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NC  BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in amac , i yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak

sa k ve güvenlik birimlerinde görevlendirilecek i yeri hekimleri ve i  güvenli i
uzmanlar n nitelikleri, say , i e al nmalar , görev, yetki ve sorumluluklar , çal ma artlar ,

itimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerini nas l yürütecekleri, i yerinde kurulacak i yeri
sa k ve güvenlik birimleri ile ortak sa k ve güvenlik birimlerinin nitelikleri,
yetkilendirilmesi, bu birimlerde bulunmas  gereken personel, araç, gereç ve teçhizat,
görevlendirilecek personelin e itim ve nitelikleri ile ortak sa k ve güvenlik birimlerinden
hizmet al nmas na dair usul ve esaslar  düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say  Kanunu

kapsam nda yer alan;
a) yeri sa k ve güvenlik biriminin olu turulmas  veya i yeri d nda kurulu ortak

sa k ve güvenlik birimlerinden hizmet al nmas  ile i yeri hekimi ve gere inde di er
personelin görevlendirilmesi bak ndan devaml  olarak en az 50 i çi çal lan i yerlerini,

b)  güvenli i uzman  mühendis veya teknik eleman n görevlendirilmesi bak ndan
sanayiden say lan i lerin yap ld  ve devaml  olarak en az 50 i çi çal lan i yerlerini,

kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4857 say  Kanununun 81 inci maddesi ile

9/1/1985 tarihli ve 3146 say  Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n Te kilat ve
Görevleri Hakk nda Kanunun 2 nci maddesinin (r) bendi ve 12 nci maddesinin (k) ve (l)
bentlerine dayan larak haz rlanm r.

Tan mlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanl k: Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ,
b) iticinin e itimi belgesi: Kamu kurum ve kurulu lar , üniversiteler ve kamu

kurumu niteli indeki meslek kurulu lar  ve 5580 say  Özel Ö retim Kurumlar  Kanununun
yetkilendirdi i kurulu lar taraf ndan verilen e iticilerin e itimi belgesini,

c) itim kurumlar : Kurulu  kanunlar nda i yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl
itimlerini verme yetkisi bulunan kurum ve kurulu lar , üniversiteleri ve Genel Müdürlükçe

yetkilendirilen kamu kurum ve kurulu lar , kamu kurumu niteli indeki meslek
kurulu lar  ve özel hukuk tüzel ki ilerini,

ç) Genel Müdürlük:  Sa  ve Güvenli i Genel Müdürlü ünü,
d)  güvenli i uzman :  sa  ve güvenli i konular nda görev yapmak üzere Genel

Müdürlük taraf ndan yetkilendirilen mühendis veya teknik eleman ,
e) yeri hekimi:  sa  ve güvenli i konular nda görev yapmak üzere Genel

Müdürlük taraf ndan yetkilendirilen hekimi,
f) yeri sa k ve güvenlik birimi: yerinde i  sa  ve güvenli i hizmetlerini

yürütmek üzere kurulan, gerekli donan m ve personele sahip olan birimi,
g) lkyard mc : 22/5/2002 tarihli ve 24762 say  Resmî Gazete’de yay mlanan

lkyard m Yönetmeli ine göre ilkyard mc  sertifikas  alm  ki iyi,
) Ortak sa k ve güvenlik birimi: Bir veya birden fazla i yerine i  sa  ve

güvenli i hizmetlerini vermek üzere i yeri d nda kurulan, gerekli donan m ve personele
sahip olan ve Genel Müdürlük taraf ndan yetkilendirilen kamu kurum ve kurulu lar  ve özel
hukuk tüzel ki ilerini,

h) Tehlike s : yerinin i  sa  ve güvenli i aç ndan, yap lan i in özelli i,
kullan lan veya ortaya ç kan maddeler, i  ekipmanlar , üretim yöntem ve ekilleri, çal ma



ortam ve artlar  ile ilgili hususlar dikkate al narak Tehlike S  Belirleme Komisyonu
taraf ndan belirlenen tehlike grubunu,

) Teknik eleman: Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde
mezun olanlar ile teknik ö retmenler ve  sa  ve güvenli i bölümü mezunlar

ifade eder.

NC  BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler

verenlerin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) verenler, i yerlerinde, sa kl  ve güvenli çal ma ortam  sa lamak

amac yla; i  sa  ve güvenli i tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmas  izlemek,
denetlemek ve geli tirmek, i  kazas  ve meslek hastal klar  önlemek, i çilere ilkyard m ve
acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sa k ve güvenlik hizmetlerini vermekle yükümlüdür.

(2) verenler, devaml  olarak en az 50 i çi çal rd klar  i yerlerinde bu hizmeti vermek
için, i yeri sa k ve güvenlik birimi olu turmakla ve bir veya birden fazla i yeri hekimi ile
gere inde di er personeli ve sanayiden say lan i lerde bir veya birden fazla i  güvenli i
uzman  görevlendirmekle yükümlüdürler. verenler, bu yükümlülüklerini, i  sa  ve
güvenli i hizmetlerinin tamam  veya bir k sm  i yeri d nda kurulu ortak sa k ve
güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.

(3) yerinde sa k ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden i veren sorumludur.
Ortak sa k ve güvenlik biriminden hizmet al nmas  i verenin sorumlulu unu ortadan
kald rmaz. çilerin i  sa  ve güvenli i konusundaki yükümlülükleri, i verenin
sorumlulu unu etkilemez.

(4) veren, i yeri sa k ve güvenlik birimi personelinin i birli i içinde çal malar
sa lar.

(5) veren, i  sa  ve güvenli i ile ilgili sorumluluklar  çerçevesinde, i yeri sa k ve
güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik biriminin görevlerini yürütmesi için gerekli
bilgileri bu birimlere aktar r.

(6) veren, i yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi
personelinin i yerinde i  sa  ve güvenli i hizmeti ile ilgili görevlerini etkin bir ekilde
yerine getirmesi hususunda gerekli kolayl  sa lamak, planlama ve düzenleme yap lmas na
imkan vermekle yükümlüdür.

(7) veren, sa k ve güvenlikle ilgili konularda i çilerin görü lerini al r ve kat mlar
sa lar.

(8) veren, i yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik biriminde görev
yapan personelin ad , soyad , çal ma saatleri ile yetki ve sorumluluklar  konusunda i çileri
bilgilendirir.

