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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
YAYIMLANMIŞTIR 
 
 
06/07/2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete’de İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Bilindiği üzere işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına 
işverenin önemli yükümlülükleri bulunmaktadır. İşveren, 
işyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerini 
almak, bu tedbirleri uygulamak veya uygulandığı takip etmek, 
iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmek, gerekli eğitimleri 
ve eğitimler için gerekli yer tahsisi ve araç tahsisi yapmak ve 
çalışanların bu eğitime katılmalarını sağlamakla görevlidir.  
Ayrıca işverenin ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz 
bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı 
görevlendirme yükümlüğü bulunmaktadır. İşyerinde gerekli 
niteliklere sahip personel bulunmaması halinde işveren, iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını, 
ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden OSGB’lerden hizmet 
alarak da yerine getirebilmektedir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Daha önce belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az 
çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren 
vekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimlere 
katılmak ve bu eğitimleri tamamlamak koşulu ile işe giriş ve periyodik muayeneler ve 
tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütülebilmekteydi. 
Ancak yayımlanan yeni Yönetmelik ile söz konusu hususla ilgili değişikliğe gidilmiş ve 
yapılan değişiklik ile 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri 
işverenleri veya işveren vekilleri de bu kapsama dahil edilerek Bakanlıkça ilan edilen 
eğitimleri tamamlamak koşulu işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütülebileceği açıklanmıştır. 
 
Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210706-5.htm

