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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAKLAŞIMLAR

• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konular bugüne kadar tüm 
İş Kanunlarında yer almıştır.

• Mülga 1475 sayılı İş Kanunu dahil tüm İş Kanunlarında REAKTİF 
yaklaşımlar esastır. Yani, sağlıklı  ve güvenlikli çalışma ortamı için  
işverenlerin alacağı önlemler önceden en ayrıntılı şekilde Tüzüklerle
belirlenmiştir(Sadece «İş sağlığı ve güvenliği tüzüğü» 520 madde).   

• Avrupa Birliği yönergeleri  ve UÇÖ sözleşmelerinde, iş sağlığı ve 
güvenliği konsepti değişmiş, PROAKTİF yaklaşım benimsenmiştir. 

• Proaktif yaklaşım özetle, işyerleri bazında iş riski analizleri yapılacak, 
gereken önlemler belirlenecek, uygulanacak ve denetlenecektir. 

(Reaktif yaklaşımdan proaktife)



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN  KANUNLAŞMA SÜRECİ  

• 4857 sayılı İş Kanunu, AB yönergeleri ve UÇÖ sözleşmeleri dikkate 
alınarak hazırlanmıştır.

Ancak;
• AB/89/391 sayılı yönerge, işverene işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusunda riskleri belirlemesi yükümlülüğünü getirmiştir. 
Çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli bilgi ve eğitim 
verilmesi zorunlu kılınmıştır. 

• Yönerge uyarınca düzenlenen «İş Sağlığı ve güvenliği Yönetmeliği» 
iptal edilmiştir.

• Tüzük olarak da düzenlenemeyince,

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu düzenlenmiştir(30.6.2012) 



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve HEDEFİ 

• 4857 s. İş Kanununun, iş sağlığı ve güvenliği  bölümü aktarılmış

• İşverenlere, İş riski analizi yapma, önlem alma, uygulama ve
denetleme yükümlülüğü getirilmiştir.

• Çalışanlar, sağlık ve güvenlik açısından bilgilendirilecek, eğitilecektir.
• Çalışanların, katılımcı olmaları sağlanacaktır (riskler, önlemler vb.). 
• Çalışan temsilcileri, destek kişiler, güvenlik kurulları, iş merkezi

yönetimleri, sağlık ve güvenlik alanında yetkili ve yükümlü kılınmış.
• Aynı alanı kullanan işverenlere, sağlık ve güvenlik yönünden 

birbirlerini bilgilendirme yükümlülükleri verilmiştir.
• Asıl - alt işveren ilişkisinde sağlık ve güvenlik kurullarına katılım.
• Acil durum, yangın, ilk yardım ve tahliye konularında planlama.
• Ciddi ve yakın tehlikede çalışanların kaçınma ve müdahale hakkı.

Hedef: İşyerinde işvereniyle, çalışanıyla, görevlileri ile 
sağlık ve güvenlik kültürü geliştirilmek isteniyor. 



6331 SAYILI KANUNUN YÜKÜMLÜLÜK GETİREN  MADDELERİ EN 
ERKEN 01.01.2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.  

4857 SAYILI KANUN ZAMANINDAKİ YÖNETMELİKLERİN 6331 SAYILI 
KANUNA AYKIRI OLMAYAN HÜKÜMLERİ YENİLERİ DEVREYE GİRENE 
KADAR GEÇERLİ.

MEVCUT SAĞLIK RAPORLARI, SÜRELERİ  TAMAMLANINCAYA KADAR 
GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAKTIR

BU NEDENLE

BAZI AÇIKLAMALAR, 4857 SAYILI KANUN ZAMANINDAKİ
YÖNETMELİKLER  DİKKAT ALINARAK YAPILACAKTIR. 