(9) yeri hekimi ile i  güvenli i uzman n, noter taraf ndan onaylanm  bir
deftere yazd klar  i  sa  ve güvenli ine ili kin tedbir ve tavsiyelerinin yerine
getirilmemesinin sonuçlar ndan i veren sorumludur. Bu defterin, istenmesi halinde,

yerini tefti e yetkili i  müfetti lerine gösterilmesi zorunludur.
(10) veren, i yeri hekimi ile i  güvenli i uzmanlar na bu Yönetmelikte belirtilen

görevlerini yerine getirebilmeleri için, 31 ve 36 nc  maddelerde belirtilen sürelerden az
olmamak kayd  ile yeterli çal ma süresini sa lar.

(11) veren, i yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik biriminin,
ba ka bir i yerinden kendi i yerine çal mak üzere gelen i çilerin sa k bilgilerine
ula abilmesini sa lar.

(12) veren, i  sa  ve güvenli i mevzuat  do rultusunda, kay t ve bildirim
yükümlülüklerini i yeri sa k ve güvenlik birimi veya ortak sa k ve güvenlik birimi ile

birli i içerisinde gerçekle tirir.
(13) veren, i çilerin ki isel sa k dosyalar  i ten ayr lma tarihinden itibaren 10 y l

süreyle saklamak zorundad r. yeri ortam faktörlerinden kaynaklanan hastal klar n
yükümlülük süresi bu süreyi a an i yerlerinde, evraklar n saklanmas  hastal klar n
yükümlülük süresine göre uzar. çinin i yerinden ayr larak ba ka bir i yerinde çal maya
ba lamas  halinde, yeni i veren i çinin ki isel sa k dosyas  ister, önceki i veren de
dosyan n bir örne ini onaylayarak gönderir.



çilerin hak ve yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) çiler, i yerinde kendi sa k ve güvenli ini etkileyebilecek noksanl k

ve tehlikeleri, i  sa  ve güvenli i kuruluna, kurulun bulunmad  i yerlerinde ise, i veren
veya i veren vekiline bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin al nmas na
karar verilmesini talep edebilir.

(2) çiler, i verene kar  yükümlülükleri sakl  kalmak art yla i yerinde sa k ve
güvenli in korunmas  ve geli tirilmesi için;

a) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik biriminin yapaca
çal malara destek sa lamak, sa k muayeneleri, bilgilendirme ve e itim programlar na
kat lmak ve gerekli durumlarda i birli i yapmakla,

b) Kendilerinin ve ba kalar n sa  ve güvenli i aç ndan, i yeri sa k ve güvenlik
birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi taraf ndan verilecek talimatlara uymakla

yükümlüdürler.
(3) çiler veya temsilcileri, i  sa  ve güvenli i konular na ili kin çal malara

kat rlar.
(4) Sa k gözetimi yap lacak i çi, sa k gözetimi s ras nda yürütülecek hizmetlerin

amaç ve usulleri hususunda önceden haberdar edilir ve sa k gözetimi sonucunda elde edilen
verilerin kullan lmas  ile ilgili bilgilendirilir.

(5) çiler veya temsilcileri, mesleki sa kla ilgili üpheli bir durum mevcut oldu unda
sa k gözetimi isteme hakk na sahiptir.

çilere hizmetin ücretsiz verilmesi
MADDE 7 – (1) çilere verilecek i  sa  ve güvenli i hizmetleri ve ilgili e itimler

çilere mali yük getirmeyecek ekilde ve dinlenme süreleri d nda düzenlenir. E itimlerde
geçen süre çal ma süresinden say r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
yeri Sa k ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sa k ve

Güvenlik Biriminin Kurulu u ve Nitelikleri
yeri sa k ve güvenlik birimi

MADDE 8 – (1) Devaml  olarak en az 50 i çi çal lan i yerlerinde, i  sa  ve
güvenli i hizmetlerini yerine getirmek üzere i yeri sa k ve güvenlik birimi kurulur. yeri
sa k ve güvenlik birimi; en az bir i yeri hekimi ile sanayiden say lan i lerin yap ld

yerlerinde en az bir i  güvenli i uzman ndan ve yap lacak çal malara yard mc  olmak
için gerekti inde di er personelden olu ur. Bu yükümlülük, Genel Müdürlük taraf ndan
yetkilendirilmi  ortak sa k ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamam  veya bir k sm
al narak da yerine getirilebilir.

(2) yeri sa k ve güvenlik birimi; önleyici ve koruyucu hizmetleri, i yerinin yer
ald  tehlike s na ve i çi say na göre, 31 ve 36 nc  maddelerde belirtilen sürelerden az
olmamak kayd  ile yürütür.

Ortak sa k ve güvenlik birimi
MADDE 9 – (1) Ortak sa k ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu

ortaklar ndan en az birinin i yeri hekimi veya (A) s  i  güvenli i uzman  olmas
zorunludur. Bu kurucular, birden fazla ortak sa k ve güvenlik biriminde kurucu olamazlar.

(2) Ortak sa k ve güvenlik biriminin kurulabilmesi için, bu birimlerde tam süreli
 sözle mesiyle çal an en az bir i yeri hekimi ve bir i  güvenli i uzman  istihdam edilir.

Ortak sa k ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu ortaklar ndan birinin i yeri
hekimi olmas  halinde i yeri hekimi çal rma yükümlülü ü, i  güvenli i uzman  olmas
halinde ise i  güvenli i uzman  çal rma yükümlülü ü aranmaz.

(3) Ortak sa k ve güvenlik birimi; önleyici ve koruyucu hizmetleri, i yerinin yer ald
tehlike s na ve i çi say na göre, 31 ve 36 nc  maddelerde belirtilen sürelerden az
olmamak kayd  ile yürütür.

(4)  sa  ve güvenli i hizmetlerinin etkin yürütülmesi amac yla, hizmet verilen
yerine zorunlu haller d nda, ayn  i yeri hekiminin, i  güvenli i uzman n ve di er

personelin hizmet vermesi sa lan r.



Görevlendirilecek di er personel
MADDE 10 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimleri ile ortak sa k ve güvenlik

birimlerinde, gere inde i  sa  ve güvenli i ile ilgili di er personel görevlendirilebilir.

Bina ve donan m
MADDE 11 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimleri,

 sa  ve güvenli i hizmetlerinin yürütülebilmesine ve çal acak personel say na yetecek
büyüklükte, kolay ula labilir, tercihen tek katl  bir binada veya kurulaca  binan n giri
kat nda olmal r. yeri sa k ve güvenlik birimleri, muayene, ilkyard m ve acil müdahalenin
yap labilece i en az bir oda, bir i  güvenli i uzman  odas  ile bekleme yeri, ortak sa k ve
güvenlik birimleri ise, en az bir muayene odas , bir ilkyard m ve acil müdahale odas , bir i
güvenli i uzman  odas  ile bekleme yerinden olu ur.(3 oda bir salon yeterli.)

