
6331 SAYILI  
Ġġ SAĞLIĞI VEGÜVENLĠĞĠ KANUNU  
 
İş sağlığı ve güvenliği yürürlükteki iş kanunlarında yer alıyordu. 

 .3008 sayılı, 1936 

 .931 sayılı, 1967 

 .1475 sayılı, 1971 

 .4857 sayılı, 2003 
 
 

Ġlk kez tek baĢına bir kanun olarak ele alındı. 
6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012 
 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 
Kapsam; 

 .Kamu ve özel sektör farkı gözetmeksizin, 

 .Sayı sınırı olmaksızın, 

 .Memur, işçi, işveren, çırak, stajer dahil çalışan farkı olmaksızın, 

 .Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri ve tüm işkolları. 
 

Ġstisna; 
 .TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri, kendi nam  

 ve hesabına tek başına çalışanlar. 
 
 

ĠĢyerleri yapılan iĢin niteliğine göre Tehlike Sınıflarına ayrılıyor: 
 
    Çok tehlikeli                  Tehlikeli           Az tehlikeli 

   
 

 Tehlike sınıfı nasıl belirleniyor? 

 Tehlike sınıfında işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır, 

 İş yerinin tehlike sınıfı belirlenirken SGK sicil numarasına ve  
bu numaradaki NACE kodunun Tehlike Sınıfları Tebliği’ndeki  
karşılığına bakılır. 

 
 
 
 
 



.ĠĢverenin Genel Yükümlülüğü 

 .İşverenler çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak, 

 .Risk değerlendirmesi yaptırmak, 

 .Acil durum planı hazırlamak, 

 .Yapılan işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlemek, 

 .İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurmakla, 
 
Yükümlüdür. 
 
Ayrıca; 
 

 İşyeri dışındaki uzman kişi ya da kuruluşlardan hizmet alınması işverenin  
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin  
sorumluluklarını etkilemez. 

 İş sağlığı ve güvenliğinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. 
 
 
 
 
 

Risk-yönetimi 
 Risk DeğerlendirmesiYapılması 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince bütün  
işyerlerine tehlike sınıfından ve yapılan işten bağımsız olarak risk  
değerlendirmesi yapılma zorunluluğu vardır.  

 
(Bu zorunluluk 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır.) 
 

Risk Değerlendirmesini Kim Yapar? 
29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi ekibi kurulmalıdır. 

 İşveren veya işveren vekili 

 İş güvenliği uzmanı 

 İşyeri hekimi 

 İşyerindeki çalışan temsilcileri 

 İşyerindeki destek elemanları 

 İşyerindeki riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar 
 
 

Acil Durum Planları 
 Olası bir acil durumda kaçış ve tahliye yollarını, toplanma noktasını gösteren, 

 Acil durum müdahale ekiplerini belirleyen (söndürme, ilkyardım, kurtarma vs.), 

 Acil durum ekipman ihtiyaçlarını listeleyen, 

 Acil durumlara müdahale prosedürünü ve diğer görevleri tanımlayan, 

 Mevzuatta belirlenen sürelerle tatbikatlar yapılmasını sağlayan, 

 Ve benzer durumlarda gerekli olabilecek diğer bilgileri içeren 



 
bir acil durum planı hazırlanmalı ve çalışanlara duyurulmalıdır. 
 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 
Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri 
konulardan seçilir; 
 

 .Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, 

 .İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, 

 .Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin 
uygulanması, 

 .İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 

 .Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 

 .Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, 

 .İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, 

 .Kişisel koruyucu alet kullanımı, 

 .Ekranlı ekipmanlarla çalışma, 

 .Uyarı işaretleri, 

 .Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, 

 .Temizlik ve düzen, 

 .Yangın olayı ve yangından korunma, 

 .Termal konfor şartları, 

 .Ergonomi, 

 .Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 

 .İlk yardım, kurtarma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri 
 
ĠĢ Güvenliği Uzmanı                  ĠĢyeri Hekimi                       Diğer Sağlık Personeli 

                                                    
 

 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Çok tehlikeli, Tehlikeli, Az tehlikeli) 

 B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Çok tehlikeli, Tehlikeli, Az tehlikeli) 

 C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli, Az tehlikeli) 

 İşyeri Hekimi (Çok tehlikeli, Tehlikeli, Az tehlikeli) 

 Diğer Sağlık Personeli (Çok tehlikeli, Tehlikeli, Az tehlikeli) 
İşyerlerinde çalışabilir. 
İşveren, bu personellerin tamamını hizmet alımı şeklinde ortak sağlık güvenlik 
(OSGB) birimlerinden alabilir. 
 

ÇalıĢanların Sağlık Gözetimi 
  Bütün çalışanlar için sağlık taraması; 

 İlk işe girişte, 

 İş değişikliğinde, 

 İş kazası, meslek hastalığı ve tekrarlanan işten uzaklaşma durumlarında talep 
etmesi halinde, 

 İş, çalışan niteliği ve tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli 
periyotlarla, 

yapılmalıdır. 
 
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri  
veya siteleri gibi yerlerde, yönetim tarafından sağlanabilir. 
 
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 22. maddesine göre; 

 Elli veya daha fazla çalışanın bulunduğu, 

 Altı aydan daha fazla süren işlerde, 
kurulmalıdır. 
 
18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki  
Yönetmeliğe göre kurulların görevleri ve üyeleri açıklanmıĢtır; 

 İşveren veya işveren vekili, 

 İş güvenliği uzmanı, 

 İşyeri hekimi, 

 İnsan kaynakları sorumlusu, 

 İşçi temsilcisi, 

 Bulunuyorsa ustabaşı, 

 Bulunuyorsa sivil savunma uzmanı. 


