


KONUNUN GENEL AMACI

Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve ilgili diğer yönetmeliklerinin 

uygulanması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip halinde çalışmanın önemi 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
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ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu dersin sonunda katılımcı;

İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarını sıralar.

İş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarını söyler.

Toplum sağlığı merkezleri (tsm) eliyle işyeri hekimliği hizmetlerinin sunumunu söyler.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (osgb) kurulması ve çalışmalarını tanımlar.

İlgili diğer iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri uygulamalarında işyeri hekiminin 

görevlerini sıralar.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini açıklar.
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KONUNUN ALT BAŞLIKLARI

 İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

TSM VE OSGB KURULMASI VE ÇALIŞMALARI

 İLGİLİ DİĞER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİKLERİ VE UYGULAMADA 

İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ÖNEMİ
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YASAL MEVZUAT

YÖNETMELİKLER LİSTESİ:

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

(Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012 / 28512)

 İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013 / 28713)

 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012 / 28512)

• Bu yönetmelikler; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 6 ncı, 8 inci ve 30 uncu, 9/1/1985 

tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun   

2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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TANIMLAR

Çalışan temsilcisi: iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, 

çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri 

konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

Çalışan temsilcisi olarak seçilen kişiler, risk değerlendirmesinden ortak sağlık ve 

güvenlik birimleriyle anlaşılmasına kadar tüm süreçlerde söz hakkına sahiptir.

Çalışan sayısına göre ceza

İŞYERİNDE çalışan sayılarına göre çalışan temsilcilerinin görevlendirilmemesi 

halinde işverenler 1.078 TL idari para cezası ödeyecekler. Örneğin işyerinde iki 

temsilci varsa bu durumda ceza miktarı 2,156 TL olacak.
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ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SAYISININ BELİRLENMESİ

İŞYERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SAYISI AŞAĞIDAKİ

ŞEKİLDE BELİRLENİR:

• A) 2 İLE 50 ARASINDA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE BİR.

• B) 51 İLE 100 ARASINDA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE İKİ.

• C) 101 İLE 500 ARASINDA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE ÜÇ.

• Ç) 501 İLE 1000 ARASINDA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE DÖRT.

• D) 1001 İLE 2000 ARASINDA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE BEŞ.

• E) 2001 VE ÜZERİ ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE ALTI.

(İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına

ilişkin Tebliğ taslağı)
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TANIMLAR

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): işyerinde iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan 
birimi,

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): kamu kurum ve kuruluşları, organize

sanayi   bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret kanununa göre

faaliyet gösteren şirketler  tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve

bakanlıkça yetkilendirilen birimi,

Toplum sağlığı merkezi (TSM) : İşyeri hekimliği hizmeti vermek üzere

yetkilendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı toplum sağlığı merkezleridir.
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İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

(1) işveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 

belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının 

önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve 

güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından 

yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş 

güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. 

Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate 

alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
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İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde; 

yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine 

getirebilir.

(3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi 

gereken durumlarda İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen 

işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
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İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

(4) İşveren;

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir 

şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve 

düzenleme yapmakla,

b) Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla 

araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,
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İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve 

koordinasyonu sağlamakla,

ç) Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine 

getirmekle,

d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini 

yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile 

yeterli çalışma süresini sağlamakla,
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İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

(6) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel 

görevlendirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini 

devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.

(7) İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer 

sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa 

göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.
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İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü

• A) işyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak osgb’de görevli işyeri 

hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi 

konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.

• B) görevlendirdiği veya hizmet aldığı osgb’de görev yapan kişiler ile bunların 

çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve 

çalışanları bilgilendirir.
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İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü

• C) çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel 

konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı osgb’yi, başka 

işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların 

işverenlerini bilgilendirir.

• Ç) başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık 

bilgilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı osgb’lerin ulaşabilmesini 

sağlar.

• D) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri 

görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı osgb ile işbirliği içerisinde yapar.
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İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin 
yükümlülükleri

1) işveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;

A) işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,

B) işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık 

dosyalarını,

Saklar.

(2) çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, 

yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki 

işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.
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İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin 
yükümlülükleri

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri, 

genel müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren 

tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler 

işverene tebliğ edilmiş sayılır.

(5) onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri 

hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren 

sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri 

göstermek zorundadır.
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Çalışanların hak ve yükümlülükleri

(1) çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve 

güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek 

durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.

(2) çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin 

kullanılması hakkında bilgilendirilirler.
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Çalışanların hak ve yükümlülükleri

(3) çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve 

geliştirilmesi için;

A) işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve 

güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.

B) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından 

görevlendirilen kişi veya osgb’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.

C) iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, 

bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır.
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Çalışanların hak ve yükümlülükleri

• Ç) makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar 

doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır.

• D) teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili 

mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile 

işbirliği yapar.

• E) işyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik 

yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde 

bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ (İSGB)

İşyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 

belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek 

hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile 

koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 

kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan birimlerdir.
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İSGB  YAPISI VE ÇALIŞANLARI

İşyerinin çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre yeterli 

sayıda işyeri hekimi, sanayiden sayılan işyerlerinde yeterli sayıda iş 

güvenliği uzmanı ve gereğinde sağlık personelinden (hemşire, 

sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağlık teknisyenini) 

oluşan birimlerdir.
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İŞYERİNDE KURULACAK OLAN İSGB BİRİMİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte,  

kolay ulaşılabilir, asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.

 Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri 

hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere 

bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş 

güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.

Yönetmelik ekinde belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil durumlarda en 

yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

 İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde 

işaretlenir.
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İŞYERİNDE KURULACAK OLAN İSGB BİRİMİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 Tam süreli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmek gerekmiyorsa;

 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 

 işyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az 

olmamak üzere toplam iki oda temin eder.

 işyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını 

sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

www.ilkmak.com



İŞYERİNDE KURULACAK OLAN İSGB BİRİMİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 Tam süreli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmek gerekmiyorsa;

 50’den az çalışanı olan işyerlerinde 

 işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere 

uygun bir yer sağlar.
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İŞYERİNDE KURULACAK OLAN İSGB BİRİMİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az 

çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için; 

 Koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân 

oluşturulabilir. 

 Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az olması durumunda: 

o işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.
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İŞYERİNDE KURULACAK OLAN İSGB BİRİMİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az 

çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için; 

 50’den fazla olması durumunda ise: 

o işyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az 

olmamak üzere toplam iki oda temin eder.

o işyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını 

sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.
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OSGB  YAPISI VE ÇALIŞANLARI

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle 

çalışan;

 en az bir işyeri hekimi,

 en az bir iş güvenliği uzmanı, 

 en az bir diğer sağlık personeli,

İstihdamı zorunludur.

Bu kişiler; Başka bir osgb’de veya işyerinde aynı unvanla veya bakanlıkça 

yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz.
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OSGB  YAPISI VE ÇALIŞANLARI

OSGB’ler;

 iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına 

yetecek asgari büyüklükte;

 işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir 

muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 

 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 

 12 metrekarelik bekleme yeri, 

 uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.
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OSGB  YAPISI VE ÇALIŞANLARI

 OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, çalışan 

sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet 

sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer sağlık 

personelinin hizmet vermesi esastır.

www.ilkmak.com



OSGB  YAPISI VE ÇALIŞANLARI

OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. 

Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, yönetmelikte belirtilen şartları 

sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur. 

Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol ve 

nakil hattı inşası veya bakımı ve onarımı gibi işlerde hizmet alınan osgb’nin

işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir.
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OSGB  YAPISI VE ÇALIŞANLARI

Osgb’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi 

herhangi bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar. Şube açmak istediklerinde 

yönetmelikte belirtilen şartları sağlarlar.

Osgb’lerin, işyerlerine hizmet verdikleri sürece yetki aldıkları adreste, açık ve 

faaliyette bulunması esastır. Günlük çalışma süresi içinde verilen hizmet ve 

faaliyetler konusunda yetkili bir kişinin osgb’de hazır bulunması sağlanır.
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OSGB  YAPISI VE ÇALIŞANLARI

Osgb’ler tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı bölümleri hariç mesken olarak 

kullanılan çok katlı binalarda ve işyeri olarak kayıtlı olsa dahi bodrum 

katlarda kurulamaz. 

Ancak, tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı binalarda yer alan bölümlerin 

tamamının yetkili idarelerce işyeri olarak ruhsatlandırılmış olması şartıyla bu 

bölümlerde OSGB kurulabilir.

Osgb’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır.
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OSGB  YAPISI VE ÇALIŞANLARI

 OSGB’lerde adres veya unvan değişikliği yapılması halinde 30 gün içinde 

yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle genel müdürlüğe başvuru yapılır. 

 Şirket ortaklarında değişiklik olması halinde, durum 30 gün içerisinde 

genel müdürlüğe bildirilir. Yeni şirket ortaklarının ilgili mevzuat 

hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olmaması halinde durumun 

düzeltilmesi amacıyla genel müdürlükçe şirkete 30 gün süre verilir.
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İSGB VE OSGB’LERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 İsgb ve osgb’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı 

oluşturmak amacıyla;

 İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, 
önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi 
konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına 
sunulmasından,

 Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık 
gözetiminin uygulanmasından,

 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda 
planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
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İSGB VE OSGB’LERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren 

durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil 

müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili 

diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

 Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, 

çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
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İSGB VE OSGB’LERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları 

ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, 

iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık 

dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
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İSGB VE OSGB’LERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere osgb’lerce

görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza 

edilmesi gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi 

halinde denetime yetkili memurlara sunulur. Kendilerinden talep edilmese dahi, 

sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar osgb’lerce işverene teslim 

edilir. 
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İSGB VE OSGB’LERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 İSGB ve osgb’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin 

normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.

