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Kamu ve 50'den az çalışanl o|an az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde iş sağlığı
güvenliği kanunun uygulanmaya başlanmaslnln 1" Temmuz 2016'dan ]. Temmuz
2017'ye ertelenmesi haberi neredeyse tüm iş verenlerimizi sevindirmiştir.
Ancak bu durum tüm iş verenlerimizi büyük bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya
getirecek bir durumdur.
Evet, kanunun uygulanmasında bir yıllık bir erteleme söz konusudur ancak bu
erteleme sadece 1 madde için geçerlidir. Ertelenen konu, iş yerlerine iş
güvenliği uZmanl ve iş yeri hekiminin Bakanlığı kullanmış olduğu isc xarip
isimli sisteme girişlerinin yapılmasıdır. Bu erteleme iş verenleri 6331no'lu

yasanln getirmiş olduğu yükümlülüklerden muaf tutmamaktadır.
Bu yükümlülükler;

].- Tüm çalışanlarln sertifikalı isc egitimıerini almış olmaları,
Risk değerlendirme raporlarlnIn hazırlanması,
3- Acil Durum Planları, Yangın Eğitimleri, ilk Yardım Eğitimlerinin alınması,
4- Acil durum tahliye eğitim ve tatbikatlarının yapılması,
5- Kişisel koruyucu donanımların bulundurulması ve kullandırılması,
6- Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması,
7- iş yerlerindeki iSG işaretlerinin yapılması gibi yükümlülüklerdir.
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Yukarıda bahsi geçen 7 maddeyi tüm iş yerleri uygulamak zorundadır. Özellikle
avukatlık büroları, muhasebe büroları gibi ofis ortamlarında çalışılan işlerde bu
yükümlüIükler gözardı edilmektedir. Bakanlık denetmeleri esnasında
yukarıdaki maddeleri yapmamlŞ ya da eksik yapmış işverenler para cezaları ile
karşı karşıya kalacaktır.
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Bu cezalar aşağıdaki gibidir.
1.-
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Çalışan eğitimlerinin aldırılmaması çalışan başına 527 TL [örneğin 30
çalışanı olan bir iş yeri için L5.B10 TLJ. Verilen sürelerde eksikliğin
giderilmemesi durumunda her denetlemede cezanın tekrarı söz konusu
olacaktır
Acil durum planları, yangln ve ilk yardım önlemleri L.30]_ TL
Risk değerlendirmesi yapmamak. 3.906 TL. Ayklrıhğın devamı halinde
her ay için 5.859 TL
Sağlık gözetimi, muayenelerin yapılmaması çalışan başına 1.301 TL
[örneğin 30 çalışanı olan bir iş yeri için 39.030 TL)
http //www.alomaliye.com/2 0 1 6/0 1/ 1 1/63 3 1-sayili-is-sagligi-veguvenlig!-kanunu-idari-para-cezalari adresinden tüm cezaları
görebiIirsiniz.
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Kırmızı Bilimler Enstitüsü olarak az tehlikeli sınıfların 633L Sayılı Iş Sağlığı
Güvenliği Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri
konusunda eğitim, danışmanlık, organizasyon Ve iş güvenliği hizmetleri
sunmaktayız'
1- Çalışan eğitimleri

için ÇSGB'nin istediği kriterlere uygun eğitim verilmesi ve

bu eğitimlerin sertifikalandırılması hizmetini Baronuza Üye Avukatlarınızın
Hukuk Bürolarlnda, çalışan başı indirimli eğitim ücreti 90 TL +KDV olarak
uygulanacaktır.

2- Diğer iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri için her büronun özel olarak
değerlendirmeye alınması gerektiğinden bu hizmetleri almak isteyen bürolara
öze| 0/o30 indirimli fiyatlandırma, bürolardan talep gelmesi halinde yapılacaktır.

Kırmızı Bilimler Enstitüsü Florya
Yerleşkesinde verilecektir. Yerleşkemiz Florya Metrobüs Dura$ yanındadır.
3- 10'dan az çalışanı olan büroların eğitimleri

4- 1'0 ve üzeri çalışanı bulunan bürolar istedikleri takdirde eğitimlerin kendi
toplantı salonlarl ya da uygun alanlarında yapılmasını talep edebilirler. Bu
durumda bürolardan ayrrca ek ücret talep edilmeyecektir.
5- Eğitim ücretleri Kırmızı Bilimler Enstitüsü hesablna yatırıldlktan itibaren 30
gün içerisinde taraflann uygunluk durumlarlna göre organize edilecektir.
6- Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara ÇSGB tarafindan istenen

iş Güvenliği Uzmanı imzası taşıyan eğitim katılım belgesi verilecektir.

7- Bu indirim protokolü 30.06.20].7 tarihine kadar geçerli olacaktır. 1 Temmuz

2017 tarlhi itibariyle yeni ücretlendirmeler tarafların karşılıklı mutakabatıyla
yeniden belirlenecektir.

İmza [Kaşe)

Imza (Kaşe)