(2) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimleri, 10/2/2004
tarihli ve 25369 say  Resmî Gazete’de yay mlanan yeri Bina ve Eklentilerinde Al nacak
Sa k ve Güvenlik Önlemlerine li kin Yönetmelikte belirtilen nitelikte olmal r. yeri
sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimleri, Ek-1’de belirtilen araç ve
gereçler ile donat r.

(3) yeri sa k ve güvenlik birimi kurulmas  zorunlu olan i yerlerinden;
a) Az tehlikeli s fta yer alan ve 1000’ e kadar i çi çal lan i yerlerinde, tehlikeli

fta yer alan ve 750’ ye kadar i çi çal lan i yerlerinde ve çok tehlikeli s fta yer alan ve
500’ e kadar i çi çal lan i yerlerinde, i verenlerin, sa k ve güvenlik hizmeti verme
yükümlülüklerinin tamam  ortak sa k ve güvenlik birimlerinden hizmet almak suretiyle
yerine getirmeleri durumunda, i yerlerinde bir ilkyard m ve acil müdahale odas  ve lkyard m
Yönetmeli inde belirtilen say da ilkyard mc  olmas  kayd yla bina ve donan m art  aranmaz.

b) Az tehlikeli s fta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) i çi çal lan
yerlerinde, tehlikeli s fta yer alan ve 750’ nin üzerinde (750 dahil) i çi çal lan
yerlerinde ve çok tehlikeli s fta yer alan ve 500’ ün üzerinde (500 dahil) i çi çal lan
yerlerinde i yeri sa k ve güvenlik biriminin bina ve donan  kurulmas  ve tam süreli i

sözle mesiyle çal an i yeri hekimi istihdam  ile sanayiden say lan i lerde tam süreli i
sözle mesiyle çal an i  güvenli i uzman  istihdam  zorunludur.

 sa  ve güvenli i hizmetlerinin devredilememesi
MADDE 12 – (1) Ortak sa k ve güvenlik birimleri, i yeri hekimli i ve i  güvenli i

uzmanl  hizmetlerinin yerine getirilmesini ba ka bir ortak sa k ve güvenlik birimine
devredemezler.

Tedavi hizmetleri
MADDE 13 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik

birimlerinde yerine getirilecek i  sa  hizmetleri d nda kalan birinci basamak tedavi
hizmetleri ile ilgili usul ve esaslar, Bakanl k ve Sa k Bakanl  taraf ndan ç kar lacak tebli e
göre Sosyal Güvenlik Kurumu ve i veren aras nda yap lacak protokol ile düzenlenir.

Ortak sa k ve güvenlik birimlerinin ba vuru i lemleri
MADDE 14 – (1) Kurulacak olan ortak sa k ve güvenlik birimleri, Genel Müdürlü e

daki bilgi ve belgelerle birlikte bir yaz  ile ba vururlar:
a) Ortak sa k ve güvenlik biriminin unvan , sahibini veya sahiplerini, faaliyet

gösterece i adresi ve ileti im bilgilerini belirten ve yetki belgesi talep eden ba vuru yaz ,
b) Ticari irketler için Ticaret Sicil Gazetesinin tasdikli örne i,
c) Vak f veya dernekler için senet veya tüzüklerinin tasdikli örne i,
ç) Ortak sa k ve güvenlik biriminin kurucusunun veya kurucu ortaklar ndan en az

birinin i yeri hekimli i veya i  güvenli i uzmanl  belgelerinin tasdikli örne i,
d) Kamu kurum ve kurulu lar nda kurulacak ortak sa k ve güvenlik birimlerinin

yöneticilerinin en az birinin i yeri hekimi veya i  güvenli i uzman  olmas  gerekir.
e) Faaliyet gösterilecek yer kiral k ise en az be  y l süreli kira sözle mesinin tasdikli

örne i,
f) Faaliyet gösterilecek yer, ortak sa k ve güvenlik birimine veya kurucular ndan

birine ait ise tapu senedinin tasdikli örne i,



g) Faaliyet gösterilecek yerin intifa hakk na sahip ise ilgili tapu sicil müdürlü ünden
al nacak belge,

) Faaliyet gösterilecek yerin bütün bölümlerini ihtiva eden 1/200 ölçekli plan,
h) Tapu kütü ünde mesken olarak kay tl  bir ana gayrimenkulün ba ms z bölümlerinde

ortak sa k ve güvenlik birimlerinin faaliyet gösterebilece ine dair kat malikleri kurulunun
oybirli iyle ald  karar n tasdikli örne i,

) lgili mevzuata göre, yang na kar  gerekli tedbirlerin al nd na dair yetkili merciler
taraf ndan verilen belge.

(2) Kamu kurum ve kurulu lar  için, yaln zca birinci f kran n (a), (d) ve ( ) bentlerinde
belirtilen belgeler istenir.

(3) Birinci f kra uyar nca, ortak sa k ve güvenlik birimlerinden istenen belgelerin asl
ile birlikte bir örne inin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yap r.

Ortak sa k ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi
MADDE 15 – (1) Ortak sa k ve güvenlik birimleri taraf ndan haz rlanan ba vuru

dosyas  Genel Müdürlük taraf ndan incelenir, eksiklikleri var ise, kurulacak olan ortak sa k
ve güvenlik birimlerine yaz  olarak bildirilir. Yap lan inceleme sonucunda, bu Yönetmelikte
belirtilen artlar  ta malar  halinde, ba vuru dosyas nda belirtilen adrese münhas ran, Genel
Müdürlük taraf ndan ilgililere, Ek-9’da belirtilen örne ine uygun ortak sa k ve güvenlik
birimi yetki belgesi düzenlenir. Ba ka bir adreste ube aç ld  takdirde, ayn  usul ve esaslar
dahilinde, 9 uncu maddenin birinci f kras nda belirtilen artlar hariç, di er artlar n yerine
getirilmesi kayd yla ube için de yetki belgesi düzenlenir. Bu belgelerin, ortak sa k ve
güvenlik birimleri taraf ndan üç y lda bir Genel Müdürlü e vize ettirilmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik kapsam nda faaliyet gösterecek olan ortak sa k ve güvenlik
birimleri, ortak sa k ve güvenlik birimi yetki belgesini almad kça faaliyetlerine
ba layamazlar.

