
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sirküler No: 18                                       İstanbul, 11 Mart 2020 

 

 
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca 
işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları 
(26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı RG’de yayımlanan) “İş Sağlığı ve 
Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği-Ek-1’de yer alan İşyeri 
Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. Esasen tehlike sınıfının tespitinde 
bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınmaktadır. 
 
08/03/2020 tarihinde yapılan değişiklik ile mezkür Tebliğ Ek-1’de yer alan 
listenin; 
 
 “10.89.01” satırı “hazır çorba (geleneksel ve yöresel olarak imal edilenler 

dahil) ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı” 
şeklinde değiştirilmiş, 
 

  “23.20.18” (Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb. imalatı-çok 
tehlikeli),“47.22.01”(Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et 
perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar 
dahil-tehlikeli),“81.22.01”(Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri 
(binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma 
kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik 
faaliyetleri-çok tehlikeli) ve “91.02.01”( Müzelerin faaliyetleri-az tehlikeli) 
satırları yürürlükten kaldırılmıştır. 
Buna ilaveten; 
 

 “23.20.17” satırından sonra gelmek üzere “23.20.19” ve “23.20.20”, 
 

 “47.22.02” satırından sonra gelmek üzere “47.22.05” ve “47.22.06”,  
 

 “81.22” satırından sonra gelmek üzere “81.22.03” ve “81.22.99”, 
 

 “91.02” satırından sonra gelmek üzere “91.02.02” ve “91.02.03” satırları 
eklenmiştir. Yeni gelen satırlar ekli Tebliğ’de dikkatinize sunulmuştur. 

 
 
İlgili Tebliğ sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 

 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
. 

 

Konu: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir. EY ve/veya 

Kuzey YMM ve Bağımsız 

Denetim A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 

Özet: 08/03/2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
değişiklik ile İSG’ye ilişkin Tehlike Sınıfları Tebliğ’inde bazı değişiklikler 
yapılmıştır. 
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