GEÇİŞ SÜRECİNDE



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA

• YÜKÜMLÜLER (kapsam)

• İşverence organize edilmesi gereken  
YÜKÜMLÜLÜKLER



YÜKÜMLÜLER
(Kapsam)

1. Kamu ve özel kesim dahil tüm işyerleri ve işverenler

2. Çırak ve stajyerler dahil, devlet memurları, sözleşmeli personel, 
işçiler (tarım işçileri dahil),  gazeteciler ve  gemiciler



KAPSAM DIŞINDA KALANLAR

1. Fabrika, dikimevi, bakım merkezleri vb yerler hariç TSK, Kolluk 
Kuvvetleri ve MİT ‘in faaliyetleri,

2.  Afet ve acil durum birimlerinin   müdahale faaliyetleri,

3. Çalışan istihdam etmeksizin kendi adına ve hesabına mal ve hizmet
üretimi yapanlar (bağımsız çalışanlar-esnaf),

4. Tutuklu ve hükümlü bulunanlara iyileştirme kapsamında işyurdu, 
eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

5. Ev hizmetleri



ÇALIŞANLARIN SAĞLIK RAPORLARI- eskiden
(İşverenin sağlık gözetimi)

4857  Sayılı İş Kanunu zamanında:

• 18 yaşın altındaki çalışanlar için,
-Altı ayda bir yenilecek.

• Gece işlerinde,
-İki yılda bir yenilenecek,
-Kadın işçiler için altı ayda bir tekrar

• Ağır ve Tehlikeli işlerde
- İki yılda bir yenilenecek.



SAĞLIK RAPORLARI – şimdi

6331 sayılı İSGK ‘na göre (m.15):

İşverenler;
• Çalışanları , risklere karşı  sağlık gözetimine tabi tutacaktır,
• Çalışanların sağlık bilgilerini gizli tutacaklardır.

Sağlık raporları ;
• İşe girerken (yeni yaklaşım).
• İş değişikliğinde (Yeni yaklaşım).
• İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan 

işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
(Yeni yaklaşım)

• Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, 
yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan 
işe başlatılamaz.

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



SAĞLIK RAPORU ALMA- İTİRAZ

Sağlık raporu alma yolu:

İşyeri hekiminden alınır.
• İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya 
• Ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli 

Raporlara itirazlar: 

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, 
verilen kararlar kesindir.



İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Eskiden (4857 sk);
• En az elli işçinin çalışması,
• İşçilerin devamlı işçiler olması,
• Ayrıca, iş güvenliği uzmanı istihdamı için işin sanayiden olması 

gerekiyordu
• Çalıştırma sürelerini işçi sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı belirliyordu

Şimdi (6331 sk);
• Bir çalışanın varlığı yükümlülük için yeterli.
• Çalışanların devamlı çalışıyor olma koşulu yok,
• İş güvenliği uzmanı için sanayiden sayılan iş koşulu yok,
• Çalıştırma sürelerini, çalışan sayısı ve işyerinin 

tehlike sınıfı belirleyecektir.



ÖNEMLİ BİR KRİTER

İŞYERLERİNİN TEHLİKE SINIFLARI

1. Az tehlikeli işyerleri

2. Tehlikeli işyerleri

3.  Çok tehlikeli işyerleri

• 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmiş Kısa vadeli sigorta primi tarifesi, İSG Gn.Md.
Başkanlığında tarafların katıldığı komisyon  görüşleri doğrultusunda. 

• Tespitte işyerinde görülen asıl iş dikkate alınacaktır (m.9).



TEHLİKE SINIFINA GÖRE 

Az tehlikeli işyerlerinde; Ayda 10 saat + işçi başına yılda 20 dk.

Tehlikeli işyerinde; Ayda 15 saat + işçi başına yılda 25 dk.   