Uyulmas  zorunlu hususlar
MADDE 16 – (1) Ortak sa k ve güvenlik birimleri, a da belirtilen hususlara uymak

zorundad rlar:
a) sim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalar nda sadece yetki belgesinde

belirtilen isim ve unvanlar yaz r,
b) Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam yap lamaz,
c) Tabela veya bas  evraklar nda, ba ka bir unvan veya mevcut unvanlar n yabanc

dildeki kar klar  kullan lamaz,
ç) Özel kurulu lar taraf ndan, Kamu kurum ve kurulu lar na ait olan isimler, yanl

alg lama ve haks z rekabetin önlenmesi amac yla, ticari isim olarak kullan lamaz.

Yetki belgesinin iptali
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik’in, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 nc

maddelerinde belirtilen hükümlerine ayk  hareket eden ortak sa k ve güvenlik birimlerinin
yetki belgeleri Genel Müdürlük taraf ndan iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
yeri Sa k ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sa k ve Güvenlik Biriminin

Görevleri, Çal ma Usul ve Esaslar
Görevleri
MADDE 18 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimleri,

sa kl  ve güvenli bir çal ma ortam  olu turmak üzere i in normal ak  aksatmamak
art yla ve verimli bir çal ma ortam n sa lanmas na katk da bulunmak amac yla;

a) çilerin sa k gözetimi,
b) Çal ma ortam n gözetimi,
c) E itim, dan manl k ve bilgilendirme,
ç) lkyard m ve acil müdahale,
d) Kay t ve istatistik,
görevleri ile benzeri di er görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.



çilerin sa k gözetimi
MADDE 19 – (1) çilerin sa k gözetimi, i çilerin sa  korumak ve geli tirmek

amac  ile i çilere verilecek her türlü sa k hizmetini kapsar.
(2) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi, birinci f kra

kapsam ndaki görevlerini yürütürken 32 nci maddede say lan hususlar  yerine getirir.

Çal ma ortam n gözetimi
MADDE 20 – (1) Çal ma ortam n gözetimi, i yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak

sa k ve güvenlik biriminin i yerinde sa k ve güvenlik tehlikelerine kar  yürütece i her
türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar.

(2) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi, birinci f kra
kapsam ndaki görevlerini yürütürken 37 nci maddede say lan hususlar  yerine getirir.

itim, dan manl k ve bilgilendirme
MADDE 21 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi;

çilerin i  sa  ve güvenli i e itimlerini ve bilgilendirilmelerini sa lar, i  sa  ve
güvenli i ile ilgili her türlü konuda dan manl k yapar.

lkyard m ve acil müdahale
MADDE 22 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi;
a) yerinde kaza, yang n, do al afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumlar

belirler. Acil durum plan n haz rlanmas , ilkyard m ve acil müdahale bak ndan
yap lmas  gerekenleri ve uygulamalar  organize eder, yürütür ve ilgili di er birim, kurum ve
kurulu larla i birli i yapar.

b) yerinde, ilkyard mc  olarak görevlendirilecek ki ilerin gerekli e itimleri almas
sa layacak organizasyonu yapar.

(2) yeri sa k ve güvenlik birimi, i yerindeki çal ma süresince aç k bulundurulur. Bu
süre içerisinde, yeterli say da ilkyard mc  görevlendirilir.

(3)  sa  ve güvenli i hizmetinin ortak sa k ve güvenlik birimlerinden sa lanmas ,
yerlerinde lkyard m Yönetmeli ine göre yeterli say da ilkyard mc  bulundurulmas

zorunlulu unu ortadan kald rmaz.

Kay t ve istatistik
MADDE 23 – (1) çilerin sa k gözetimine ve çal ma ortam n gözetimine ait bütün

bilgiler, i yeri sa k ve güvenlik birimi veya ortak sa k ve güvenlik birimince kay t alt na
al r ve belgeler 10 y l süreyle saklan r.

(2) çilerin sa n çal ma artlar ndan etkilenip etkilenmedi inin belirlenmesinde;
e giri  ve periyodik sa k kontrolleri, hastal k ve sa k sorunlar  ile ilgili yap lan

ba vurular n günlük ve ayl k kay tlar  ile i  kazalar  ve meslek hastal klar , i e devams zl k,
zararl  ve tehlikeli madde kay tlar  kullan r.

(3) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimleri, i çilerin sa k
bilgileri, yapt klar  i ler ve çal klar  ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin
de erlendirme sonuçlar n, i yerindeki ki isel sa k dosyalar nda, gizlilik ilkesine uyularak
saklanmas  sa lar.

(4) veren, i çiler ve temsilcileri ile varsa i  sa  ve güvenli i kurulunun, i  sa
ve güvenli i ile ilgili kay t ve istatistiklere ula abilmesini sa lar.

(5) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimleri, i yerinde
meydana gelen bütün i  kazalar  ve meslek hastal klar  kaydeder ve bunlarla ilgili rapor
haz rlar, i  kazalar  ve meslek hastal klar  ile ilgili kay t ve takip i lemlerinde Ek-2’de
belirtilen örnek formlar  kullan r, i  kazalar  ve meslek hastal klar n kay tlar
de erlendirerek kaynaklar  belirler ve bunlara yönelik tedbirleri geli tirir.

ll k çal ma plan
MADDE 24 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi,

yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak y ll k çal ma plan  haz rlar ve haz rlanan plan i veren
taraf ndan onaylan r. Onaylanan plan i yerinde ilan edilir. Bir nüshas  i yeri sa k ve
güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimince kay t alt na al r.



ll k de erlendirme raporu
MADDE 25 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi,

yerindeki sa k gözetimi ve çal ma ortam n gözetimi ile ilgili çal malar  kaydeder ve
Ek-3’te belirtilen örne ine uygun y ll k de erlendirme raporu haz rlayarak i verene, i  sa
ve güvenli i kuruluna ve Genel Müdürlü e gönderir. Genel Müdürlü e gönderilen y ll k
de erlendirme raporu, yaz  olarak ve elektronik ortamda iletilir. Bu bilgiler, Sa k
Bakanl  Temel Sa k Hizmetleri Genel Müdürlü üne, Genel Müdürlük taraf ndan
elektronik ortamda bildirilir.

