınan iş güvenliği 
uzmanlığı ya da işyeri hekimliği hizmetlerinde çalışan sayısına göre belirlenen 
asgari sürelerde İSG-KATİP sistem atamasının yapılması ve sistem üzerinden 
onaylanması gerekmektedir.
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Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve 50’den Az Çalışanı Olan İşletmelerde İSG 
yükümlülüğü kim tarafından yürütülecektir?

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işe giriş 
ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
hizmetlerinin işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütülebilmekte olup 
konuya ilişkin usul ve esaslar 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından 
Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikle 
düzenlenmiştir.
Yine 6331 sayılı Kanunda 7033 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle söz konusu 
düzenlemenin kapsamı genişletilerek, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerleri de bu yönetmelik kapsamına dâhil edilmiştir. Buna göre 
yürürlük tarihine kadar işveren veya işveren vekillerinin İSG hizmetlerini 
üstlenmemesi halinde öteleme tarihi (1/7/2020) itibariyle Kanunu 6 ncı 
maddesi kapsamında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme 
yükümlülüğü hükümleri uygulanması zorunlu hale gelecektir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin işverence üstlenilmesi için şartlar nelerdir?

50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sağlık gözetimi 
dışındaki hizmetler, Genel Müdürlükle protokol imzalamış kurum, kuruluşlar 
veya üniversiteler aracılığıyla verilen eğitimleri tamamlayarak yapılacak 
sınavda başarılı olmaları hâlinde işveren veya işveren vekilince de yerine 
getirilebilir.  Aynı uygulama kamu işyerlerinde de gerçekleştirilebilir.
Örneğin, elliden az çalışanı bulunan bir hukuk bürosu, muhasebe bürosu veya 
terzi dükkânı, manav, market, apartmanlar vb. işyerlerinin işveren veya 
işveren vekilleri sağlık gözetimi dışında hizmetleri kendileri verebilirler. Sağlık 
raporları ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilir.
Elliden az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan ve yapılan eğitime katılarak 
e-sertifika almaya hak kazanan işveren veya işveren vekillerinin kendi 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenmeleri hâlinde 
görevlendirmelerin İSG-KÂTİP üzerinde yapılmasına olanak sağlanması için 
gerekli düzenlemeler tamamlanıp Bakanlık internet sitesinden ilan edilinceye 
kadar Yönetmelik ekinde yer alan taahhütnamenin imza altına alınarak 
Bakanlığın istemesi hâlinde iletilebilecek şekilde işyerinde muhafaza edilmesi 
gerekmektedir.
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Yani bu kapsamda; işveren, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip 
personel bulunması hâlinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin tamamını veya bir 
kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine 
getirebilecektir. 
Yani 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; 
(işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından (İSG sertifikası olması 
şartıyla) yürütülebilecektir. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer 
alan iş yerleri de (işyeri hekimleri yerine) aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti 
sunucularından hizmet alabilecektir.

Diğer taraftan belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, 
tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini 
işveren kendisi üstlenebilir. Anılan eğitimler Genel Müdürlükle protokol 
imzalamış kurum, kuruluşlar veya üniversiteler aracılığıyla verilmektedir.
İşverenler bu kapsamda işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği 
uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden 
sorumludur.

İşveren veya işveren vekili olarak alınan sertifika kaç işyerinde kullanılabilir?

Söz konusu sertifikayı almaya hak kazanan işveren veya işveren vekilleri, 
elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan sadece bir işyerinde iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

İSG profesyonellerinin (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık 
personeli) yetkileri nelerdir?

İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık 
yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı 
işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde 
bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve 
tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların 
düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren 
sorumludur.
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Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, 
patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, 
meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren 
tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya 
iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika 
temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle 
kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki 
bağımsızlık içerisinde yürütür.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti ile ilgili işverenin yükümlülükleri nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir 
şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama 
ve düzenleme yapmakla, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine 
getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün 
ihtiyaçlarını karşılamakla, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, görevlendirdiği kişi veya hizmet 
aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan 
ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle, işyeri hekimi, iş güvenliği 
uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, 
Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini 
sağlamakla, çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut 
bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının 
meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş 
güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle, Bakanlıkça belirlenecek iş 
sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG-KÂTİP sistemi 
üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel 
görevlendirilse veya OSGB’lerden hizmet alınsa bile işverenin bu hizmetlere 
ilişkin yükümlülükleri ve sorumlulukları devam eder.
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygunsuzluk hâlinde idari para 
cezası ne kadardır?

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği 
durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 
"İdari para cezaları ve uygulanması" başlıklı 26 ncı maddesinde belirtilmiştir. 
Yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak çalışan sayısına göre her 
yıl uygulanacak ceza miktarları Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sayfasında her yıl 
güncellenmekte olup ilan edilmektedir.
      
Bu kapsamda İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerlerinin 
idari para cezaları para cezaları ile karşılaşmaları söz konusu olabilecektir. 
Kanun çerçevesinde 50'den az işçi çalıştıran işyerlerine yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi halinde uygulanan cezalar aşağıdaki gibidir:
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