 Osgb’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir 

kişi veya kuruma devredemezler.

 Osgb’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş 

işgünü içerisinde genel müdürlüğe bildirilir.

 Osgb’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin genel 

müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını genel 

müdürlüğe iade ederler.
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Görevlendirme belgesi ve sözleşme

(1) İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı 

görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden hizmet 

alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır.

(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla işyerlerinde 

görevlendirilen kişilerin, doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler 

sebebiyle değiştirilmesi ve değişiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde, 

durum Genel Müdürlüğe bildirilir. İş Kanunundaki çalışma süreleri saklı kalmak 

kaydıyla, işyerine hizmetin sunulması için hesaplanan zorunlu süre bölünmek 

suretiyle birden fazla kişi görevlendirilemez.
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Görevlendirme belgesi ve sözleşme

(3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha halinde ve Yönetmelikteki 

eklerine uygun olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 

düzenlenir.

a) OSGB ile işveren arasında Ek-3’teki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve 

nüshalardan biri işveren tarafından, biri OSGB tarafından saklanır. Son nüsha 

beş işgünü içinde işveren veya OSGB tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. 

OSGB, sözleşme yaptığı işyerine hizmet verecek işyeri hekimi, iş güvenliği 

uzmanı ve diğer sağlık personelini, bu konuda ayrıca bilgilendirir.
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Görevlendirme belgesi ve sözleşme

b) İşyerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, işyeri hekimi ile 

Ek-4a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-4b, diğer sağlık personeli ile Ek-4c’deki örneğine 

uygun sözleşme veya görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası 

işveren tarafından, biri sözleşme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha işveren 

tarafından beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

c) Kamuya ait işyerlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlar arasından görevlendirme 

yapılması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından işyeri hekimi ile Ek-

5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c’deki örneğine 

uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası kurum tarafından, 

biri sözleşme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha kurum tarafından beş 

işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
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Görevlendirme belgesi ve sözleşme

(4) İşverenin, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli 

görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, işveren tarafından Ek-6’daki 

örneğine uygun çalışma taahhütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu 

belgenin bir nüshası beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(5) Gerekli şartları taşıması halinde, İSG-KATİP üzerinden bildirilen sözleşme 

veya görevlendirme belgeleri üç işgünü içinde, yazılı olarak bildirilenler ise 

15 işgünü içinde Genel Müdürlükçe onaylanır ve durum ilgili taraflara 

bildirilir.
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Görevlendirme belgesi ve sözleşme

(6) Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan işyeri 

hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu kapsamındaki görevlerine başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar.

(7) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

(8) Bu maddede belirtilen sözleşme veya görevlendirme belgelerinin fesih veya 

başka bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, çalışanlar arasından işyerinde 

görevlendirme yapılmış olması halinde işveren; işyeri dışından hizmet alınmış 

olması halinde OSGB tarafından durum beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe 

bildirilir.
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Görevlendirme belgesi ve sözleşme

(9) İSGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden 

ayrılması durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere sahip 

personel görevlendirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(10) Bu maddede belirtilen sözleşme ve görevlendirme belgeleri ile bu belgelere 

ilişkin fesih işlemlerinin tamamı veya bir kısmı İSG-KATİP üzerinden Genel 

Müdürlüğe bildirilebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük 

yetkilidir.
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İşbirliği ve koordinasyon

(1) İSGB veya OSGB personeli, görevlerinin yürütümünde ve iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirlerin uygulanmasında işbirliği ve 

koordinasyon içinde çalışır.

(2) isgb veya osgb’ler işverenle, işyerinde çalışanlarla, çalışan temsilcileriyle ve 

bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kanununun 22 nci maddesinde belirtilen 

iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.

(3) işletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 

görevlendirilenler arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.
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Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri

(1) OSGB yetki belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe bir dilekçe ve aşağıda 

belirtilen ekleri ile başvurulur.

a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza 

yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.

b) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri 

ile bu kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli 

belgeleri bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair 

taahhütname.
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Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri

C) osgb’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket 

sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.

Ç) faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi.

D) faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya 

adres tespit belgesi.

E) faaliyet gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa 

hakkı belgesi.
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Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri

F) faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının 

belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.

G) ilgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin 

alındığına ve bu yerde osgb açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler 

tarafından verilen belge.
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Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri

(2) kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b), (c), (f) ve (g) 

bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak mekân kamu kurumuna ait değilse (a) 

bendi hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.

