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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 

 

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI ! 

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26.12.2012 tarih ve 

28508 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, Söz konusu tebliğ ekinde yer alan NACE 

Rev.2 Altılı kod sistemine göre işyerleri, yürütmüş oldukları işlere göre tehlike sınıflarına 

ayrılmıştır. 

  İşyerlerinin öncelikle yürütmüş oldukları işin niteliğine göre listelerden, yer aldıkları 

tehlike sınıflarının tespitini yapmaları ve E-Bildirge sistemine daha önce girilmiş olan NACE 

kodları ile tutarlılığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Tehlike sınıfının tespitinde bir 

işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınacak, asıl işin tayininde tereddüde 

düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılacaktır. Birden fazla asıl iş tanımına uygun 

faaliyetin yürütülmesi halinde ise bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınacaktır. 

30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı Kanun’un, İş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu  ile  İş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin desteklenmesini düzenleyen 6,7 ve 8 nci maddeleri aşağıda belirtilen 
tarihlerde yürürlüğe girecektir. Buna göre; 

 1-Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 
için 01.07.2014 tarihinden itibaren, 

2-50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 
01.07.2013 tarihinden itibaren, 

3- 50’den fazla çalışanı olan diğer işyerleri için 01.01.2013 tarihinden itibaren. 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nca sağlanacak desteklerden, on kişiden az çalışanı bulunan işyerleri 
ile  çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilecektir. On kişiden az 
çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin desteklerden faydalanmasına 
ancak Bakanlar Kurulu karar verebilecektir. 
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İş güvenliği uzmanları tehlike sınıflarına göre sınıflara ayrılmış olacağı için,  
İşyerlerinin tehlike sınıfının doğru olarak belirlenmesi ayrıca önem arzetmektedir. İş 
Güvenliği uzmanlarının ; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az 
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranacaktır. 

 

Daha ayrıntılı bilgi için müşavirliğimize  başvurunuz, 

 

Saygılarımızla, 
 

KANIT YEMİNLİ MALİ  

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 


