
Az Tehlikeli ve Tehlikeli İşyerleri Arasındaki İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uygulama Farklılıkları

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
• Gerekli araç gereç temini
• Eğitim
• Bilgilendirme
• Acil durum hazırlığı 
• Risk değerlendirme
• Sağlık gözetimi
• Kaza inceleme ve önleme
• Kontrol ve Denetim
• İyileştirme ve geliştirme

yapmakla yükümlüdürler. 

İşletmelerinin tehlike sınıflarına bağlı olarak temin veya organize edilecek   isg hizmetinin 
süresi ve sıklığı değişiklik göstermektedir. 

Acil Durum Kapsamında Yükümlülükler

İşveren; işyerlerinde ‘Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele, konularının her biri 
için aşağıda belirtilen sayılara göre destek elemanı görevlendirir.

Az Tehlikeli Sınıf Tehlikeli Sınıf
her 50 kişide 1 kişi;

 Arama,
 Kurtarma ve tahliye,
 Yangınla mücadele

her 40 kişide 1 kişi
 Arama,
 Kurtarma ve tahliye,
 Yangınla mücadele

 Her 20 kişide 1 kişi ilkyardım 
sertifikası almalı,

 Her 10 kişide 1 kişi ilkyardım 
sertifikası almalı

 10 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli işlerde kurulacak acil durum ekibi tek kişiden
oluşabilmektedir.

 Tehlikeli sınıfta ise 40 kişiye kadar birer kişi ve 40 ı aşan çalışanı olan işverenler ise
her 40 kişide birer kişi daha eklenecek şekilde ekipleri oluşturur.

Risk Değerlendirmesi Kapsamında Yükümlülükler

İşveren işyerlerinde çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, 
sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar 
veya yaptırır.

Risk değerlendirmesinin yapılıp kaydedilmesi işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Yapılan risk değerlendirmesi aşağıda belirtilen sürelerde yenilenir;



Az Tehlikeli Sınıf Tehlikeli Sınıf
 6 senede bir  4 senede bir

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını 
veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi 
tamamen veya kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler 
meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

         f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya 
çıkması.

ÇOK ÖNEMLİ !

Her set ve her çekim tümüyle mekan, kişi, ekipman değiştiği, 
kullanılan enerji kaynakları ve potansiyel tehlikeler bakımından 
farklılıklar taşıdığı için (en azından iş-aktivite bazında kategorik olarak 
önceden değerlendirilmiş riskler için geliştirilmiş spesifik kontrol listeleri 
aracılığı ile ) her defasında risk değerlendirmesi  tekrarlanmalı, 
döküman güncellenmelidir. 

Sağlık Gözetimi Kapsamında Yükümlülükler

İşveren çalışanları işe girişlerde ve periyodik aralıklarla sağlık gözetiminden geçirmekle 
yükümlüdür. Periyodik olarak tekrarlanacak muayeneler;

Az Tehlikeli Sınıf Tehlikeli Sınıf
 En geç 5 yılda bir  En geç 3 yılda bir
 Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en

geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. 
 Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ile ilgili Yükümlülükler

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul 
oluşturur.

Az Tehlikeli Sınıf Tehlikeli Sınıf
 Kurullar ayda en az bir kere toplanır.

 Kurul  az  tehlikeli  işyerlerinde  üç
ayda  bir  toplanmak  üzere  karar
alabilir.

tehlikeli işyerlerinde toplanma süresi iki 
ayda bir olacak şekilde karar alınabilir.

Çalışanların Eğitimi ile ilgili Yükümlülükler

İşveren çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermekle yükümlüdür. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık 
ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge 
olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

Eğitimlerin süreleri ve tekrarlanma periyotları tehlike sınıfına göre değişmektedir.

Az Tehlikeli Sınıf Tehlikeli Sınıf

 Az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde üç yılda en az bir defa 
tekrarlanacak

 Eğitimler en az sekiz saat olacaktır

 Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
iki yılda en az bir defa tekrarlanacak

 Eğitimler en az on iki saat olacaktır

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Görevlendirmeleri ile İlgili Yükümlülükler

İş sağlığı ve güvenliği kanununun yürürlüğe girmesi ile işyerlerinde görevlendirilecek uzman 
ve hekimlere ilişkin yükümlülüklerde de işverenlere geçiş adına zaman verilmiştir.

Bu bağlamda hekim ve uzman görevlendirmeyle ilgili olarak;

Az Tehlikeli Sınıf Tehlikeli Sınıf
 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli

sınıfta  yer  alan  işyerleri  için
1/7/2016  tarihinden  sonra
görevlendirme  yapılması
yükümlülüğü yürürlüğe girecektir.

 Tehlike sınıfında olan işletmelerde 
ise uzman ve hekim 
görevlendirmelerinde 1.1.2014 de 
yürürlüğe girmiştir. 



 İş  güvenliği  uzmanlarının  çalışma
süreleri;

 10’dan  az  çalışanı  olan  ve  az
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
çalışan başına yılda en az 60 dakika.

 10’dan fazla çalışanı olan az tehlikeli
işyerlerinde;
çalışan başına ayda en az 6 dakika.

 Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, 
çalışan başına ayda en az 8 dakika

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri;

 Az  tehlikeli  sınıfta  yer  alanlarda,
çalışan başına ayda en az 5 dakika

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri;

 Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, 
çalışan başına ayda en az 10 dakika.


