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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN

İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir 
kanunda:

▪6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”

▪Kabul Tarihi: 20 Haziran 2012 

▪RG Yayım Tarihi: 30 Haziran 2012



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

(Tarih: 30.06.2012 Sayı: 6331)

Amaç: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik 
şartlarının iyileştirilmesi için; işveren ve 
çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 
yükümlülüklerini düzenlemek.



Tehlike Sınıfları



RİSK DEĞERLENDİRMESİ

▪ İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk 
değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla 
yükümlüdür.

▪Risk değerlendirmesi yapılırken çalışanların 
durumu, kullanılacak iş ekipmanı ve 
malzemenin seçimi,      işyerinin tertip ve düzeni 
ile çalışanların yaşların  ve engelli veya kadın 
çalışan olmalarını göz önünde bulundurmak 
zorundadır.



RİSK ANALİZİ NEDİR ? NİYE YAPILIR ?

▪ İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek 
tehlikelerin belirlenmesi, 

▪ Bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan 
faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin 
analiz edilerek derecelendirilmesi,

▪ Kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla 
yapılması gerekli çalışmalardır.



RİSK ANALİZİNİ KİMLER YAPAR

Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

1. İşveren veya işveren vekili.

2. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş 
güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

3. İşyerindeki çalışan temsilcileri.

4. İşyerindeki destek elemanları.

5. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde 
belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, 
mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile 
riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.



Tüm İşyerleri Acil Durumlara Karşı 
Hazırlıklı Olmalı

▪ İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, 
ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi 
durumlar için önceden planlama ve hazırlık 
yapılması işyerlerinin yükümlülükleri 
arasındadır.



Çalışan Temsilcisi Kavramı

▪ Kademeli olarak iki ile elli arasında çalışanı bulunan 
işyerlerinden başlamak üzere, iş sağlığı ve güvenliği 
konularında işverene önerilerde bulunma, gerekli 
tedbirlerin alınmasını isteme gibi konularda 
işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki 
iletişimi sağlamak üzere, çalışanlar arasında 
yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği 
durumda atama yoluyla iş sağlığı ve güvenliği 
çalışan temsilcisi görevlendirilmesi hükmü 
getirilmiştir.



Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

▪Ciddi ve Yakın bir tehlike ile karşı karşıya kalan   
çalışanlar  işverene gereken tedbirlerin 
alınmasını talep ederler, tedbirler  alınıncaya 
kadar çalışmaktan kaçınabilirler.

▪Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki 
ücreti ile kanunlar ve iş sözleşmelerinden doğan 
diğer hakları saklıdır.



İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve 
bildirimi

▪ İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü 
içinde Sağlık hizmeti sunucuları veya İşyeri 
hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek 
hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş 
günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.



Sağlık Gözetimi

İşveren  aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık 
muayenelerinin yapılmasını   sağlamak zorundadır:

1. İşe girişlerinde

2. İş değişikliğinde

3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle 
tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 
dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde

4. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile 
işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça 
belirlenen düzenli aralıklarla



İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ

Uygun işe yerleştirme

“uygun” Bireysel özelliklerine göre 

“uygun” Yaş, cinsiyet, sağlık durumu, alışkanlık vs.,

İşe giriş muayenesi

Çalışma hayatında “riskli kişiler” – “riskli işler”  

“birincil korunma”



Çalışanların Eğitimi

▪ İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini 
almasını sağlar. 

▪ Bu eğitimler işe başlamadan önce, iş veya işyeri 
değişikliğinde, iş ekipmanının veya kullanılan teknolojinin 
değişmesinde veya gerektiğinde düzenli aralıklarla  
tekrarlanır.

▪ Çok Tehlikeli İşyerlerinde yılda 1 Kez 16 Saat Eğitim 
Almalıdır Her Çalışan (Eğitim Yönetmeliği.)



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYITLARI

Onaylı İSG Defteri: İşyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile 
gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri 
numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde 
düzenlenmiş Çalışma İş Kur İl müdürlüğü veya 
Noter onaylı olacak ve her işyeri için ayrı 
tutulacak.



İDARİ PARA CEZALARI



İDARİ PARA CEZALARI



İDARİ PARA CEZALARI



İDARİ PARA CEZALARI



İDARİ PARA CEZALARI



ÇALIŞANLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Her sağlık çalışanı; 

▪ÖNCELİKLE kendi sağlığını ve güvenliğini 
korumalıdır.

▪Tehlikeli davranışlardan kaçınmalıdır.

▪Kendi bölümündeki tehlike ve riskleri tespit 
edip bildirmekle, 

YÜKÜMLÜDÜR!



ÇALIŞANIN GÖREVİ – SORUMLULUĞU 1

1. Kullanılan ekipman, malzemeleri veya araçlarını doğru 
şekilde kullanmak,

2. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru 
kullanmak ve muhafaza etmek,

3. İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike 
olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla 
karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve 
eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine 
derhal haber vermek, 



ÇALIŞANIN GÖREVİ – SORUMLULUĞU 2

4. İşyerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için teftişe yetkili 
makam tarafından belirlenen zorunlulukların yerine getirilmesinde, 
işverenle veya çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak,

5. İşveren tarafından güvenli çalışma ortam ve koşullarının 
sağlanması ve kendi yaptıkları işlerde sağlık ve güvenlik yönünden 
risklerin önlenmesinde, işveren veya çalışan temsilcisi ile mevzuat 
uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmakla yükümlüdürler

6. Alınan tedbirlere, iş sağlığı ve güvenliği usullerine ve 
talimatlarına uymaktır.



İşverenin Görevleri

Önlemleri almak

Çalışanları bilgilendirmek

Çalışanlarla işbirliği yapmak

Gerekli denetimleri yapmak

Kayıt – Bildirim zorunluluğu
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Çalışanların Katılımını Sağlamak


