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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU 

İŞ GÜV. UZM. – İŞYERİ HEKİMİ DSP – İSG HİZMETLERİ 

HAP BİLGİLER 

 

2. KONU 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

HAP BİLGİLER 
 
 
 

 

 

 

Kapsam ve istisnalar 

 (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu 

işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil 

olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. 

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun 

hükümleri uygulanmaz: 

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç 

Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığının faaliyetleri. 

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. 

c) Ev hizmetleri. 

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet 

üretimi yapanlar. 

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, 

iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek 

edindirme faaliyetleri. 

  

Tanımlar 

 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

 Genç çalışan: On beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış 

çalışanı, 

 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, 

 İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme 

sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli 

hâle getiren olayı, 
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 İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere 

Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, 

 İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele 

sahip olan birimi, 

 Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize 

sanayi bölgeleri ile 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, 

 Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan 

ve alınan tedbirlerin tümünü, 

 Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı 

sonuç meydana gelme ihtimalini, 

 Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek 

tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan 

faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek 

derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla 

yapılması gerekli çalışmaları, 

 Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya 

işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 

 İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa 

göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği 

alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri 

hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder. 

 

(2) İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev 

alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır. 
 
 

Risklerden korunma ilkeleri                     

 

İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz 

önünde bulundurulur: 

 

a) Risklerden kaçınmak. 

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. 

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek. 

d) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, 

çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle 

tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz 

etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek. 
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e) Teknik gelişmelere uyum sağlamak. 

f) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek. 

g) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma 

ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme 

politikası geliştirmek. 

h) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik 

vermek. 

i) Çalışanlara uygun talimatlar vermek. 

 

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 

 

           (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi 

yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken 

aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. 

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların 

seçimi. 

c) İşyerinin tertip ve düzeni. 

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika 

gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. 

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı 

ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya 

ekipmanı belirler. 

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma 

şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden 

korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her 

kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. 

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve 

çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli 

kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. 

  

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 

 

İşveren; 

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını 

dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden 

değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve 

muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici 

ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. 

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve 

değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. 
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c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel 

tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer 

kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk 

yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda 

eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak 

eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını 

sağlar. 

d) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele 

konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli 

düzenlemeleri yapar. 

 

Çalışmaktan kaçınma hakkı 

 

 (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, 

kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit 

edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. 

Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu 

tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak 

bildirilir. 

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi 

hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. 

Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş 

sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. 

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda 

birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli 

bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu 

hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. 

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli 

tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş 

sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile 

çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen 

çalışmış sayılır. 
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İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 

 

(1) İşveren; 

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli 

incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. 

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden 

olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya 

çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları 

inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. 

(2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirimde bulunur: 

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. 

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine 

bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. 

(3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön 

tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen 

sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 

(4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, 

yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları 

vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık 

Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. 

  

Sağlık gözetimi 

 

(1) İşveren; 

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini 

dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını 

sağlamak zorundadır: 

1) İşe girişlerinde. 

2) İş değişikliğinde. 

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten 

uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike 

sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. 

 

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, 

yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe 

başlatılamaz. 
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(3)  Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri 

hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise 

kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara 

itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, 

verilen kararlar kesindir. 

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her 

türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. 

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının 

korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. 

 
 

 

2. KONU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK  

HAP BİLGİLER 
 
 
 

 

 

 
 

Tanımlar 
 

İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel 
Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını, 
 
İTİRAZ KOMİSYONU: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya 
kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazlarını 
değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürü başkanlığında, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanı ile 
Genel Müdürlükte görevli ve değerlendirmeye konu denetim sürecinde yer 
almamış dört personel olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan komisyonu, 
İFADE EDER. 
 

İş güvenliği uzmanlarının görevleri 

 

 (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine 

getirmekle yükümlüdür: 

 

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 
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sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 

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 bulunmak. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek 

işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 
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4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği 

talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına 

sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 

 

5)  Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren 

konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek. 

 

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. 

 

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. 
 

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri 

 

 

 (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini 

yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 

 

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda  

en az 10 dakika. 

 

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda  

en az 20 dakika. 

 

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda  

en az 40 dakika. 
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 (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. 

 

 

(3) 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. 

 

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan 

işyerlerinde her ( 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği 

uzmanı görevlendirilir. Çalışan 250 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. 

 

(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 sayılmaz. 

 

(6)  İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma 

yapamaz. 
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2. KONU İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ  
GÖREV, YETKİ SORUMLULUK 

HAP BİLGİLER 
 

 

 

 

 

 
İşyeri hekimlerinin görevleri 

 
(1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile 

birlikte çalışır. 
 
(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında 

aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür: 
 
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. 

 
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. 
 

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. 

 
 
 
 



2023 DERS NOTLARI 

           MUHAMMED NURULLAH ACAR  
 

 

 

 

 

 

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. 

 
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. 
 
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği 

öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile 
işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli 
sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda 
bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren 
grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir 
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin 
gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. 

 
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. 
 

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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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. 
 

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. 
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. 

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 çalışma süreleri 

 
 (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine 

getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 
 
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika. 
 
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
 
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 

dakika. 
 
 (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. 

 
(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan 

işyerlerinde he 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. 

 
(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan 

işyerlerinde her  750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi 
görevlendirilir. Çalışan sayısının 750  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. 

(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. 

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi 
bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri 
hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz. 
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Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 

ile 
Çalışma Usûl ve Esasları 

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri 
 
 (1) İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu 

Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak 
zorundadır. 

 
(2) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık 

personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. 
 
(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe 

göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez. 
 
