
6331 s. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA 

CEZALARI 

(01.01.2022 – 31.12.2022 Döneminde) 

Kanun 

Mad. 
Ceza 

Mad. 
Cezayı Gerektiren Fiil 

Ceza Miktarı 

(TL) 

4/1-a 26/1-a 
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, 

organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 

tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması 
6.966 

4/1-b 26/1-a 
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlenmemesi, 

denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi 
6.966 

6/1 26/1-b 

- Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi 

görevlendirilmemesi halinde görevlendirilmeyen her bir kişi için 
17.439 

- Aykırılığın devam ettiği her ay için 17.439 

6/1 26/1-b 
Kanunda belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi halinde ve 

aykırılığın devam ettiği her ay için 
8.714 

6/1-b 26/1-b 
Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların görevlerini yerine 

getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların 

karşılanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı) 
5.224 

6/1-c 26/1-b 
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve 

koordinasyonun sağlanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı) 
5.224 

6/1-ç 26/1-b 
Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine 

getirilmemesi (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı) 
3.479 

6/1-d 26/1-b 

Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular 

hakkında; görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların, başka 

işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin 

bilgilendirilmemesi (her bir ihlal için ayrı ayrı) 

5.224 

8/1 26/1-c 
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması (her bir ihlal 

için ayrı ayrı) 
5.224 

8/6 26/1-c 
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken 

durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaması, 4857 sayılı İş Kanununa göre 

belirlenen haftalık çalışma süresinin dikkate alınmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı) 
5.224 

10/1 26/1-ç 

- İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmaması veya 

yaptırılmaması 
10.458 

- Aykırılığın devam ettiği her ay için 15.692 

10/4 26/1-ç 
İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı 

risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların 

yapılmaması 
5.224 

11 26/1-d 

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili Kanunun hükümlerine 

aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı) 
3.479 

- Aykırılığın devam ettiği her ay için 3.479 

12 26/1-d 

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Kanunun tahliye 

hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı) 
3.479 

- Aykırılığın devam ettiği her ay için 3.479 

14/1 26/1-e 

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, gerekli incelemeleri 

yaparak bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi, 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 bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi (her bir yükümlülük 

için ayrı ayrı) 

5.224 

14/2 26/1-e 
İş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde; meslek hastalıklarının, öğrenildiği 

tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilmemesi 
6.966 

14/4 26/1-e 
Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık 

hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün 

içinde SGK’ya bildirmemesi 
6.966 

15/1 26/1-f 
Çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarının ve Kanunda belirtilen hallerde sağlık 

muayenelerinin yapılmasının sağlanmaması (sağlık gözetimine tabi tutulmayan her 

çalışan için) 
3.479 


