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1-49 ARASI ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNİN  

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU  

01 TEMMUZ 2020 İTİBARİYLE BAŞLIYOR 

 

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38’inci maddesine göre; bu 

Kanunun 6’ncı maddesinin yürürlüğe girme tarihi 7033 sayılı Kanunla, 

 Kamu kurumları ile, 

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

01/07/2017 tarihinden 01/07/2020 tarihine uzatılmıştır. 

6331 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde özetle; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden 

korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için 

işveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendireceği, çalışanları arasında 

belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını 

ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebileceği, ancak belirlenen niteliklere 

ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin 

yerine getirilmesini kendisi üstlenebileceği, 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 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla 

işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceği, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerini, Sağlık Bakanlığı’na ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 

sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabileceği düzenlenmiştir. 

Kamu kurumları ve 1-49 arası çalışanı olan “az tehlikeli” işyerlerinde; İş Güvenliği Uzmanlarının 

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesine göre çalışan sayısı 

başına ayda en az 10 dakika iş güvenliği uzmanı; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, 

Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesine göre çalışan sayısı başına ayda en 

az 5 dakika işyeri hekimi görev yaparlar. 

İş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi halinde; 10’dan az çalışanı olan “az tehlikeli” 

işyerlerinde 11.735 TL (aykırılığın devamı halinde her ay için), 10-49 çalışanı olan işyerlerinde 11.735 

TL (aykırılığın devamı halinde her ay için) idari para cezası uygulanır. 



 

 
  

 

İşyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde; 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 

11.735 TL (aykırılığın devamı halinde her ay için), 10-49 çalışanı olan işyerlerinde 11.735 TL (aykırılığın 

devamı halinde her ay için) idari para cezası uygulanır. 

Müşterilerimizin yukarıda açıklanan hususlara riayet etmesi halinde hem çalışanlarının iş 

kazası geçirmemelerine katkı sağlayacak hem de idari para cezası ve diğer rücu davalarına muhatap 

olmayacaklardır. 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 