Görevlendirme belgesi ve sözle me
MADDE 26 – (1) veren, i yeri sa k ve güvenlik biriminde görev alacak ve bu

Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip i yeri hekimi, i  güvenli i uzman  ve di er personelin
görevlerini yerine getirmeleri hususunda bir görevlendirme belgesi düzenler. Bu hizmetlerin
tamam n veya bir k sm n ortak sa k ve güvenlik birimlerinden al nmas  durumunda
taraflarca sözle me yap r. Görevlendirme belgesi veya sözle me üç nüsha düzenlenir.
Düzenlenen nüshalardan biri i verende, biri i yeri sa k ve güvenlik birimi veya ortak sa k
ve güvenlik biriminde kal r, di er nüsha ise Genel Müdürlü e gönderilir. Sözle meler, Ek-4,
Ek-5 ve Ek-6’daki örneklerine uygun olarak düzenlenir.

(2)  sa  ve güvenli i ile ilgili görevini yerine getirdi i süre içerisinde i
güvenli i uzman na ba ka görev verilemez.

(3) Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’ daki sözle melerin feshi halinde, bu durum taraflarca üç i  günü
içinde Genel Müdürlü e bildirilir.

(4) Ortak sa k ve güvenlik birimlerindeki personel de iklikleri üç i  günü içinde Ek-
8’ deki form doldurularak Genel Müdürlü e bildirilir.

Mesleki ba ms zl k
MADDE 27 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi

personelinin mesleki ba ms zl  korunur. yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve
güvenlik birimi personeli, ba ms z çal ma ilkesi uyar nca bu Yönetmelik hükümlerini yerine
getirirken, i veren taraf ndan görevini yapmaktan al konulamaz. veren, bu personelin
malzemeler, ürünler, maddeler ve i in yap  ile ilgili bilgilere ula mas  sa lar.

Gizlilik ilkesi
MADDE 28 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi

personeli, i yerinin teknik ve idari bilgileri ile i çilere ait t bbi bilgileri gizli tutmakla
yükümlüdür.

birli i ilkesi
MADDE 29 – (1) yeri sa k ve güvenlik birimi veya ortak sa k ve güvenlik birimi

personeli, görevlerinin yürütümünde ve i  sa  ve güvenli i mevzuat nda öngörülen
tedbirlerin uygulanmas nda, i birli i ve koordinasyon içinde çal r.

(2) Ayr ca, i yeri sa k ve güvenlik birimi ile ortak sa k ve güvenlik birimi;
a) verenle,
b) yeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya di er bölüm çal anlar  ile,
c) letmede i  sa  ve güvenli i i çi temsilcisi ile,
d) Sanayiden say lan i lerin yap ld  i yerlerinde i  sa  ve güvenli i kurulu ile,

birli i yapar.



BE NC  BÖLÜM
yeri Hekimlerinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile

Çal ma Usul ve Esaslar
yeri hekimlerinin nitelikleri

MADDE 30 – (1) yeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, e itim kurumlar
taraf ndan düzenlenen i yeri hekimli i e itim programlar na kat lmak ve e itim sonunda
Genel Müdürlükçe yapt lacak s navda ba ar  olmak zorundad r.

yeri hekimlerinin çal ma süreleri
MADDE 31 – (1) yeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine

getirmek için a da belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli s fta yer alan i yerlerine; sa k gözetimi için ayda en az 12 saat, buna

ilave olarak i e giri  ve periyodik muayeneleri ile e itim için on i çi ba na y lda en az 30
dakika,

b) Tehlikeli s fta  yer  alan  i yerlerine;  sa k  gözetimi  için  ayda  en  az  24  saat,  buna
ilave olarak i e giri  ve periyodik muayeneleri ile e itim için on i çi ba na y lda en az 60
dakika,

c) Çok tehlikeli s fta yer alan i yerlerine; sa k gözetimi için ayda en az 36 saat,
buna ilave olarak i e giri  ve periyodik muayeneleri ile e itim için on i çi ba na y lda en az
90 dakika.

(2) Az tehlikeli s fta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) i çi çal lan
yerlerinde tam gün çal acak bir i yeri hekimi ile birinci f krada belirtilen kriterlere uygun

yeteri kadar i yeri hekimi eklenir.
(3) Tehlikeli s fta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dahil) i çi çal lan i yerlerinde

tam gün çal acak bir i yeri hekimi ile birinci f krada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar
yeri hekimi eklenir.

(4) Çok tehlikeli s fta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dahil) i çi çal lan
yerlerinde tam gün çal acak bir i yeri hekimi ile birinci f krada belirtilen kriterlere uygun

yeteri kadar i yeri hekimi eklenir.

yeri hekimlerinin görevleri
MADDE 32 – (1) yeri hekimleri, i  sa  hizmetleri kapsam nda a daki görevleri

yapmakla yükümlüdür:
a) le ili kisi bak ndan, gece postalar  da dahil olmak üzere i çilerin sa k

gözetimini yapmak,
b) yerlerinde sa a zararl  riskleri tan mlamak ve de erlendirmek,
c) Birden fazla madde veya etkene ayn  anda maruz kal nmas  durumunda, ortaya

kabilecek sa k tehlikelerini i  sa  ve güvenli i mevzuat  kapsam nda de erlendirmek,
ç) çilerin i e giri lerinde sa k muayenelerini yaparak i e uygun olduklar  belirten

sa k raporunu haz rlamak,
d) Yap lan i in özelli ine göre, i in devam  süresince i çilerin periyodik sa k

muayenelerini i  sa  ve güvenli i mevzuat nda belirtilen aral klarla yapmak,
e) çilerin i e giri  ve periyodik muayenelerini Ek-7’de verilen örne ine uygun olarak

yapmak,
f) 15/6/2004 tarihli ve 25493 say  Resmî Gazete’de yay mlanan A r ve Tehlikeli ler

Yönetmeli inde belirtilen a r ve tehlikeli i lerde çal an i çilerin i e giri  ve periyodik sa k
muayenelerini, ayn  Yönetmeli in Ek-2’sinde yer alan A r ve Tehlikeli lerde Çal acaklara
Ait e Giri /Periyodik Muayene Formu örne ine göre yapmak,

g) Sa k sorunlar  nedeniyle i e gelememe ve i yerinde olabilecek sa k tehlikeleri
aras nda bir ili kinin olup olmad  tespit etmek,

) Sa k sorunlar  nedeniyle üç haftadan daha uzun süreli i ten uzakla malarda veya
meslek hastal klar , i  kazalar  nedeniyle ya da s k tekrarlanan i ten uzakla malarda i e dönü
muayenesi yapmak,

h) çinin i e giri inde ve i  de ikli inde, i e uyumunun belirlenmesi amac yla yap lan
sa k muayenesi sonucunda düzenlenen raporda, çal laca  i ler ve çal ma artlar
belirtmek, rapor sonucunu i veren ve i çiye yaz  olarak bildirmek,



