
“EK-7 

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İHTAR TABLOSU 

Sıra No. İhlalin Adı 
İhlal 

Derecesi 
İhtar Puanı 

1.  

Yetki alınan yer ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara 

uygunluğunun devamının sağlanmaması durumunda 

denetim başına, 

Hafif 10 

2.  
Ek-8’de yer alan tabela haricinde Bakanlık logosunun veya 

unvanının kullanılması durumunda denetim başına, 
Hafif 10 

3.  

Yerleşim planında Bakanlıkça onay alınmadan değişiklik 

yapılması veya onaylanmış yerleşim planında belirtilen 

odaların amacı dışında kullanılması durumunda denetim 

başına, 

Hafif 15 

4.  

Hizmet verilen işyerlerine dair sözleşmeler ile personel 

sözleşmelerinin ve bunların feshinin zamanında 

bildirilmemesi durumunda denetim başına, 

Hafif 15 

5.  

Tabela, basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik 

ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı 

ve görsel dokümanda; yetki belgesinde belirtilen isim veya 

unvandan farklı isim veya unvan kullanılması durumunda 

denetim başına, 

Hafif 20 

6.  
Sorumlu müdürün ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni 

sorumlu müdür görevlendirilmemesi, 
Hafif 15 

7.  

Sözleşme yapılan işyerlerine dair tutulması gereken onaylı 

defter suretlerinin OSGB’de bulundurulmaması durumunda 

denetim başına, 

 

Hafif 20 

8.  
Ek-8’deki örneğine uygun tabela düzenlemesinin 

yapılmaması durumunda denetim başına, 
Orta 30 

9.  

Sözleşme yapılan işyerlerine dair yıllık çalışma planı veya 

yıllık değerlendirme raporunun kayıt altına alınmaması 

veya OSGB’de bir suretinin bulundurulmaması durumunda 

denetim başına, 

 

 

Hafif 

20 

10.  
Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair 

kayıtların tutulmaması veya bir suretinin OSGB’de 

bulundurulmaması durumunda denetim başına, 

 

Hafif 20 

11.  

Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı işyeri 

hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin 

hizmet vermesinin sağlanmaması durumunda denetim 

başına, 

 

Hafif 20 

12.  
Hizmet sözleşmesi süresi sonunda elinde bulundurduğu 

kayıt ve dosyaların ilgili işverene teslim edilmemesi 

durumunda denetim başına, 

Orta 30 



13.  

Hizmet verilen işyerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına 

uygun sürelerde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi 

veya diğer sağlık personeli çalışmasının sağlanmaması 

durumunda her bir işyeri için, 

Orta 30 

14.  
Çalışma saatleri içerisinde OSGB’nin kapalı olması 

durumunda denetim başına, 
Orta 30 

15.  
İSG—KATİP üzerinden sözleşme yapılmadan hizmet 

verilmesi veya henüz onaylanmamış sözleşmelerle hizmet 

verilmesi durumunda denetim başına, 

Orta 40 

16.  
Yetki aldığı mekânda Bakanlıkça yetki veya izin 

verilmemiş faaliyette bulunulması veya 19 uncu maddenin 

ikinci fıkrasına aykırılık durumunda denetim başına, 

Ağır 50 

17.  
Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken 

kişilerin ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yenilerinin 

görevlendirilmemesi durumunda kişi başına, 

Orta 30 

18.  
Kontrol ve denetimlerde istenen bilgi ve belgelerin 

verilmemesi veya görevin tamamlanmasına engel olunması 

durumunda denetim başına, 

Ağır 100 

19.  
Şirket ortaklarında yapılan değişikliğin zamanında 

bildirilmemesi durumunda, 
Orta 30 

” 