(3) organize sanayi bölgelerince kurulacak osgb’ler için, bilim, sanayi ve teknoloji 

bakanlığının ilgili biriminden alınmış organize sanayi bölgesine sicil numarası 

verildiğine dair yazı, müteşebbis heyeti veya genel kurulunca alınmış; ilgili adreste 

osgb kurulmasına dair karar ile birinci fıkranın (a) ve (d) bentleri hariç diğer 

bentlerde belirtilen belgeler istenir.

www.ilkmak.com



Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri

(4) bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi 

halinde genel müdürlükçe tasdiki yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda 

belgelerin noter onaylı sureti gerekir.
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ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

(1) osgb tarafından hazırlanan başvuru dosyası genel müdürlükçe incelenir, dosya 

üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme 

işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında 30 günden 

fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde 

eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl boyunca 

yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
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ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

(2) OSGB’nin Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde, başvuru dosyasında 

bildirilen tam süreli çalışanlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesinin 

Genel Müdürlüğe gönderilmesini takiben başvuru dosyasında belirtilen adres ve 

unvana münhasıran, en geç on iş günü içerisinde Genel Müdürlükçe Ek-2’deki 

örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açılması istendiği 

takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde işlem yapılır.
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ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

(3) Yetki belgeleri, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilir. Vize başvuru 

işlemleri ilk başvuruda istenen belgelerle yapılır ve inceleme dosya üzerinden 

tamamlanır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılır.

(4) OSGB’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini 

tamamlamadan bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetleri yapamazlar.
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ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

(5) OSGB’ler, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır.

a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş 

ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve 

görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim 

ve unvanların incelenmesinde Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe 

Sözlük esas alınır ve kısaltmalar isim ve unvan olarak kullanılamaz.
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ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

b) OSGB’ler tarafından, EK-8’deki örneğine uygun, kurum unvanına göre 

hazırlanan ve en/boy oranı 2/3 olan tabela, OSGB’nin bulunduğu binanın uygun 

bir kısmına veya girişine asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen 

birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel 

Müdürlük onayı alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela 

kullanılabilir. Bakanlık logosu, bu tabela haricinde hiçbir yazılı veya görsel 

doküman veya ortamda kullanılamaz.

c) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari 

isim veya unvan olarak kullanılamaz.
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ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

(6) OSGB tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve 

donanımda Genel Müdürlük onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.
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Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

(1) OSGB sorumlu müdürü;

a) OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden,

b) OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden,

c) Genel Müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından,

ç) OSGB’lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden,

sorumludur.
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Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

(2) OSGB’lerde tam zamanlı görevli bulunan işyeri hekimleri veya iş güvenliği 

uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.

(3) OSGB’lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve 

işlemlerde, Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul 

edilir.

(4) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu 

kişinin görevinden ayrılması durumunda, 30 iş günü içerisinde yeni sorumlu 

müdür atanır ve durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.
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OSGB’lerin faaliyet alanları

(1) OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda 

belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet 

veremez ve faaliyette bulunamazlar.

(2) Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten 

onay almak şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri 

ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz 

için gerekli donanımı OSGB’nin faaliyet gösterdiği adreste bulundurabilir ve ilgili 

personeli bünyesinde çalıştırabilirler. 
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Vize işlemleri

(1) Vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,

b) Bakanlıkça belirlenen bedeli ödemeleri,
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Vize işlemleri

(2) OSGB’ler yetki belgelerinin düzenlenmesinden itibaren beş yılın 

tamamlanmasına en fazla 60, en az 45 gün kala vize işlemleri için Genel 

Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri, vize 

süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. 

Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten 

sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği altı ay 

süreyle askıya alınır. Bu altı aylık süre boyunca vize işleminin tamamlanmaması 

durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.
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İhtarlar

(1) Yetki belgesinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, 

OSGB’lere Ek-7’ de belirtilen ihtar puanları uygulanır.

(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta 

ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda OSGB’nin o yıl 

içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin taban puanı esas 

alınarak uygulanır.

(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; 

uygulanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.
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Yetkilerin askıya alınması ve iptali

(1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki belgelerinin geçerliliği;

a) İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması,

b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en 

fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi,

hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.