Çok tehlikeli işyerinde; Ayda 20 saat + işçi başına yılda 30 dk.
(sağlık gözetimi) + (işe giriş, muayene ve eğitim için)

1. İŞYERİ HEKİMİ 

(4857 sayılı İş kanunu ve  Yönetmelikleri çerçevesinde)

TAM ZAMANLI İŞYERİ HEKİMİ İSTİHDAMI

Az tehlikeli işyerlerinde her 1000 işçi için,
Tehlikeli işyerlerinde her 750 işçi için,
Çok tehlikeli işyerlerinde her 500 işçi için en az 1 işyeri hekimi



TEHLİKE SINIFINA GÖRE
(4857 sayılı İş kanunu ve  Yönetmelikleri çerçevesinde)

2. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Az tehlikeli işyerlerinde, ayda 12 saat + işçi başına ayda 5 dk.
Tehlikeli işyerinde , ayda 24 saat + işçi başına ayda 5 dk.
Çok tehlikeli işyerlerinde, ayda 36 saat + işçi başına ayda 10 dk.

TAM ZAMANLI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İSTİHDAMI

Az tehlikeli işyerlerinde  her 1000 işçi için,
Tehlikeli işyerlerinde her 750 işçi için,
Çok tehlikeli işyerlerinde her 500 işçi için en az 1 iş güvenliği 
uzmanı



TEHLİKE SINIFINA GÖRE UZMANLIK BELGESİ

• Az tehlikeli işyerlerinde; (C) sınıfı belgeli iş güvenliği uzmanı,  

• Tehlikeli işyerlerinde; (B) sınıfı belgeli iş güvenliği uzmanı, 

• Çok tehlikeli işyerlerinde; (A) sınıfı belgeli iş güvenliği uzmanı.

(İş güvenliği Uzmanlarının)



1.      Belgeli iş güvenliği uzmanı sayısı,    3618
(A) sınıfı belgeli uzman sayısı:    207
(B) sınıfı belgeli uzman sayısı :     30
(C) sınıfı belgeli uzman sayısı:   3381

SAYISAL MEVCUTLAR (2008)

2. İşyeri hekimi sayısı, :  6204

4.  4857 sk. Yükümlü işyeri :       21.961
Toplam  işyeri sayısı  : 1.170.248 

3. Eğitim kurumu sayısı : 50
Ortak sağlık ve güvenlik birimi: 177



ERTELEME -1-

1.Kamu işyerleri ve ellinin altında çalışanı olan az tehlikeli 

işyerlerinde 2 yıl sonra (01.07.2014)

2.Ellinin altında tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde 1 yıl sonra
(01.07.2013)

3. Ellinin üstünde çalışanı olan işyerlerinde altı ay sonra
(01.01.2013)

( İşyeri hekimi + iş güvenliği uzmanından hizmet alımı )



ERTELEME-2-

( İş Güvenliği Uzmanlarının sınıfı açısından )

1. Çok tehlikeli işyerlerinde  (A) sınıfı yerine (B) sınıfı belge 

dört yıl süreyle geçerli 

2. Tehlikeli işyerlerinde (B) sınıfı yerine  (C ) sınıfı belge 

üç yıl süreyle geçerli



ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB)

• Kamu kurum ve kuruluşları, 
• Organize sanayi bölgeleri ve 
• Şirketler (TTK), tarafından kurulur,

İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere 
gerekli donanım ve personele sahip,  Bakanlıkça yetkilendirilen 
birimlerdir.

İŞVERENLER 
YA İSTİHDAM EDECEK YADA HİZMET ALACAK 

( Hizmet alınacak yer )



İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

• İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, 
gerekli donanım ve personele sahip birimdir. 

• İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli olarak 
görevlendirilmeleri durumunda çalışacakları birim olarak 
kurulacaktır (m.8).*

• Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma
süresi dikkate alınır –Tam süreli -(6331 sk m.8/6)

* Ancak, işyeri hekimi tam zamanlı çalışırsa yardımcı sağlık elemanı
çalıştırılmayacaktır- m.6/3 (! )



SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNE DESTEK
( Mali destek )

Kamu kurum ve kuruluşları hariç;
Ondan az çalışanı olan;
• Çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerine doğrudan,
• Az tehlikeli işyerlerine Bakanlar Kurulu kararı ile 

Sağlık ve güvenlik hizmetleri için destek verilecektir (m.7).

