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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

AMAÇ :İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 

Kapsam ve İstisnalar: 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.

 
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 işyurdu, 
eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. 
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      İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik 
çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
sunulması için işveren; 

a)Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer 
sağlık personeli görevlendirir. 
     Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel 
bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak 
sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 
      Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması 
hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin 
yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 



▪ b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı 
kurum ve kuruluşların görevlerini yerine 
getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman 
gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. 

▪ c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini 
yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu 
sağlar 
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ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve 
kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata 
uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya 
etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya 
hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak 
üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini 
bilgilendirir. 

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan 
doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
de alabilir. 

(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer 
sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir 
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İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 

(1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve 
yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle 
kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği 
etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
 
(2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; 
görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle 
ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak 
bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin 
işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu 
Bakanlığın yetkili birimine bildirir. 

(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları 
işverene karşı sorumludur. 



* 8

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 
Resmi Gazete Sayısı: 28512 
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Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri 
sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak 
sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki 
belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile 
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.
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         Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını 
isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları 
temsil etmeye yetkili çalışan.

     İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı 
ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli 
donanım ve personele sahip olan birim.
      İSG-KÂTİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve 
işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi 
amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve 
izleme programı.
      Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı 
tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer 
hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki 
kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter.
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Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): 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 birim.

g) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği veya iş güvenliği 
uzmanlığı belgesine sahip, OSGB’lerde tam süreli 
istihdam edilen ve bu birimlerin iş ve işlemlerinden 
Bakanlığa karşı sorumlu olan kişi.
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İşveren, 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 bu 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.
    İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel 
bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin 
tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine 
getirebilir.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri
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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.

 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,

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,
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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,
yükümlüdür.
     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.
     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
(1) İşveren;
a) İşyerinden 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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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) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü 
olduğu kayıt ve bildirimleri görevlendirdiği kişi veya 
hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapar.



* 17

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere 
ilişkin yükümlülükleri

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

(3) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının 
korunması ve geliştirilmesi için;

a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından 
verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun 
talimatlara uyar.
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b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere 
işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin 
yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.
c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık 
muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır.
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) İşyerindeki 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.



▪ İş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri çalışanlara mali yük 
getirmeyecek şekilde sunulur.
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İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
▪ 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.

▪    İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi 
amacıyla işveren tarafından işyerlerinde kurulacak 
olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki 
şartlar sağlanır.
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▪ 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.
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▪ c) İSGB’ler Ek-1’de belirtilen 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) (Değişik:RG-31/1/2013-28545) Sağlık 
Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan 
işyerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil 
müdahale odası şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve 
gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması 
zorunluluğu aranmaz.
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
yürütülmesi amacıyla 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.
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▪ (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 
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.
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▪ (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.
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        Ortak sağlık ve güvenlik birimi  (OSGB )

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.
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(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.

 



* 30

(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) (Değişik cümle:RG-31/1/2013-28545) OSGB’ler 
kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet 
sunmaya yetkilidir. (Değişik 
cümle:RG-31/1/2013-28545) 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.
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▪ (9) OSGB’ler tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı 
bölümleri hariç mesken olarak kullanılan çok katlı 
binalarda ve işyeri olarak kayıtlı olsa dahi bodrum 
katlarda kurulamaz. (Ek 
cümle:RG-31/1/2013-28545) 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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▪ (10) OSGB’lerde adres veya unvan değişikliği 
yapılması halinde 30 gün içinde yetki belgesinin 
yenilenmesi talebiyle Genel Müdürlüğe başvuru yapılır. 
Bu başvurular ilk başvuru işlemlerine tabidir.

▪ (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.
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İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve 
sorumlulukları

▪ (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,
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▪ 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,
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▪ 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.
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▪ (2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti 
sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması 
gereken onaylı defter suretleri, 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.

▪ (3) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını 
aksatmamaya özen gösterirler.
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▪ (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.
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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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▪ (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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▪ 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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▪ (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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▪ (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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▪ (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) İSGB veya OSGB’ler işverenle, işyerinde çalışanlarla, 
çalışan temsilcileriyle ve bulunması halinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen iş sağlığı 
ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.

▪ (3) İşletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinde görevlendirilenler arasında koordinasyon 
işveren tarafından sağlanır.
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Ortak Sağlık ve Güvenlik 
Birimlerinin Başvuruları ve 
Yetkilendirilmesi
▪ (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.

▪  c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme 
yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük 
taahhütnamesi.

* 47



▪ 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. 

▪ f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve 
kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman 
tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.

▪ g) İlgili 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 
yetkilendirilmesi
▪ (1) OSGB tarafından hazırlanan başvuru dosyası Genel 

Müdürlükçe incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda 
eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal 
bildirilir. 

▪ 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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▪ (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.

▪  (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. 
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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.
▪ (2) OSGB’lerde tam zamanlı görevli bulunan işyeri hekimleri veya 

iş güvenliği uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de 
yürütebilir.
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▪ (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. 

▪ Bu amaçla kullanılacak bölümler 12 nci maddede belirtilen 
bölümler içerisinde olamaz ve görevlendirilecek personel 
mezkûr maddede belirtilen kişiler arasından atanamaz.
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▪ Toplum sağlığı merkezi (TSM): İşyeri hekimliği 
hizmeti vermek üzere yetkilendirilen Sağlık 
Bakanlığına bağlı toplum sağlığı merkezleridir.

TSM’ nin Kurulma Amacı, Yapısı, 
Çalışanları

 



    TSM’lerde işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için;

             - En az bir işyeri hekimi,
             - En az bir diğer sağlık personeli

             görevlendirilmesi zorunludur

TSM’ nin Kurulma Amacı, Yapısı, 
Çalışanları

 



TSM, işyeri hekimliği hizmetini, işyerinin tehlike 
sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen 
sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi 
amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri 
hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet 
vermesi esastır.

o Toplum sağlığı merkezinin nitelikleri

TSM’ nin Kurulma Amacı, Yapısı, 
Çalışanları
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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.
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.

* 58



* 59

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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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.
4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği 
talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin 
onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
5) (Ek:RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça belirlenecek iş 
sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, 
İSG KATİP’e bildirmek.
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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 
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.

▪ b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve 
önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale 
gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene 
başvurmak.
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▪ 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.

▪        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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▪ (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.

▪ (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 uzmanlığı belgesi
▪ 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 olanlara,

▪ 2) Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte 
mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve 
güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış 
olanlara,

▪ 3) Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl 
görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren 
fakülte mezunları ile teknik elemanlara,
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▪ 4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş 
yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış 
mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş 
müfettişlerine,

▪ 5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman 
yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev 
yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren 
fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanlarına,

▪ EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe 
verilir.
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▪ 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 
mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin 
mezunları ile teknik elemanlara,

▪ 2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği 
programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya 
mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile 
teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 
için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
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▪ 3) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan 
mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş 
müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında 
müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev 
yapan müfettişlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 
eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

▪ EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe 
verilir.
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▪ c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
▪ 1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak 

yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında 
başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren 
fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,

▪ 2) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, 
mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç 
Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı 
süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (C) 
sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlara,

▪ EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe 
verilir.
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▪ İşyeri hekimliği belgesi
▪ (1) 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,

▪ 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,

▪ EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
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▪ İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri
▪ MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, 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 25 dakika.

▪ b) Diğer işyerlerinden:
▪ 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 

5 dakika.
▪ 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 

dakika.
▪ 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 

15 dakika.
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▪ (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 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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▪ (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.
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İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

MADDE 12 – (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.

b) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) 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 20 
dakika.

3) 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.
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(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 sayısının 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.


