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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI 

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA 

8 Mart Pazar 2020 tarihli Resmi Gazete’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

tarafından İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu tebliğ, yayımlandığı gün 

yürürlüğe girmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 9 hükmü gereğince, bu tebliğin 

yayımlanması ile birlikte  

• Ateşe dayanıklı çimento imalatı “Çok Tehlikeli” işlerden olarak, 

• Ateşe dayanaklı çamur, harç, beton vb. imalatı “Çok Tehlikeli” işlerden olarak. 

• Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et (av ve kümes hayvanı etleri dahil) 

perakende ticareti (kasapların faaliyetleri dahil) ‘Tehlikeli’ işlerden olarak, 

• Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sakatat perakende ticareti 

“Tehlikeli” işlerden olarak, 

• Müzelerin faaliyetleri (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin 

konservasyonu faaliyetleri hariç) “Az Tehlikeli” işlerden olarak, 

• Müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin konservasyonu 

faaliyetleri “Çok Tehlikeli” işlerden olarak, 

• Nesne veya binaların (ameliyathaneler vb.) sterilizasyonu faaliyetleri “Çok 

Tehlikeli” işlerden olarak, 

• Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri 

(binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz 

ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri) 

(sterilizasyon faaliyetleri hariç) “Çok Tehlikeli” işlerden olarak 

sınıflandırılmıştır. 

Bu tebliğ, yukarıda anılan iş alanlarında hizmet vermekte olan kişi ve kuruluşların İş 

Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında sorumluluk alanını etkilemektedir. 

Tebliğden etkilenen kişi ve kuruluşların, tazminat veya idari para cezası ödemek 

zorunda kalmamaları için hukuki destek alıp çalışanlarının bilgilenmesini sağlamaları 

ve önlemlerini gözden geçirmeleri önem arz etmektedir. 

Bu bülten ARIHAN & ARIHAN Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup her hakkı saklıdır. 

İzinsiz çoğaltılıp kullanılamaz. Burada yer alan bilgiler, Türk Hukuku’na ilişkin genel bilgiler olup 

hukuki mütalaa niteliğinde değildir. Okuyucunun bu bültende yer alan bilgileri kullanması 

tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu bülten, ARIHAN & ARIHAN Hukuk Bürosu ile okuyucu 

arasında hiçbir şekilde vekil-müvekkil ilişkisi yaratmamaktadır. 