) Herhangi bir kaza, hastal k veya periyodik muayene sonras nda eski i inde çal mas
sak ncal  bulunan i çinin, mevcut sa k durumuna uygun bir i te çal lmas  tavsiye
etmek,

i) Özürlü ve eski hükümlülerin i e al nmalar , i yerinde olu an bir kaza veya hastal k
sonras nda geçici ya da kal  i  göremezli i olanlar n i e ba lamalar , uygun i e
yerle tirilmeleri için gerekli sa k muayenelerini yaparak rapor haz rlamak ve i lerine
uyumlar  sa lamak,

j) Gebe veya emziren kad nlar , on sekiz ya ndan küçükleri, iki ya ndan küçük çocu u
olan anneleri, meslek hastal  tan  veya üphesi olanlar , kronik hastal  olanlar , ya lar ,
malul ve özürlüleri, alkol, ilaç ve uyu turucu ba ml  olanlar , birden fazla i  kazas
geçirmi  olanlar gibi özelli i olan i çileri; yak n takip ve koruma alt na almak,
bilgilendirilmelerine özel önem vermek, yap lacak risk de erlendirmesinde özel olarak
dikkate almak,

k) Gerekli laboratuvar tetkiklerini, radyolojik tetkik ve muayeneleri yapt rmak,
l) Bula  hastal klar n kontrolünü sa layarak yay lmas  önleme ve a lama

çal malar  yapmak, portör muayenelerini yapt rmak,
m) yerinin genel hijyen artlar  sürekli izleyerek ve denetleyerek i yerindeki bütün

birimlerin i çilerin sa  koruyup geli tirecek biçimde düzenlenmesi, i çiye sa kl  bir
ortamda ve yürütülen i in gerektirdi i kaloriyi kar layacak nitelikte yemek verilmesi, içme
suyu imkan  sa lanmas , soyunma odalar , banyo, lavabo ve tuvaletlerin bak ml  ve temiz
olmas  ve genel temizlik donan n temin edilmesi ve sürdürülmesi, mevcutsa
yatakhanelerin sa a uygunlu unun sa lanmas  konular nda tavsiyelerde bulunmak ve
uygulamalar n takibini yapmak,

n) yerinde mevcutsa kre  ve çocuk bak m yurdu ile emzirme odalar n sa k
artlar  kontrol etmek, sa k artlar na uygunlu unun sa lanmas  için tavsiyelerde

bulunmak ve uygulamalar n takibini yapmak,
o) in i çiye uygunlu unun sa lanmas  tavsiye etmek,
ö) Meslek hastal  tan  veya üphesi olan ve i  kazas  geçiren i çileri izlemek ve

bunlar n kontrolünü yapmak, meslek hastal klar  tan nda yetkili hastaneler ile i birli i içinde
çal mak,

p)  kazas na u rayan veya meslek hastal na yakalanan i çilerin rehabilitasyonu
konusunda i yerindeki ilgili birimlerle i birli i içinde çal mak,

r)  sa  ve güvenli i ile ilgili mevcut durum, sorunlar n tespiti, bunlar n çözümü
için etkin metotlar n geli tirilmesi, öncelikler ve sonuçlar n de erlendirilmesi amac yla belirli
aral klarla incelemeler yapmak,

s) Çal ma ortam n gözetimi ile ilgili olarak gerekti inde ölçümler yap lmas
sa layarak al nan sonuçlar n i çilerin sa  yönünden de erlendirmesini yapmak,

) yerinde varsa i  sa  ve güvenli i kuruluna kat larak çal ma ortam  ve i çilerin
sa k gözetimi ile ilgili gerekli aç klamalarda bulunmak, dan manl k yapmak ve kurulda
al nan kararlar n uygulanmas  izlemek,

t) Yürütülecek her türlü sa k gözetim faaliyetleri sonucunda elde edilen verilerin
kullan lmas  ile ilgili olarak i çileri ve temsilcilerini bilgilendirmek ve onlar n r zas  almak,

u) çileri, i iyle ilgili sa k tehlikeleri, yap lan sa k muayenesinin sonuçlar  ve
bunlar n de erlendirilmesi konusunda yeterli ve uygun ekilde bilgilendirmek,

ü) çilerin, zamanlar  etkin ve verimli biçimde de erlendirmeleri amac yla e itici,
kültürel ve sportif etkinliklerle zenginle tirilmi  dinlenme imkan  sa lamak için tavsiyelerde
bulunmak,

v) yerinde ilkyard m ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu yapmak, ilgili
personelin e itiminin sa lanmas  çal malar  yürütmek,

y)  ile i çinin uyumunu sa lamak için; i  usullerinin i çilerin fiziksel ve zihinsel
kapasitelerine uyarlanmas , i çilerin sa n yap lan i  ve i lemler ile çal ma ortam ndaki
çe itli stres faktörlerinden olumsuz yönde etkilenmesi ihtimaline kar  inceleme ve
ara rmalar yapmak,

z)  kazalar  ve meslek hastal klar n analizine kat lmak, meslek hastal  tan  veya
üphesi olanlar n bulundu u ortamlarda çal an i çilerle ilgili inceleme yapmak,

aa) Yeni teçhizat n sa k aç ndan de erlendirilmesi ve test edilmesi gibi i
uygulamalar n iyile tirilmesine yönelik programlar n geli tirilmesi çal malar na kat lmak,

bb) Y ll k çal ma plan , varsa i  güvenli i uzman  ile i birli i yaparak haz rlamak,



cc) yerindeki sa k gözetimi ile ilgili çal malar  kaydetmek ve Ek-3’te belirtilen
örne ine uygun y ll k de erlendirme raporunu, varsa i  güvenli i uzman  ile i birli i yaparak
haz rlamak,

çç)  sa , hijyen ve ergonomi alanlar nda bilgi ve e itimin verilmesi için ilgili
taraflarla i birli i yapmak,

dd)  sa , hijyen ve ergonomi ile ki isel koruyucu donan mlar ve toplu koruma
yöntemleri konular nda tavsiyelerde bulunmak,

ee) yeri yöneticilerine, i  sa  ve güvenli i kurulu üyelerine, i çilere ve
temsilcilerine genel sa k konular nda e itim vermek ve bu e itimlerin süreklili ini
sa lamak,

ff) çilere, ba ml k yapan maddelerin, özellikle tütün ve tütün mamullerinin,
kullan lmas n zararlar  konular nda e itim vermek,

gg) Yukar da belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kay tlar n tutulmas  sa lamak.