(2) Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik 

kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar.
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Yetkilerin askıya alınması ve iptali

(3) bu yönetmelik uyarınca osgb’lere verilen yetki belgesinin geçerliliği;

A) bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya 

il sınırları dışında hizmet vermeleri,

B) sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,

C) şirket ortaklarında yapılan değişikliğin zamanında bildirilmemesi veya 

uygunsuzluğun bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi ve 

gerekli bildirimlerin zamanında yapılmaması,

Hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.
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Yetkilerin askıya alınması ve iptali

(4) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’nin ilgili birimine verilen yetki belgesinin 

geçerliliği;

a) Askıya alınma işlemini gerektiren durumların aynı vize dönemi içinde tekrarı,

b) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,

c) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya 

hizmet verdiğinin tespiti,

ç) Bu Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti, hallerinden 

birinin varlığı,

halinde doğrudan iptal edilir.
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Yetkilerin askıya alınması ve iptali

(5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şubelerinin kurucu veya ortakları başka bir 

ticari işletmenin bünyesinde yer aldıkları takdirde bu ticari işletmenin iptal tarihinden 

itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular, iki yılın tamamlanmasına kadar askıya 

alınır. Bahsi geçen kurucu veya ortakların yetkili bir OSGB’ye ortak olmaları 

halinde, bu OSGB’nin yetki belgesi birinci cümlede belirtilen sürenin sonuna kadar 

askıya alınır.

(6) Kendi isteği ile yetki belgesini iptal eden OSGB’ler, aynı şirket veya kurucular ile 

altı ay içerisinde OSGB başvurusunda bulunduğu takdirde başvuru bu sürenin 

tamamlanmasına kadar askıya alınır.
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Yetkilerin askıya alınması ve iptali

(7) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda 

bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(8) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar veya iptal edilenlere Genel Müdürlükçe 

yazılı bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir.

(9) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden 

yapılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB’ler

sorumludur.
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Mevcut OSGB’lerin durumu

(1) Mevcut OSGB’lerin onaylanmış yerleşim planında değişiklik olması halinde, 

fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır.

(2) Mevcut OSGB’ler bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde 

EK-8’deki örneğine uygun tabelayı, OSGB’nin bulunduğu binanın girişine veya 

OSGB’nin girişine asarlar. Bu yükümlülüğü süresinde yerine getirmeyen OSGB’lerin

belgesi doğrudan iptal edilir.
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50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları

(1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak 

zorunda olan ve İş Kanununa tabi 50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları söz 

konusu hizmetleri 1/7/2014 tarihine kadar sürdürür.
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TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (TSM) 

İşyeri hekimliği hizmeti vermek üzere yetkilendirilen sağlık bakanlığına bağlı 

toplum sağlığı merkezleridir
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TSM’lerin işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için;

 en az bir işyeri hekimi,

 en az bir diğer sağlık personeli 

görevlendirilmesi zorunludur.
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TSM, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerini;

İş güvenliği uzmanı odası hariç yerine getirmeleri durumunda sunabilirler. Yani;

İşyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene 

odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 

12 metrekarelik bekleme yeri, 

Uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.

Söz konusu odaların aynı bina içinde bulunması esastır.
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TSM’lerde görev yapan sorumlu hekimin değişmesi durumunda;

Yeni sorumlu hekim İSGGM’ne yazı ile bildirilir.

 İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan 

işyerine, aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi 

esastır.
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TSM’lerin Başvuru İşlemleri

Dilekçe,

Fiziki alanların gösterildiği plan,

İlgili yere ait yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden 

alınmış belge,

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeline ait; görevlendirme yazıları ile diploma 

ve sertifikalarının

birer örneğini bağlı bulunduğu Halk Sağlığı Müdürlüğü kanalı ile İSGGM’ne

göndereceklerdir.
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TSM’lerin Yetkilendirme ve Hizmeti Sunma İşlemleri

 TSM yetki belgeleri TSM adresine münhasıran verilecek olup herhangi bir yer   

değişikliği olduğu taktirde aynı işlemler tekrarlanarak yeni belge düzenlenir.

 Yetki belgesi alındıktan sonra ilgili personelin bilgileri elektronik ortamda    

İSG KATİP’in veri tabanında tanımlanarak hizmetin sunulmasına başlanır.    
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İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, 

YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

yayımlandığı resmi gazete tarihi/sayısı:20.07.2013/28713 
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İşyeri hekimi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça 

belgelendirilmiş hekimlerdir. 
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İşverenin; İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme 
yükümlülüğü

1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları 

da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentlerindeki 

niteliklere sahip çalışanları, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak 

işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirir.

b) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, 

bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Bakanlıkça 

yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine 

getirebilir.
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İşverenin; İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme 
yükümlülüğü

c) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, 

çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, işyeri hekimliği ve 

diğer sağlık personeli görevini üstlenebilir.

ç) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli 

görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(2) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların 

görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli 

bütün ihtiyaçlarını karşılar.
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İşverenin; İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme 
yükümlülüğü

(3) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği 

ve koordinasyonu sağlar.

(4) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından 

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen 

tedbirleri yerine getirir.

(5) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan 

kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak 

arşivlenmesini sağlar.
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İşverenin; İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme 
yükümlülüğü

(6) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi 

muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve 

kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve 

bunların işverenlerini bilgilendirir.