Sigortasız çalıştırmada yapılan ödemeler faiziyle geri alınacaktır.
İşveren, üç yıl süreyle destekten yararlanamayacaktır.

Destek, SGK tarafından karşılanacaktır.

Kaynak: İş kazası ve meslek hastalığı  sigorta dallarına kesilen 
sigorta primlerinden ayrılan miktar ile  karşılanacak.



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU(m.22)

• Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 
• Ellinin üstünde kişi çalışıyorsa,
• Sağlık ve güvenlikle ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere 

iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturacaklardır. 

Karara uyma
• İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun KURUL

kararlarını uygulayacaktır.

Kurul üyeleri
• İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve  çalışan temsilcisi kurul üyesidir. 

Kurulma koşulu
İşverenler;



ASIL İŞVEREN  –ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU  -1-

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi altı aydan fazla sürerse;

1. Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise,
faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda 
asıl işveren iş birliği ve koordinasyonu sağlayacaktır (m.22/2-a).

2. Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması 
gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere kurula  
vekaleten yetkili bir temsilci atayacaktır(m.22/2-b).

3. Alt işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, işyerinde kurul 
oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu 
kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili 
bir temsilci atayacaktır(m.22/2-c).



ASIL İŞVEREN  –ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU -2-

4. Kurul oluşturmasını gerektirecek çalışan sayısı bulunmayan 
asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı  elliden fazla ise,
koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve 
alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulacaktır (m.22/2-ç).



AYNI ALANDA  ÇALIŞMA VE KOORDİNASYON

2. Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması halinde
İşverenler (m.23/1);

• İş hijyeni ile  iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında 
iş birliği yapacaklardır. 

• Mesleki risklerin önlenmesi ve korunma çalışmalarını 
koordinasyon içinde yapacaklar, 

• Riskler konusunda, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini 
bilgilendireceklerdir(m.23/1).

1. Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu 
işverenlere ait birden fazla kurulun bulunması hâlinde işverenler, 
birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında 
diğer işverenleri bilgilendireceklerdir (m.22/3). 



İŞ MERKEZİ YÖNETİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
(İş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri, siteler )

• İş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu sağlamak, 

• Diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda  gerekli tedbirleri 
almaları için işverenleri uyarmak, 

• Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmektir.

Yönetimlerin görevleri (m.23/2);



ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ (m.20)

İşverenler;
• Çalışan sayısına göre «çalışan temsilcisi» seçimini sağlayacaklardır. 

Seçim yapılamazsa atayacaklardır. 
• Görevlerini yapabilmeleri için gerekli olanakları sağlayacaktır.
• Görevlerini yapmaları nedeniyle haklarını kısıtlamayacaktır.
• Varsa bu görevi sendika temsilcileri yapacaktır.
• İşyerinin değişik riskler taşıyan bölümlerini ve çalışan sayısını 

dikkate alarak temsilcilerin dengeli dağılımının gerçekleşmesini 
sağlayacaklardır.

Çalışan temsilcileri;
• Birden fazla çalışma temsilcisi varsa, içlerinden birini «baştemsilci» 

olarak seçeceklerdir.
• Tehlike kaynağının yok edilmesi veya riskin azaltılması için, 

işverene öneride bulunma ve gerekli tedbirlerin alınmasını
işverenden isteme hakkına sahiptir.



ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ- 2-

Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi ;

• İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

• Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
• Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

• Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

• Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.

• İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.



DESTEK ELEMANI -3-

Destek elemanı, asli görevinin yanında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
olarak:
• Önleme, 
• Koruma, 
• Tahliye, 
• Yangınla mücadele, 
• İlk yardım vb.  konularında  görev yapmak üzere görevlendirilen,
Uygun donanım ve yeterli eğitim *  verilmiş kişidir  (m.3/ç)

Görevlerini yapmaları için işveren tarafından gerekli olanaklar 
sağlanacaktır.

