
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sirküler No: 70                                    İstanbul, 07 Temmuz 2020 

 

 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve 
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve yükümlülükleri 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 
düzenlenmiştir.  
 
Mezkür Kanunu’nun 6 ncı maddesi ile işverenlere; işçilere yönelik mesleki 
risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları 
kapsayacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için iş 
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma 
yükümlülüğü getirilmiştir. 
 
6331 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi ile getirilen bu yükümlülükler arasında 
yer alan “50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerleri ile kamu kurumlarının işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı 
çalıştırma yükümlülüğü en son 7033 sayılı Kanun ile 01.07.2020 
tarihine ertelenmiştir. Risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, çalışanların 
İSG eğitimi gibi diğer yükümlülükler ise hâlihazırda tüm işyerleri için 
yürürlüktedir. 
 
Yeni bir erteleme olmaması halinde; 1 Temmuz 2020 itibariyle az tehlikeli 
sınıfta yer alan kafeler, terziler, hukuk büroları, muhasebe büroları, 
eczaneler, berberler, manavlar, lokantalar, kapıcı bulunduran apartmanlar 
vb. 50'den az çalışanı bulunan tüm iş yerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve iş 
yeri hekiminin görevlendirilmesi yasal bir zorunluluk halinde gelmiş 
durumdadır.  
 
Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi olan işletmeler bu 
personellerini görevlendirebilirler. Ancak çalışanları arasında belirlenen 
niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde ise, bu hizmetin tamamını 
veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine 
getirebilirler.  
 
Buna ilaveten; belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan 
ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri 
işverenleri veya işveren vekilleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından açılan sertifika programlarını tamamlamak şartıyla işe 
giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini kendileri de yürütebilirler. Bakanlığın bu sertifika programına  
 

 

Konu: 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 

işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma 

yükümlülüğü (yeni bir erteleme olmaz ise) 01/07/2020 tarihinde 

başladı. 
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir. EY ve/veya 
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dolayı herhangi bir 
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katılmak için herhangi bir mezuniyet şartı aranmamakta, 18 yaşını dolduran her işveren/işveren 
vekili iş güvenliği uzmanlığı eğitimini alabilmektedir. 
 
6331 sayılı İSG Kanun’una göre iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmamanın cezası 
2020 yılı için her bir personel başına ve her ay uygulanmak üzere 11.735TL olarak 
belirlenmiştir. 
 
 
6331 sayılı Kanun Gereğince 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları listesi sirkülerimiz 
ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
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ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