(7) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 

görevlendirmesi veya hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(8) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz.

(9) İşveren, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, ilgili yargı 

sürecini takip eder ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.
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İşverenin; İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü

(1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken 

durumlarda işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. 

(2) İşveren tam süreli işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü olmasa dahi işyerinde görev 

yapacak olan işyeri hekimine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde 

belirlenen kriterlere uygun bir yer gösterir ve aynı Yönetmeliğin EK-1’inde sayılan 

malzemelerden işyeri hekimince talep edilenleri temin eder.
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İşyeri hekimliği belgesi

A) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda 

Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan 

hekimlere,

B) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan 

Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan 

hekimlere,
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İşyeri hekimliği belgesi

C) Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim 

doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az 

sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı 

birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış 

hekimlere istekleri halinde,

Bakanlıkça verilir.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

a) Rehberlik;

b) Risk değerlendirmesi;

c) Sağlık gözetimi;

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) İlgili birimlerle işbirliği;

www.ilkmak.com



İşyeri hekimlerinin görevleri

a) Rehberlik;

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve 

çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin 

tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, 

organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi 

konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına 

uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

www.ilkmak.com



İşyeri hekimlerinin görevleri

a) Rehberlik;

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler 

konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin 

yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve 

zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve 

çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak 

ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

a) Rehberlik;

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, 

duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen 

şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği 

beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında 

tavsiyelerde bulunmak.

6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin 

araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar 

yaparak işverene önerilerde bulunmak.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

a) Rehberlik;

7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı 

halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların 

nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde 

bulunmak.

8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı 

olarak bildirmek.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili 

çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda 

alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde 

bulunmak ve takibini yapmak.

2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı 

veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, 

alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş 

olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, 

bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

c )Sağlık gözetimi;

1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve 

tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

Sağlık gözetimi;

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli 

olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan 

risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek 

görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

c )Sağlık gözetimi;

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik 

sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe 

uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, 

kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi 

çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini 

yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış 

çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların 

sağlık muayenelerini tekrarlamak.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

c )Sağlık gözetimi;

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek 

sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, 

gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak 

işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden 

değerlendirmesini yapmak.

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 

dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski 

görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun 

bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

c )Sağlık gözetimi;

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının 

yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin 

yapılmasını sağlamak.

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile 

işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, 

tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici 

faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını 

hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te 

belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

ç ) Eğitim , bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 

planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve 

uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve 

personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda 

yürütmek.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

ç ) Eğitim , bilgilendirme ve kayıt;

3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve 

çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin 

kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri 

konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.

4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik 

muayeneler konusunda bilgilendirmek.

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık 

değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine 

uygun olarak hazırlamak.
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İşyeri hekimlerinin görevleri

d ) İlgili birimlerle işbirliği ;

1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde 

çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını 

önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.

2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği 

içinde çalışmak.

3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için 

ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

www.ilkmak.com



İşyeri hekimlerinin görevleri

d ) İlgili birimlerle işbirliği ;

4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının 

iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık 

açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların 

iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.

5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre 

meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili 

hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek 

hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle 

işbirliği yapmak.

www.ilkmak.com



İşyeri hekimlerinin görevleri

d ) İlgili birimlerle işbirliği ;

6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.

7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma 

izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.

8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer 

aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.

9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek 

sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
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İşyeri hekimlerinin yetkileri 

a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması 

gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından 

belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi 

hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il 

müdürlüğüne bildirmek.
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İşyeri hekimlerinin yetkileri 

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu 

hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene 

başvurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak 

ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
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İşyeri hekimlerinin yetkileri 

Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri 

ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi 

organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. 

Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş 

günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin 

ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

www.ilkmak.com



İşyeri hekimlerinin yükümlülükleri

(1) işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir 

çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin 

meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın 

kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 

ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
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İşyeri hekimlerinin yükümlülükleri

(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut 

bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının 

meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekiminin yetki belgesinin 

geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. 

Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün 

belirlenmesinde ise 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.
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İşyeri hekimlerinin yükümlülükleri

(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve 

tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı yönetmeliğin 9. maddesin de 

belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan 

çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.
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İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

İşyeri hekimleri; aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan 

başına yılda en az 25 dakika.
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İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

b) diğer işyerlerinden:

1) az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.

2) tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

3) çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
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İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 

çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. 

Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye 

kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere 

uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
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İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 

çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan 

sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan 

çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun 

yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
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İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 

1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan 

sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan 

çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun 

yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
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İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

(5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde 

hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde 

bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden 

sayılmaz.
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İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi

(1) İşyeri hekimliği belgesi almak isteyen ve işyeri hekimliği sınavında başarılı olan 

adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için 

açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, 

eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise 

Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösteren 

belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin 

getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.

