
OSGB’ler Nasıl Denetleniyor? 

O.S.G.B.’lerin işleyiş usul ve esaslarını belirlemek, yetkilendirmek ve denetlemek 

konusunda sorumlu ve yetkili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü’dür. 

OSGB’ler öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı Uzman 

kadrosundaki personel tarafından denetlenmektedir. 

Öte yandan Bakanlık onayı gereğince SGK’nın Sosyal Güvenlik Denetmenleri de iş 

sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren OSGB ve eğitim merkezlerini denetleme 

yetkisine sahiptir. 

OSGB’lere yapılacak denetimler yılda en az iki kez ve habersiz yapılır. Denetime 

gelindiğinde O.S.G.B.’nin kapalı olması durumunda denetlenecek kurumun sorumlu 

müdür aranabilir ve O.S.G.B.’yi açması istenilebilmektedir. 

Denetim elemanlarının tümünün Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş 

bulunan İSG-KATİP programı kullanıcı şifreleri bulunmaktadır. Bu programa göre ruhsat 

bilgilerinden tutunuz OSGB ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmekte, kontrolleri buna göre 

yapmaktadırlar. 

  

Denetimlerde Hangi Konular İncelenir? 

OSGB’ye denetime gelen Denetmen/Müfettiş yada Uzman önce sorumlu müdür ve 

personel kontrol edilir. Bunlar içerisinden sigortasız yada izinsiz çalışanlar varsa bu husus 

ilk olarak denetlenir. 

Denetimlerde ayrıca şu hususlar incelenir: 

-          Bina ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara uygunluk, 

-          Faaliyet mekanının yetki verilen plana uygunluğu, 

-          Uygun tabelanın kullanılması, 

-          Çalışma ortamı ve sağlık gözetimine ilişkin kayıtların eksiksiz tutulması, 

-          Sözleşme yapılan işyerine ait yıllık çalışma planının hazırlanması veya 

onaylanan planın kayıt altına alınması, 

-          Sözleşmelerin örneğine uygun olarak yapılması ve zamanında Bakanlığa 



bildirilmesi, 

-          İş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarının eksiksiz tutulması, 

-          Personel değişikliklerinin beş gün içinde Bakanlığa bildirilip bildirilmediği, 

-          Tabela veya basılı evraklarında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlardan 

farklı isim ve unvan veya yabancı dildeki karşılıklarının kullanılması, 

-          Hizmet verilen işyerlerine zorunlu haller dışında, aynı personelin hizmet 

vermesinin sağlanması, 

-          Yapılacak kontrollerde istenen bilgi ve belgelerin verilmesi, 

-          Yetki aldığı mekânda Genel Müdürlükçe izin alınmamış faaliyette 

bulunmaması 

Denetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan matbu 

denetim tutanağı kullanılmaktadır. Tutanaklara OSGB mesul müdürünün yada OSGB 

çalışanın imzası alınır. 

İmzadan imtina edilmesi halinde tutanağın bir sureti OSGB’ye bırakılmaz. Tutanağa 

ihtirazi kayıt ile imza atmak mümkün olduğu gibi beyan verilerek tutanağa yazılması da 

istenebilir. 

  

Hangi Cezalar Uygulanıyor? 

Denetimlerde idari para cezası yerine OSGB’nin geçici olarak kapatılması, ruhsatının iptal 

edilerek sürekli olarak kapatılması gibi yaptırımlar bulunmaktadır. 

Bunun için her eksiklik için OSGB’ye bir ceza puanı verilir. Hangi eksikliğin ne kadar ceza 

puanı vereceği İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Örneğin 

SGK Denetmenlerinin yada diğer kamu personelinin OSGB’deki denetimlerini engellemek 

ağır ihlaldir ve 50 ihtar puanı verir. 

Denetimler sonucunda ceza puanları İSG-KATİP sistemine işlenir. 

Ceza puanlarının toplanması sonunda eğer OSGB’nin ceza puanı kapatmayı gerektiyorsa 

bu işlemler Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. 

İdari yaptırımlara itiraz etmek isteyen OSGB sahipleri de denetimi SGK’nın 

denetmenleri/Müfettişleri yapmış olsa bile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne 

itiraz etmelidir. 



Öte yandan denetimlerde işyerinde sigortasız çalışanların bulunması halinde bu SGK 

tarafından idari para cezası uygulanmasını gerektirecektir. 

 