yeri hekimlerinin yetkileri
MADDE 33 – (1) yeri hekimleri;
a) Ba ms z çal ma ilkesi uyar nca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken,

veren taraf ndan hiçbir ekilde engellenemez, görevini yapmaktan al konulamaz,
b) Çal malar  tam bir mesleki ba ms zl k içinde ve t bbi deontoloji kurallar na

uygun biçimde yürütür,
c) yerinde çal anlar n hayat  ile ilgili yak n tehlike olu turan bir husus tespit etti inde,

in geçici olarak durdurulmas  için derhal üst yönetimi bilgilendirir,
ç) Sa k durumu bak ndan yapt  i le uyumsuz oldu u belirlenen i çilerin, i yerinde

uygun bir i te görevlendirilmesini tavsiye eder,
d) Üretim teknolojilerinin planlanmas nda i  sa  ile ilgili tavsiyelerde bulunur,
e) Görevi gere i i yerinin bütün bölümlerinde i  sa  konusunda inceleme, ara rma

yapar ve çal anlarla görü ür,
f) Gerekti inde konu ile ilgili kurum veya kurulu lar ile i birli i yapar.

yeri hekimlerinin yükümlülükleri
MADDE 34 – (1) yeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, i in

normal ak  mümkün oldu u kadar aksatmamak ve verimli bir çal ma ortam n
sa lanmas na katk da bulunmak, i verenin ve i yerinin meslek s rlar , ekonomik ve ticari
durumlar  hakk ndaki bilgiler ile çal an n ki isel sa k dosyas ndaki bilgileri gizli tutmakla
yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM
 Güvenli i Uzmanlar n Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile

Çal ma Usul ve Esaslar
 güvenli i uzmanlar n nitelikleri

MADDE 35 – (1)  güvenli i uzman  olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik
elemanlar, e itim kurumlar  taraf ndan düzenlenen i  güvenli i uzmanl  e itim
programlar na kat lmak ve e itim sonunda Genel Müdürlükçe yapt lacak s navda ba ar
olmak zorundad r.

 güvenli i uzmanlar n çal ma süreleri
MADDE 36 – (1)  güvenli i uzmanlar ndan;
a) (A) s  belgeye sahip olanlar bütün tehlike s flar nda yer alan i yerlerinde,
b) (B) s  belgeye sahip olanlar tehlikeli ve az tehlikeli s flarda yer alan

yerlerinde,
c) (C) s  belgeye sahip olanlar az tehlikeli s fta yer alan i yerlerinde,
görev yaparlar.
(2) yerinde birden fazla i  güvenli i uzman n görevlendirilmesi halinde, en az bir i

güvenli i uzman nda birinci f krada belirtilen artlar aran r.
(3)  güvenli i uzmanlar , bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek

için a da belirtilen sürelerde görev yaparlar:



a) Az tehlikeli s fta yer alan i yerlerine; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak da i çi
ba na ayda en az 5 dakika,

b) Tehlikeli s fta yer alan i yerlerine; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak da i çi
ba na ayda en az 5 dakika,

c) Çok tehlikeli s fta yer alan i yerlerine; ayda en az 36 saat,  buna ilave olarak
da i çi ba na ayda en az 10 dakika.

(4) Az tehlikeli s fta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) i çi çal lan
yerlerinde tam gün çal acak bir i  güvenli i uzman  ile üçüncü f krada belirtilen kriterlere

uygun yeteri kadar i  güvenli i uzman  eklenir.
(5) Tehlikeli s fta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dahil) i çi çal lan i yerlerinde

tam gün çal acak bir i  güvenli i uzman  ile üçüncü f krada belirtilen kriterlere uygun yeteri
kadar i  güvenli i uzman  eklenir.

(6) Çok tehlikeli s fta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dahil) i çi çal lan
yerlerinde tam gün çal acak bir i  güvenli i uzman  ile üçüncü f krada belirtilen

kriterlere uygun yeteri kadar i  güvenli i uzman  eklenir.

 güvenli i uzmanlar n görevleri
MADDE 37 – (1)  güvenli i uzmanlar , a da belirtilen görevleri yerine

getirmekle yükümlüdür:
a) yerinde, gece postalar  da dahil olmak üzere çal ma ortam n gözetimini yapmak,
b) yerinde yap lan çal malar n, i  sa  ve güvenli i mevzuat na ve genel i

güvenli i kurallar na uygun olarak sürdürülmesini sa lamak için verene tavsiyelerde
bulunmak,

c) yerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk de erlendirmesinin
yap lmas , tehlikelerin kayna nda yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan
kald lmas  ve risklerin kontrol alt na al nmas  için i çilerin veya temsilcilerinin görü lerini
de alarak gerekli çal malar  planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yap lmas  sa lamak,
al nacak sa k ve güvenlik önlemleri konusunda verene önerilerde bulunmak ve
uygulamalar n takibini yapmak,

ç) yerinde i  sa  ve güvenli i yönünden yap lmas  gereken periyodik bak m,
kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalar n takibini yapmak,

d) yerinde kaza, yang n, do al afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil
durum plan n haz rlanmas  sa lamak ve uygulamalar n takibini yapmak,

e) Yang n veya patlamalar n önlenmesi için gerekli çal malar  planlamak ve
uygulamalar n takibini yapmak, yang n veya patlama durumunda al nacak tedbirleri
belirlemek,

f)  sa  ve güvenli i kuruluna kat larak çal ma ortam n gözetimi ile ilgili gerekli
aç klamalarda bulunmak, dan manl k yapmak ve kurulda al nan kararlar n uygulanmas
izlemek,

g) yeri hekimi ile i birli i yaparak i yerinde meydana gelebilecek i  kazalar  ve
meslek hastal klar  ile ilgili de erlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlar
haz rlamak ve uygulamalar n takibini yapmak,

