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7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01.07.2017 tarihli ve 30111
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun’un 85’inci maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilerek, 6331
sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekimlerinin yanı sıra, 50’den az
çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile
hekimlerinden de alınabilecektir.
6331 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt
bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilerek, 50’den az çalışanı bulunan ve
az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, İSG hizmetlerini kendileri üstlenmek
istemeleri halinde Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla (işe giriş ve periyodik
muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.
Kanun’un 86’ncı maddesi ile 6331 sayılı Kanun’un “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik uyarınca, kamu kurumları ile
50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin;
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ncı maddesinde düzenlenen iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bu madde kapsamında olmak üzere işveren veya işveren
vekilinin kendi işyerinde yürütebildikleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenme
yükümlülüğü 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir.
Bilgilerinizi ve söz konusu Kanunun incelenerek bilgi edinilmesini ve odalarınız aracılığıyla
ilgili esnafınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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