
15/2 26/1-f 
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, yapacakları işe uygun 

olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılması (sağlık raporu bulunmayan 

her çalışan için) 
3.479 

16 26/1-g 

Çalışanların, 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 

kişiler konusunda bilgilendirilmemesi (bilgilendirilmeyen her bir çalışan için) 

3.479 

17/1-7 26/1-ğ 

- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili yükümlüklerin yerine getirilmemesi 

- Çalışan temsilcilerinin eğitilmemesi 

- Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işlerde mesleki eğitim aldığını 

belgeleyemeyenlerin çalıştırılması 

- İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana ve altı aydan fazla süreyle 

işten uzak kalanlara işe başlatmadan önce verilmesi gereken eğitimlerin verilmemesi 

- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde başka işyerlerinden çalışmak üzere 

gelen çalışanların yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli 

bilgi ve talimatları içeren eğitimi aldıklarına dair belge olmaksızın işe başlatılması 

- Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli 

eğitimin verilmesini sağlamaması 

- Verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması 

- Eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması 

- Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerin fazla 

sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi 

(her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı) 

1.408 

18 26/1-h 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı) 
3.479 

20/1 26/1-ı Çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi 3.479 

20/3 26/1-ı 
Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan 

riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda gerekli tedbirlerin alınmaması 
5.224 

20/4 26/1-ı 
Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının görevlerini yürütmeleri nedeniyle 

haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânların 

sağlanmaması 
3.479 

22 26/1-i 
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 

işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmasına ilişkin yükümlülüklerin 

yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı) 
6.966 

23/2 26/1-j 

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri 

gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu sağlamak zorunda olan 

yönetimlerin, iş sağlığı ve güvenliği uyarılarına uymayan işyerlerini ÇSGB’ye 

bildirmemesi 

17.439 

24/2 26/1-k 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, 

numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin 

kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması 
17.439 

25/6 26/1-l 

- İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya 

ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş 

verilmemesi (ihlale uğrayan her bir çalışan için) 
2.820 

- Aykırılığın devam ettiği her ay için 2.820 

29 26/1-m 

- Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi 

veya güvenlik raporu hazırlanmaması 
174.451 

- Güvenlik raporu hazırlayıp ÇSGB’nin değerlendirmesine sunmadan işyerinin faaliyete 

geçirilmesi 
279.121 

- ÇSGB’ce izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete 

devam edilmesi 
279.121 

30 26/1-n 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak) 
3.479 

- 26/1-o 
Çalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin 

edilmemesi (çalışan başına) 
1.408 

- 26/1-ö 
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren 

takip sisteminin kurulmaması (çalışan başına) 
1.408 

Not: Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen idari para cezaları; 

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden; 

1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 

2- Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak, 