(4) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara 

uygun şekilde görevlendirme yapılır. 
 

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. 

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 çalışma süreleri 
 
 
 (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine 

getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 
 
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde 

çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
 
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde 

çalışan başına ayda en az 15 dakika. 
 
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde 

çalışan başına ayda en az 20 dakika. 
 
(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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2. KONU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 

HAP BİLGİLER 
 
 
 

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI MERKEZİ (CASMER):  

Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 

sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve 

Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, ifade eder. 

 

İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan 

ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri 

işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri 

tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Bu fıkraya ilişkin eğitim 

programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye 

ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. 
 

İŞVERENİN SAĞLIK VE GÜVENLİK KAYITLARI VE ONAYLI DEFTERE İLİŞKİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

(1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; 

a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her 

türlü kaydı, 

b) İşten 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. 

 

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlükleri  (…)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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ÖNEMLİ BİRİMLER 

 

(1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun 

belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile 

oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. 

(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren 

tarafından işyerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde 

aşağıdaki şartlar sağlanır. 

a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan 

personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin 

yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır. 

b) 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. 

c) İSGB’ler araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil 

durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun 

araç bulundurulur. 

(3) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar 

tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir. 

(4) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan 

işyerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı araç 

ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA 

SAĞLANACAK ŞARTLAR 

(1) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi 

gerekli olmayan hallerde işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin 

görevlerini yerine getirmeleri amacı ile asgari bu maddedeki şartları sağlar. 

(2) 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren, 

a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 

metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin eder. 

b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine 

ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur. 

(3) 50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, 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. 

(4) 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 
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sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. 

Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az 

olması durumunda üçüncü fıkra, 50’den fazla olması durumunda ise ikinci 

fıkra hükümlerine uygunluk sağlanır. 

(5) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren 

tarafından ayrılan çalışma yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan 

içerisinde bulunması esastır. Bu bölüm ve birimlerin bulunduğu yerler 

çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir. 

(6) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi 

zorunlu olmayan hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve 

belirtilen şartları karşılayan birim, düzenlenen sağlık raporları bakımından 

İSGB olarak kabul edilir. 

(7) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; 

işveren ve hizmet sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı sözleşme yılı 

içerisinde, aylık hizmet süreleri birleştirilebilir veya hizmet sunum aralıkları 

belirlenebilir. 

 

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ 

 

(1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş 

sözleşmesiyle çalışan en az bir; 

a) İşyeri hekimi, 

b) İş güvenliği uzmanı, 

c) Diğer sağlık personeli, 

istihdamı zorunludur. 

(2) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya 

işyerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında 

eğitici unvanıyla görev alamaz. 

(3) 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. 

(4) OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre 

belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. 

(5)  OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya 

yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu 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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(6) OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube 

açamayacağı gibi herhangi bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar. Şube 

açmak istediklerinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlarlar. 

(7) 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. 

(8) OSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 

Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun şekilde 

oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır. OSGB’lerin iş 

merkezi, iş hanı ve alışveriş merkezleri gibi binalarda kuruluyor ise binaların, 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 

Yönetmeliğin acil çıkış düzenlemesine ilişkin hükümlerine uygunluğu yeterli 

kabul edilir. 

(9)  OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır. 

Ancak tuvalet ve arşiv bölümleri hariç OSGB’lerde bulunması gereken diğer 

bölümler, yol seviyesinden girişi olmayan katlarda kurulamaz. Tuvalet ve 

arşiv bölümleri ise OSGB’ye ait olmak kaydıyla bodrum katta bulunabilir. Kat 

niteliklerinin tespitinde tapu kayıtları esas alınır. 

(10) OSGB’lerde adres değişikliğinden önce veya unvan değişikliği 

sonrasında, e-devlet sistemi kullanılarak Genel Müdürlüğe başvurulur. Yeni 

adresin Genel Müdürlükçe onaylanmasına müteakip işlemler ilk başvuru 

hükümlerine tabi olarak yürütülür. Adres değişikliği işlemi tamamlanıncaya 

kadar hizmet vermek isteyen OSGB’ler, yetki aldığı mevcut adreste 

faaliyetine devam eder. Unvan değişikliğinde yetki belgesi yenileme başvuru 

süresi 30 gündür. 

(11) 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. 

(12)  OSGB ve CASMER’lerin yetkilendirildikleri adrese ilişkin resmi 

makamlarca tahliye veya yıkım kararı alınması ya da yıkık veya hasarlı raporu 

verilmesi durumlarında, yeni adrese taşındıktan sonra otuz gün içerisinde 

İSG-KÂTİP üzerinden Genel Müdürlüğe başvuru yapılır. Yapılan başvuru 

doksan gün içinde tamamlanır. Başvuru sürecine ilişkin diğer hususlar 

mevcut adres değişikliği hükümlerine tabi olarak yürütülür. 
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İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK 

BİRİMİNİN 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

İSGB VE OSGB’LERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

  

 

(1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı 

oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla; 

a) 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, 

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak 

sağlık gözetiminin uygulanmasından, 

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri 

konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından, 

ç) 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, 

d) 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, 

e) 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, 

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve 

eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, 

Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri 

alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin 

izlenmesinden, sorumludurlar. 

 

(2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce 

görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması 

gereken onaylı defter suretleri,  yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme 

raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair 

kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili 

memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi 

sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir. 
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(3) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması 

sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler. 

(4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir 

kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler. 

(5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP 

üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. 

(6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya 

belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki 

belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler. 

(7) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi 

veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün 

içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur. 
 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 



2023 DERS NOTLARI 

           MUHAMMED NURULLAH ACAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2023 DERS NOTLARI 

           MUHAMMED NURULLAH ACAR  
 

 

 

 