Görevlerini yapmaları nedeniyle hakları kısıtlanamayacaktır (m.20/4).

* Yönetmeliklerde  açıklanacaktır



İŞ KAZASI

İş kazaları(5510 sayılı SGK’na göre); 
İşyerinde, işçinin derhal veya daha sonra bedensel ve ruhsal özre 
uğramasına neden olan kazalardır(m.13).

İş kazasından söz edilebilmesi için;
• İşyerinde (bağlı yerler, eklentiler, araçlar vb.)
• Başka bir işverenin yanına gönderildiğinde asıl işin yapılmadığı sırada, 
• Emzirme izni kullanırken,
• İşverenin sağladığı taşıtla işin yapıldığı yere  gidip gelirken, 

meydana gelmiş olması gerekmektedir.

İş kazaları (6331 sayılı İSGK’na göre);
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme 
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre 
uğratan olaydır(m.3).



MESLEK HASTALIĞI

Meslek hastalığı (5510 sk.m.14);
İşin niteliğine bağlı sık tekrarlardan veya işin yürütüm biçiminden
kaynaklanan, çalışırken veya daha sonra meydana gelen geçici veya 
sürekli hastalıklar veya bedensel ve ruhsal özre uğrama halidir.

Meslek hastalığı tespitini,
Sağlık hizmeti sunucularının sunduğu rapor ve belgelerle, işin 
yürütümüne ilişkin olarak yapılan incelemelere dayanan rapor ve 

eklerine dayanarak, SGK Sağlık Kurulu karar verecektir(5510 sk.m.14)  

Sonradan meydana geldiğinde iş ile hastalık arasında neden sonuç 
ilişkisi kurulabilmesi için aradan geçen süre bağlayıcıdır.

Meslek hastalığı (6331 sk.m.3);
Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır.



İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİLMESİ

1. 5510 sayılı Kanuna göre işveren;
• İş kazasını kolluk kuvvetlerine derhal,
• İş kazasını vukubulduğu tarihten,
• Meslek hastalığını öğrendiği tarihten
itibaren üç işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirecektir.

2. 4857 sayılı İş Kanununa göre işveren;
• İş kazasını vukubulduğu tarihten itibaren,
• Tespit edilecek meslek hastalığını,
İki işgünü içinde, 

• Bakanlık Bölge müdürlüğüne(il müdürlüğü oldu),

(4857  Ve 5510 sayılı Kanunlara göre)



İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİLMESİ
(6331 sayılı İSGK’ na göre)

İşverenler (Bildirecek);
• İş kazalarını, kazadan sonraki üç iş günü içinde,

• Meslek hastalıklarını, işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları 

tarafından kendisine bildirim yapılmasıyla öğrendiği
tarihten itibaren üç iş günü içinde, 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceklerdir (m.14). 

İşverenler (Rapor düzenleyecektir);
• Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacak, 

gerekli incelemeleri yaparak raporlar düzenleyecektir.

• Yaralanma veya ölüme yol açmayan ancak, işyerinde zarara yol açan 
veya çalışana, işyerine, iş ekipmanlarına zarar verme potansiyeli 
olan olayları inceleyerek rapor düzenleyeceklerdir. 



ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI(6331 sk.m.13)

• Çalışanlar, ciddi ve yakın tehlike görmeleri halinde;
Varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna yoksa, işverene gerekli 
önlemlerin alınması için bildireceklerdir.

• Kurul ( acilen) veya işveren derhal konuyu inceleyerek durumu 
tutanakla tespit edecek ve çalışana yazılı olarak yanıt verecektir.

• Çalışanın başvurusu doğrultusunda tespit yapılırsa ve önlem hemen 
alınamazsa çalışan iş görmekten kaçınabilecektir.