(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, 

şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur.
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İşyeri hekimlerinin eğitimleri 

 Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 

saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir 

program dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan 

eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, işyeri hekimleri için en az bir 

işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.

 işyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık 

aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine 

katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz. 
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Sınavlar

(1) eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları bakanlıkça yapılır veya 

yaptırılır. 

(2) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgili 

sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden 

itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına 

katılmak zorundadır.
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Sınavlar

(3) Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara 

katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu 

kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını 

tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.

(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, 

sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

www.ilkmak.com



Diğer sağlık personeli:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça 

belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı 

teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği 

belgesine sahip kişileri,
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Diğer sağlık personeli belgesi:

a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda 

Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı 

olanlara,

b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini 

tamamlayanlara,

c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

istekleri halinde  Genel Müdürlükçe verilir.
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Diğer sağlık personeli belgesi:

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık 

personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin 

talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar 

işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı 

takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma 

süresinden sayılmaz.
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Diğer sağlık personelinin görevleri

(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi 

ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli 

kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna 

yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı 

olmak.
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Diğer sağlık personelinin görevleri

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin 

yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte 

çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri 

hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek 

sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
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Diğer sağlık personelinin yetkileri

(1) İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme 

ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili 

kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile 

ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi 

organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir 

yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle 

diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
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Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri

(1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini 

yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir 

çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek 

sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık 

dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı 

sorumludur.

(3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.
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Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri:

Diğer sağlık personeli, görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde 

görev yaparlar:

A) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 

çalışan başına yılda en az 35 dakika.

B) diğer işyerlerinden;

1) az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.

3) çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
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Diğer sağlık personelinin eğitimleri

 Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim 

şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin 

nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten 

az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. 

 Diğer sağlık personelinin belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık 

aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine 

katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 18 saatten az olamaz. 
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İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK 

VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMİ GAZETE TARİHİ: 29.12.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28512 
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İş güvenliği uzmanı

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev 

yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine 

sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler 

ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik 

elemanı,

Teknik eleman: Teknik öğretmenler, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat 

fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri mezunları ile üniversitelerin 

meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, 
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İş Güvenliği Uzmanın nitelikleri ve görevlendirilmeleri

 İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, Yönetmeliğe göre geçerli iş 

güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

 İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı 

belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise 

bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
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İşverenin İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

(1) mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik 

çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması 

için işveren;

A) çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki 

niteliklere sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate 

alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir.

B) çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması 

hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet 

alarak yerine getirebilir.
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İşverenin İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

C) bu yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması 

halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, iş 

güvenliği uzmanlığı görevini üstlenebilir.

(2) işveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların 

görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi 

gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

(3) işveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında 

işbirliği ve koordinasyonu sağlar
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İşverenin İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

(4) işveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar 

tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı 

olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

(5) işveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte 

bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli 

olarak arşivlenmesini sağlar.

(6) işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi 

muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum 

ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen 

çalışanları ve bu çalışanların işverenlerini bilgilendirir.
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İşverenin İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

(7) işverenin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman görevlendirmesi veya 

hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(8) işveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara 

yansıtamaz.

(9) işveren, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, ilgili 

yargı sürecini takip eder ve sonucunu genel müdürlüğe bildirir.

www.ilkmak.com



İşverenin İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü

(1) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi 

gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. 

(2) işveren ayrıca tam süreli iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 

olmasa dahi; işyerinde görev yapacak olan iş güvenliği uzmanına iş sağlığı 

ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uygun bir yer 

göstermek zorundadır.
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İş Güvenliği Uzmanın nitelikleri ve görevlendirilmeleri

 Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece 

tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun 

belgeye sahip olması yeterlidir.

 İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma 

süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak vardiyalı çalışma 

yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.
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İş güvenliği uzmanlığı belgesi

İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev 

yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş 

güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği 

uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
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İş güvenliği uzmanlığı belgesi

2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik 

eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği 

uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

3) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan 

mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
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İş güvenliği uzmanlığı belgesi

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az 

sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş 

müfettişlerine,

5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman 

yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar 

veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,
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İş güvenliği uzmanlığı belgesi

b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını 

iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği 

uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 

sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan 

mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 

için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
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İş güvenliği uzmanlığı belgesi

c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine 

katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, 

mimar veya teknik elemanlara EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe 

verilir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, (C) sınıfı 

iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan katılabilirler. Bakanlıkta geçen çalışma 

süreleri fiilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi süresinden sayılır ve bu durumda 

olanlar Bakanlıktaki görevlerinden ayrıldıkları takdirde hak ettiği belgenin sınavına 

doğrudan katılabilir.
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İş güvenliği uzmanlarının görevleri

a) Rehberlik;

b) Risk değerlendirmesi;

c) Çalışma ortamının gözetimi;

