
 

Sayın Yetkili, 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; 

 

01.01.2013 tarihi itibariyle işverenlerin, işyerinde var olan ya da dışarıdan 

gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk 

Değerlendirmesi ile Acil Durum Planı yaptırması ve tüm çalışanlarına iş 

sağlığı ve güvenliği hakkında eğitim vermesi zorunlu hale getirilmiştir. 

 

Risk değerlendirmesi ve acil durum planlarının en az bir kişi çalıştıran tüm 

işyerlerinde, 2013 yılı Ocak ayı içerisinde yapılması gerekmektedir. 

Yapılmaması halinde risk değerlendirmesi için 3.234 TL, acil durum planı için 

1.078 TL idari para cezası uygulanacaktır. Takip eden her ay için toplamda 

5.390 TL ceza tahakkuk edecektir.  

En az 1 (bir) kişi çalıştıran, apartmandan marketlere, büro işyerlerinden kamu 

işyerlerine kadar tüm işverenlerin ilgili kanun gereğince yükümlülüklerini 

yerine getirmesi gerekmekte olup, aksi durumlarda yüksek miktarlı cezalarla 

karşılaşabileceklerdir. 

50 kişiden fazla çalışanı bulunan tüm işyerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri 

hekiminden hizmet alma zorunluluğu başlamış olup; 50 kişiden az çalışanı olan 

(en az 1 kişi bile olsa) tüm işyerlerinin; işyeri tehlike sınıfına göre aşağıda 

belirtilen tarihler itibariyle, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet 

almaya başlaması gerekmektedir. 

 

· Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri  01 Ocak 2014 

· Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile tüm kamu kurumları 01 Temmuz 2016 

 

Atlas Çevre Mühendislik Danışmanlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti., 
2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik alarak, çevre 

danışmanlığı ve iş güvenliği uzmanlığı alanlarında danışmanlık hizmeti 

vermektedir.   

 

ATLAS ÇEVRE olarak, sizlerin taleplerini karşılamak, güvenilir, pratik ve 

hızlı hizmet verebilmek için çözüm ortağınız olmaktan onur ve mutluluk 

duyarız. Taleplerinize cevap verebilmek için mevzuata hakim, müşteri gizliliği 

ve güvenilirliği kapsamında uzman ekibimizle sizlerin hizmetinizdeyiz.  

 

Birlikte çalışmayı ümit eder, iyi çalışmalar dileriz… 
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