
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
 

KANUNU 

 

 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi 

için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin 

işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet 

konularına bakılmaksızın uygulanmak üzere 30 Haziran 2012 Tarihli ve Sayı: 28339 Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

İşçi çalıştıran işyerlerinin içinde bulundukları tehlike sınıfına bağlı olarak alınması gereken önlemler 

için geçiş tarihleri şöyle belirlenmiştir. 

 Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı 

tarihinden itibaren iki yıl sonra (01.07.2014 tarihinde) 

 50’den az çalışanı olup tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden 

itibaren bir yıl sonra (01.07.2013 tarihinde) 

 Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (01.01.2013 tarihinde) 

yürürlüğe girecektir.  

İşyerlerinin bu Kanuna göre tehlike sınıflarının belirlenmesi, 6331 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarih 

itibariyle yürürlüğe girmiştir. (30.06.2012)  

Yeni Kanunu’nda işçi sayısına ve işyerinin tüm işyerleri iş güvenliği kapsamına alınmış ve İşyerleri az 
tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli şeklinde sınıflandırılmıştır.  
 
İşyerlerinde Sertifikalı Hekim ve Sertifikalı İş güvenliği Uzmanı tarafından ‘Risk Değerlendirmesi’ 
yapılacağı kanunda hükme bağlanmıştır. 
   
Yeni kanuna göre işyerleri, tehlike sınıflarına göre İş Güvenliği Uzmanı istihdam etmek zorundadır. 
Aksi takdirde olası bir kaza halinde bizzat sorumlu olacaktır.   

  

İşverenin Yükümlülüğü  Genel Olarak : 

 

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede aşağıda 

değinilen önlemleri, işin 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 indirecek 

tedbirlerin alınması, teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle iş yerleri, işyerinde kullanılan araç ve 

gereçlerinden kaynaklanacak kazaların önlenmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin hususlarını da 

dikkate alarak,  almak ve uygulamak zorundadır. 

  



 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 ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

 

 İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve 

uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

 Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

 Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önünde 

bulundurur. 

 Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere 

girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

  

 İşveren İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine Yönelik Olarak 

Uyulması Gereken Kurallar ve Alınması Gereken Tedbirler 

  

 Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 

görevlendirerek veya bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden 

hizmet alarak yerine getirmek, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve 

koordinasyonu sağlamak,  iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak 

bildirilen tedbirleri yerine getirmek durumundadır. 

 

 İşveren; işin yürütümü esnasında yasada belirtilen “Risklerden Korunma ilkesine” uygun 

olarak kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin 

kişilere( çalışanların yaşı, cinsiyeti, özür grubu v.b.) uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile 

iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, üretim sürecinin sağlık ve 

güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, teknik gelişmelere uyum 

sağlamak, tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, toplu korunma 

tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, çalışanlara uygun talimatlar vermek 

zorundadır. 

 Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana 

gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi 

mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 

tedbirleri almak, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve 

değerlendirmeleri yapmak ve acil durum planlarını hazırlamak, çalışanlarını işyerinde 

karşılaşılabilecek riskler, koruyucu tedbirler, ilk yardım, afetler, olağan dışı durumlar, yangınla 

mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişilerle ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır.  

 

 Bunun yanında çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamak, özellikle 

çalışanın işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi hâlinde 

veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde mutlaka eğitimi verilmeli, bu eğitim değişen ve ortaya çıkan 

durumlara uygun olarak düzenli hale getirilmelidir. Yine iş kazası veya meslek hastalığı geçiren kişilere 

işe başlatılmadan önce ilgili konularda eğitim verilmesi, diğer taraftan herhangi bir sebeple altı aydan 

uzun süre işten uzak kalanlara da yenileme eğitimi verilmesi mecburiyeti vardır. 



 İşveren;  Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, bunlar ile ilgili raporları 

düzenlemek, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri 

hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü 

içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmak zorundadır. 

 İşveren;  Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak 

sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Ayrıca işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek 

hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep 

etmeleri hâlinde işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla,  

çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.  Yine tehlikeli ve çok tehlikeli 

sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu 

olmadan işe başlatılamamalıdır. 

