Hangi Koşullarda İdari Para Cezası Alabileceğinizi Biliyor Musunuz?
1- İşverenin Genel Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi
6331 sayılı Kanununun 4.1.a maddesine göre iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almayan, organizasyonu
yapmayan, gerekli araç ve gereçleri sağlamayan, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale
getirmeyen ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmayan işverenlere her bir yükümlülük için
2.603 TL para cezası uygulanmaktadır. Aynı maddenin b betine göre işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerini izlemeyen, denetlemeyen ve uygunsuzlukları gidermeyen işverenlere her bir yükümlülük için aynı
miktarda para cezası öngörülmektedir.

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yerine Getirilmemesi
6331 sayılı Kanununun 6.1.a maddesine göre iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene
ayrı ayrı 6.511 TL para cezası uygulanır ve görevlendirmemeye devam ettiği her ay için ceza uygulanmaya
devam eder. Yine aynı hükme göre on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer
sağlık personeli görevlendirilmemesi durumunda 6.510 TL para cezası uygulanmaktadır. Aynı maddenin b
bendine göre İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini
yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamayan ve c bendine göre İSG hizmetlerini yürütenler
arasında koordinasyonu sağlamayan işverenlere ayrı ayrı 1.952 TL para cezası öngörülmektedir. Söz konusu
maddenin ç bendine göre işveren görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle
yükümlüdür, yapmayan işverenlere 1.301 TL idari para cezası uygulanmaktadır. En son olarak d bendine
göre görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların
işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmeyenlere 1.952 TL idari para cezası öngörülmektedir.

3- İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin Haklarının Kısıtlanması
Kanununun 8.1. maddesine göre İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlayan
işveren için ayrı ayrı 1.952 TL para cezası uygulanmaktadır. Madde 8.6 ya göre belirlenen çalışma süresi
nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda, işyeri sağlık
ve güvenlik birimi kurmayan işverene 2.927 TL para cezası uygulanır.

4- Risk Değerlendirmesi Yapılmaması
Kanununun 10.1. maddesine göre risk değerlendirmesi yapmayan işverene 3.906 TL yapmamaya devam edene
her ay 5.859 TL para cezası uygulanmaktadır. Aynı madde kapsamında (madde 10.4) işveren risklerin
belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmakla yükümlüdür, yapmayanlar
için 1.952 TL para cezası öngörülmektedir.

5- Acil Durumlarda Yükümlüklerin Yerine Getirilmemesi

6331 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında şu hususlara 1.301 TL para cezası uygulanır ve yerine
getirilmediği her ay için tekrarlanır; acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum
planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri
dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. Yine aynı şekilde Tahliye başlıklı 12 inci
maddesinde belirtilen; ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini
sağlamamak; zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki
çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek; müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı
sorumlu tutmak.

6- İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirilmemesi
Kanunun 14 üncü maddesine göre işveren iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmalı, gerekli
incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemeli, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya
ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemeli; söz
konusu yükümleri yerine getirmeyen işverenlere yükümlülük başına 1.952 TL para cezası uygulanır. Bununla
beraber madde 14/2 ye göre iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK ya bildirmeyen işverene
ve madde 14/4 e göre sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek
hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK ya bildirmeyen işverene ayrı ayrı 2.603 TL para cezası uygulanır.

7- Sağlık Gözetimi Yapılmaması
6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre sağlık gözetimi yapılmayan veya tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer
alan işlerde sağlık raporu alınmayan çalışan başına işverene 1.301 TL para cezası uygulanır.

8- Bilgilendirme ve Eğitim Verilmemesi
Kanunun 16 ıncı maddesi gereğince, çalışanlarını işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri,
koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar,
afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişileri, ciddi ve yakın tehlikeye maruz
kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak
tedbirler hakkında derhal, başka işyerinden kendi işyerine gelen çalışanların gerekli bilgileri almak üzere söz
konusu çalışanların işverenini bilgilendirmeyen, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu
ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek
elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlamayan işverene bilgilendirilmeyen her çalışan için 1301
TL para cezası uygulanmaktadır. Yine aynı şekilde Kanunun 17 inci maddesi gereğince, çalışanlarına iş sağlığı
ve güvenliği eğitimi vermeyen, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim
almayanları çalıştıran, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan işçiye işe başlamadan önce ilave
eğitim vermeyen, her ne sebeple olursa olsun 6 aydan uzun süre işten ayrı kalanlara işe başlatmadan önce eğitim
vermeyen işverenlere her bir çalışan için 527 TL para cezası uygulanır.

9- Çalışanların Görüşlerinin Alınmaması
6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre işveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda,
çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika
temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine hükmün kapsamındaki imkanları sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu
madde kapsamında yerine getirilmeyen her yükümlülük için işverene 1.301 TL idari para cezası
öngörülmektedir.

10- Çalışan Temsilcisi Görevlendirilmemesi
Kanunun 20/1 maddesine göre işyerinde çalışan sayısının 2 ve üzeri olmasına rağmen işyerinin değişik
bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmesi gerekir, görevlendirmeyen

işverenlere 1.301 TL para cezası uygulanır. Aynı hüküm kapsamında madde 20/3 göre işveren tarafından
çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmesi durumunda 1.952 TL
idari para cezası, madde 20/4 e göre çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve
gerekli imkanları sağlamayan işverene 1.301 TL para cezası öngörülmüştür.

11- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturulmaması
Kanunun 22 inci maddesine göre elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmayan işverenlere 3.905 TL para cezası
öngörülmüştür. Aynı maddeye göre alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar
arasında koordinasyonu sağlamayanlara; aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu
işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları
hakkında diğer işverenleri bilgilendirmeyenlere 2.603 TL para cezası verilmektedir.

12- Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlanmaması
6331 sayılı Kanunun madde 26/1.m ye göre aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere idari para
cezası uygulanır;
-Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamayan işverene 65.122 TL
– Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçiren
– İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçiren
– Durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverenlere ayrı ayrı 104.196 TL para cezası uygulanır.

Para Cezası Uygulanan Diğer Hususlar
6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden çıkarılan yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen
işverenlere her aykırılık başına 1.301 TL para cezası öngörülmektedir. Çalışanlarına standartlara uygun ve CE
belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen ve yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri
ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere 6331 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesine göre
527 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bunlarla beraber 6331 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre
Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri
uygulanır. Bu kapsamda aşağıdaki aykırılıklar için ayrı ayrı 14.160 TL para cezası uygulanmaktadır;
 4857 sayılı Kanunun 107/1.a maddesine göre Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli
olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 9 / fıkrada yazılı görevlerini
yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin
yerine getirmemek.
 4857 sayılı Kanunun 107/1.b maddesine göre ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde
bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine
onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.
 4857 sayılı Kanunun 107 maddesine göre İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve
sonuçlandırılmasını engellemek.
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