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SİRKÜLER NO:  2020/38 

 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 
 
 

İŞYERLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRME 

MECBURİYETİ 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği 

uzmanı bulundurma zorunluluğu, kamu kurumları ile az tehlikeli ve 50 den az çalışanı olan 

işyerlerinde son erteleme ile 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmiş idi. 

 

1- Bir Çalışanı Bile Olan Az Tehlikeli İşyerleri Dahil Tüm İşyerlerinde İş Güvenliği 

Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırılacaktır 
 

Eğer, yeni bir erteleme olmazsa işyerlerinde, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bir 

çalışanı bile olan tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği 

uzmanı görevlendirilecek.  

  

2- İdari Para Cezası Vardır 
 

İşyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmezse işyerinin tehlike sınıfı 

ve çalışan sayısına göre her ay için 11.735 TL ila 35.205 TL arasında idari para cezası ödenecektir. 

  

3- İşyerlerinde İşyeri Hekiminin Ve İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri. 
 

İşyerlerinde işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri, işyeri tehlike sınıfına 

ve çalışan sayısına göre değişmektedir. 

 

İş güvenliği uzmanları, görevlerini yerine getirmek için görev yapmaları gereken süreler: 

 

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. 

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika. 

 

Fakat, tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gereken haller 

bulunmaktadır: 

 

d) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için,  

e) Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için,  

f) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için  

 

Tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekiyor. 
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İşyeri hekimleri, görevlerini yerine getirmek için görev yapmaları gereken süreler: 

 

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

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

c)  Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. 

Fakat, tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilmesi gereken haller 

bulunmaktadır: 

 

d) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için,  

e) Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için,  

f) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için  

 

Tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilmesi gerekiyor. 

 

4- Çalıştırılacak İş Güvenliği Uzmanı Sınıfı: 

  

1 Temmuz’a kadar; 

 

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 

görevlendirme yükümlülüğü, (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tarafından, 

 

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme 

yükümlülüğü, (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tarafından, 

yerine getirilebilecektir. 

Ancak, yine bir erteleme olmaz ise 1 Temmuz’dan sonra, iş güvenliği uzmanlarının görev 
alabilmeleri için; 

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, 

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, 

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı 

iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranacak. 

Saygılarımızla.        

 

KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 