• Bu durumda, ücret ve diğer hakları ödenmeye devam edecektir.
• Ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda, prosedüre 

uyulmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terkederek
GÜVENLİ  yerlere gidebileceklerdir.

• Çalışanlar, taleplerine rağmen gereken önlemler alınmazsa, bağlı 
oldukları kanunlar  dikkate alınarak sözleşmeyi feshedebileceklerdir. 

• Kamu personeli (Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan), 
çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılacaktır.



İŞİN DURDURULMASI VE ÇALIŞANLARIN HAKKI-1-

1. İşyerindeki iş denetimlerinde; 
• Bina ve eklentilerde, 
• Çalışma yöntem ve şekillerinde veya
• İş ekipmanlarında, 
çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; 

2. Bu tehlike giderilinceye kadar, etkileyebileceği alan ile çalışanlar 
dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında 
iş durdurulur(m.25). 

3. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile 
tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel 
kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış 
olması durumunda iş durdurulur (m.25).



İŞİN DURDURULMASINDA ÇALIŞANLARIN HAKKI-2-

Denetim sonucu işyerinin bir bölümü veya tamamında 
işin durdurulabilmesi için;

• Üç iş müfettişinden oluşan heyet iki gün içinde kararını verecektir.
• Acil müdahale gerektiren durumlarda, heyet kararını alıncaya

kadar  durdurma, incelemeyi yapan iş müfettişi tarafından 
yapılacaktır.

• İşverenin, İş mahkemesine altı iş günü içinde itiraz hakkı vardır.
Mahkeme, altı işgünü içinde kararını verecektir.

• Durdurma kararı, bir gün içinde mülki idari amire ve 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

• Mülki idari amir  24 saat içinde gereken önlemi uygulayacaktır. 
Acil durumlarda, durdurma o gün uygulanacaktır.

• Önlemlerin alındığı bildirildiğinde 7 gün içinde incelenecektir.
• Bu süre içinde çalışanların ya ücretleri ödenecek yada uygun 

başka bir işe kaydırılacaklardır.  



• Büyük endüstriyel kaza  oluşabilecek işyerleri için, işletmeye 
alınmadan önce işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme 
politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanarak
incelenmek üzere Bakanlığa verilecektir(m.29/1).

• Güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliklerinin Bakanlıkça 
incelenmesinden sonra işyerleri işletmeye açılabilir (m.29/2).

GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ

Not: Bakanlıkça yapılan inceleme sonucu güvenlik raporunun kabul edilmesinden söz edilmiyor



ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANMA VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

Çalışanlar;

• İşyerine sarhoş olarak veya uyuşturucu kullanarak gelemeyeceklerdir.
• İşyerinde alkol ve uyuşturucu kullanamayacaklardır.

• Aksi halde, bağlı oldukları kanun hükümleri dikkate alınarak işlem 
yapılacaktır.

• 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, iş sözleşmeleri bildirimsiz 
ve tazminatsız olarak feshedilebilecektir.

• Sarhoşluk hali, somut olarak saptanmalıdır.

(İş kanunun konusu ama 6331 sk.na taşındı)



YAPTIRIM

• Yaptırımlar, İdari para cezası olarak  belirlenmiştir.
• Kabahatler Kanunu bünyesindedir.
• Kabahatler, TAKSİRLİ SUÇLARI ifade eder.
• Bu nedenle,  işverenin KUSURU aranacaktır.
• İPC na itiraz sulh ceza mahkemelerine yapılacaktır.
• İtiraz, tebliği takibeden 15 gün içinde yapılacaktır.
• İtiraz cezanın uygulanmasını  durduracaktır.
• Mahkeme kararına 7 gün içinde itiraz yapılabilecektir.  

6331 sayılı Kanuna göre idari para cezaları tebliğinden itibaren 
30 gün içinde ödenecektir (m.26/2).