 

 İşyeri için belirlenmiş olan tehlike sınıfı dikkate alınmak suretiyle iş yerinde iş güvenliği 

uzmanlığı belgesine sahip kişileri çalıştırılması veya bu konuda hizmet alınması zorunludur. 

 İşverenler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını bünyelerinde istihdam edebilecekleri gibi, 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (O.S.G.B.) Belgesi bulunan kuruluşlardan da hizmet alabileceklerdir.  

 Elli ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 

işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu 

oluşturmak zorunda olup, işveren bu kurulun aldığı kararlara uymak mecburiyetindedir. 

 İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak 

dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya atama yoluyla, 

çalışan temsilcisini görevlendirir. İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri 

çalışan temsilcisi olarak da görev yaparlar. 

 

 İşveren tarafından işletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri 

için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanır. 

Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve 

yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir. 

 

 Bu Kanuna göre düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, işlemler harçtan müstesnadır. 

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak Kanunda belirtilen hususlara özet olarak değinilmiştir. 

Kanunda belirtilen hususların uygulamasına yönelik olarak çıkartılacak yönetmeliklere dair 

düzenlemelere ilişkin hususlar Kanunun 30. Maddesinde belirtilmiş olup, iş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili çıkartılacak yönetmelikleri düzenleyen madde metni aynen aşağıda gösterilmiştir. 

  

MADDE 30- (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmeliklerle düzenlenir: 

  

a) İlgili bakanlıkların görüşü alınarak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut 

durumun iyileştirilmesi amacıyla; işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan 



ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, 

özel politika gerektiren grupların çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar 

hâlinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve emziren 

kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan 

hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı bildirim ve 

izinler ile bu Kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlar. 

  

b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak; 

  

1) Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak hangi işyerlerinde işyeri sağlık ve 

güvenlik biriminin kurulacağı, bu birimlerin fiziki şartları ile birimlerde bulundurulacak donanım. 

  

2) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak işyeri hekimi, iş 

güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, 

yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı 

tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları 

nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri. 

  

3) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunacak kişi, kurum ve kuruluşların; görev, yetki ve yükümlülükleri, 

belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamında yer alan sağlık gözetimi 

ve sağlık raporları, kuruluşların fiziki şartları ile kuruluşlarda bulundurulacak personel ve donanım. 

  

4) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlardan işyeri tehlike sınıfı ve çalışan 

sayısına göre; hangi şartlarda hizmet alınacağı, görevlendirilecek veya istihdam edilecek kişilerin 

sayısı, işyerinde verilecek hizmet süresi ve belirlenen görevleri hangi hallerde işverenin kendisinin 

üstlenebileceği. 

  

5) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, 

unvanlarına göre kimlerin hangi sınıf belge alabilecekleri, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer 

sağlık personeli eğitimi verecek kurumların belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri ile eğitim 

programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve 

belgelendirilmeleri, eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ve düzenlenecek belgeler. 

  

c) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak; risk değerlendirmesinin hangi işyerlerinde ne şekilde 

yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin 

verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi. 

  

ç) Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak, işverenlerin işyerlerinde bu Kanun kapsamında yapmakla 

yükümlü oldukları kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve 

araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin usul 

ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli 

yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri. 

  

d) Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan ve üretilen 

maddeler, iş ekipmanı ve işyerinin konumu gibi hususlar dikkate alınarak acil durum planlarının 

hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konular ile bu konularda 

görevlendirilecek kişiler. 

  



e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu 

bulunan işler. 

  

f) Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, birden çok kurul bulunması hâlinde 

bu kurullar arasındaki koordinasyon ve iş birliği. 

  

g) İçişleri Bakanlığı ile müştereken, işyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlendirmesi 

yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin 

geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartları, acil hallerde işin durdurulmasına 

karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanması. 

  

ğ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin 

azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve 

sınıflandırılması, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması ve 

uygulanması, güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmemesi veya 

Bakanlıkça yetersiz bulunması durumunda işin durdurulması ve işin devamına izin verilmesi. 

  

(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline dair çıkarılan 

yönetmelikte yer alan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitim programları, çalışma süreleri, 

görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınır. 

 