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) İlgili birimlerle işbirliği;
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İş güvenliği uzmanlarının görevleri

a) Rehberlik;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, 

makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de 

dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel 

koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test 

edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği 

kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde 

bulunmak.

www.ilkmak.com



İş güvenliği uzmanlarının görevleri

a) Rehberlik;

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı 

olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin 

araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar 

yaparak işverene önerilerde bulunmak.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, 

ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların 

nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde 
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İş güvenliği uzmanlarının görevleri

b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili 

çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda 

alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde 

bulunmak ve takibini yapmak.
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İş güvenliği uzmanlarının görevleri

c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri 

planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara 

katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; 

doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum 

planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik 

eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda 

hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
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İş güvenliği uzmanlarının görevleri

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 

planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve 

uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı 

gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi 

ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
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İş güvenliği uzmanlarının görevleri

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin 

onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile 

çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve 

uygulamasını kontrol etmek.

www.ilkmak.com



İş güvenliği uzmanlarının görevleri

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili 

değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve 

araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve 

uygulamaların takibini yapmak.
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İş güvenliği uzmanlarının görevleri

d) İlgili birimlerle işbirliği;

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 

faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte 

hazırlamak.

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği 

içinde çalışmak,

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve 

bu kişilerle işbirliği yapmak.
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İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması 

gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı 

tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine 

getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş 

kurumu il müdürlüğüne bildirmek.
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İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil 

müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve 

araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
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İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, 

çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, 

seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi 

organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü 

kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği 

uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
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İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin 

normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma 

ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, 

ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 

ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
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İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

(3) çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 

bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde 

ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay 

süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, 

malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık 

sigortası kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.
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İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin 

tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, 

işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları 

onaylı deftere yazar.
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İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine 

getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan 

başına yılda en az 60 dakika.
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İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

B) diğer işyerlerinden:

1) az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

2) tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

3) çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
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İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

(2) az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 

1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. 

Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye 

kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere 

uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
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İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

(3) tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 

çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. 

Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye 

kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere 

uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
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İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

(4) çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 

500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. 

Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye 

kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere 

uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
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İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet 

sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu 

işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden 

düşülür.
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İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri

1) İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak 

üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli 

eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi, 

teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten 

az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde uygulanabilir. 

Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı 

eğitimler, iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının 

görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.
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İş güvenliği uzmanlarının yenileme eğitimleri

(1) İş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini 

aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek 

yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

(2) Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli 

belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az olamaz. Bu programlar, yüz yüze eğitim şeklinde 

uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe 

belirlenir.

(3) (C) sınıfı belge sahiplerinin (B) sınıfı, (B) sınıfı belge sahiplerinin ise (A) sınıfı iş güvenliği 

uzmanlığı temel eğitim programına katılmış olmaları durumunda, alınan bu eğitimler kişinin 

mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden sayılır.
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Sınavlar

(1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Genel Müdürlükçe yapılır veya 

yaptırılır.

(2) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla iki defa ilgili 

sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl 

içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.
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Sınavlar

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara 

katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu 

kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını 

tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.

(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, 

sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
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Görevlendirme belgesi ve sözleşme 
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• Yıllık çalışma planı

 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı İSGB veya 

hizmet alınan işletme dışında kurulu bakanlıkça yetkilendirilen birimler 

tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan 

edilir ve bir nüshası işverence muhafaza edilir.
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Yıllık değerlendirme raporu 

 İSGB ve osgb’ler, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili 

çalışmaları kaydeder ve ek-6’daki örneğine uygun yıllık değerlendirme 

raporu hazırlayarak işverene, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği 

kuruluna ve yazılı ve elektronik ortamda bakanlığa gönderirler. Bu bilgiler, 

bakanlık tarafından sağlık bakanlığına elektronik ortamda bildirilir.
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Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler

(1) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler;

A) uzmanlık bilgilerini uygularken işveren ve işçilerden mesleki anlamda 

bağımsız olarak çalışır ve işverenden talimat alamazlar.

B) özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere 

önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmazlar.
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C) hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki 

kurar ve ayrım gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirirler.

Ç) çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, 

yönetici ve işçilerle iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler. 

(2) mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan 

sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar 

konulamaz.
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Hizmetin işçilere ücretsiz verilmesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve eğitimleri işçilere mali yük 

getirmeyecek şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir. Eğitimlerde 

geçen süre çalışma süresinden sayılır.
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