) yerinde meydana gelen i  kazas , meslek hastal  veya herhangi bir tehlikeli olay n
tekrarlanmamas  için inceleme ve ara rma yaparak düzeltici faaliyet planlar  yapmak ve
uygulamalar  takip etmek,

h) yerlerinin tasar , makine ve di er teçhizat n durumu, bak , seçimi ve çal ma
ras nda kullan lan maddeler de dahil olmak üzere i in planlanmas  ve organizasyonu

konusunda tavsiyede bulunmak,
) yerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulaca  ya da yeni makine, tezgah ve cihaz

al naca  durumlarda inceleme ve ara rma yaparak sa k ve güvenlik yönünden uygun
seçim yap lmas  için i verene tavsiyelerde bulunmak,

i) Ki isel koruyucu donan mlar n seçimi, temini, kullan , bak , muhafazas  ve test
edilmesi konular nda i verene tavsiyelerde bulunmak,

j)  sa  ve güvenli i e itimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
planlamak ve uygulamak,

k) Y ll k çal ma plan  i yeri hekimi ile i birli i yaparak haz rlamak,



l) yerindeki çal ma ortam n gözetimi ile ilgili çal malar  kaydetmek ve Ek-3’te
belirtilen örne ine uygun y ll k de erlendirme raporunu i yeri hekimi ile i birli i yaparak
haz rlamak,

m) Birden fazla madde veya etkenin ayn  anda i yerinde bulunmas ndan dolay  ortaya
kabilecek tehlikeleri i  sa  ve güvenli i mevzuat  do rultusunda de erlendirmek,

n) Yukar da belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kay tlar n tutulmas  sa lamak.

 güvenli i uzmanlar n yetkileri
MADDE 38 – (1)  güvenli i uzmanlar ;
a) Ba ms z çal ma ilkesi uyar nca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken,

veren taraf ndan hiçbir ekilde engellenemez, görevini yapmaktan al konulamaz,
b) yerinde çal anlar n hayat  ile ilgili yak n tehlike olu turan bir husus tespit

etti inde, i in geçici olarak durdurulmas  için derhal üst yönetimi bilgilendirir,
c) Üretim planlamalar nda karar alma sürecine kat r,
ç) Görevi gere i i yerinin bütün bölümlerinde i  sa  ve güvenli i konusunda

inceleme, ara rma yapar ve çal anlarla görü ür,
d) Gerekti inde konu ile ilgili kurum veya kurulu lar ile i birli i yapar.

 güvenli i uzmanlar n yükümlülükleri
MADDE 39 – (1)  güvenli i uzmanlar , bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini

yaparken, i in normal ak  mümkün oldu u kadar aksatmamak ve verimli bir çal ma
ortam n sa lanmas na katk da bulunmak, i verenin ve i yerinin meslek s rlar , ekonomik ve
ticari durumlar  ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

YED NC  BÖLÜM
yeri Hekimleri ve  Güvenli i Uzmanlar n E itimleri ve S navlar

itimlerin düzenlenmesi
MADDE 40 – (1) yeri hekimleri ve i  güvenli i uzmanlar n e itimleri, kurulu

kanunlar nda i yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl  e itimlerini verme yetkisi bulunan
kurum ve kurulu lar, üniversiteler ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kamu kurum ve
kurulu lar , kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar  veya özel hukuk tüzel ki ileri
taraf ndan düzenlenir.

itim kurumlar n ba vuru i lemleri
MADDE 41 – (1) E itim kurumlar , Genel Müdürlü e a daki bilgi ve belgeleri

içeren bir yaz  ile ba vururlar:
a) E itim kurumlar n unvan , sahibini veya sahiplerini, faaliyet gösterece i adresi ve

ileti im bilgilerini belirten ve yetki belgesi talep eden ba vuru yaz ,
b) Ticari irketler için Ticaret Sicil Gazetesinin tasdikli örne i,
c) Vak f veya dernekler için senet veya tüzüklerinin tasdikli örne i,
ç) Faaliyet gösterilecek yer kiral k ise en az be  y l süreli kira sözle mesinin tasdikli

örne i,
d) Faaliyet gösterilecek yer, e itim kurumuna veya kurucular ndan birine ait ise tapu

senedinin tasdikli örne i,
e) Faaliyet gösterilecek yerin intifa hakk na sahip ise ilgili tapu sicil müdürlü ünden

al nacak belge,
f) Faaliyet gösterilecek yerin bütün bölümlerini ihtiva eden 1/200 ölçekli plan,
g) Tapu kütü ünde mesken olarak kay tl  bir ana gayrimenkulun ba ms z bölümlerinde

itim kurumlar n faaliyet gösterebilece ine dair kat malikleri kurulunun oybirli iyle ald
karar n tasdikli örne i,

) lgili mevzuata göre, yang na kar  gerekli tedbirlerin al nd na dair yetkili merciler
taraf ndan verilen belge.

(2) Üniversiteler, e itim ve ara rma hastaneleri ile kamu kurum ve kurulu lar  için,
yaln zca birinci f kran n (a), (f) ve ( ) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Birinci f kra uyar nca, e itim kurumlar ndan istenen belgelerin asl  ile birlikte bir
örne inin getirilmesi halinde, Genel Müdürlükçe tasdiki yap r.



itim kurumlar n yetkilendirilmesi
MADDE 42 – (1) E itim kurumlar  taraf ndan haz rlanan ba vuru dosyas  Genel

Müdürlük taraf ndan incelenerek eksiklikleri var ise, ilgililere yaz  olarak bildirilir. 40 nc
maddede belirtilen e itim kurumlar na, inceleme sonucunda uygun görülmesi durumunda,
ba vuru yaz nda belirtilen adrese münhas ran, Genel Müdürlük taraf ndan EK-10’da örne i
belirtilen i yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl  e itim kurumu yetki belgesi düzenlenir.
Ba ka bir adreste ube aç ld  takdirde, ayn  usul ve esaslar dahilinde, Yönetmelikte
belirtilen artlar n yerine getirilmesi kayd yla ube için de yetki belgesi düzenlenir. Bu
belgelerin, e itim kurumlar  taraf ndan üç y lda bir Genel Müdürlü e vize ettirilmesi
zorunludur.

(2) E itim kurumlar , i yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl  e itim kurumu yetki
belgesini almad kça e itim için kat mc  kayd  yapamaz ve e itime ba layamazlar.

itim hizmetinin devredilememesi
MADDE 43 – (1) E itim kurumlar , e itim hizmetlerinin tamam n veya bir k sm n

yerine getirilmesini ba ka bir e itim kurumuna devredemezler.

Genel Müdürlü ün görevleri
MADDE 44 – (1) Genel Müdürlü ün, e itim kurumlar n verece i e itim hizmetleri

ile ilgili görevleri unlard r:
a) E itim kurumu olarak yetkilendirilmek için yap lan ba vurular  incelemek,
b) E itim kurumunun e itim faaliyetlerini izlemek ve de erlendirmek, de erlendirme

sonucunun 43, 45, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddelere ayk  oldu unun belirlenmesi durumunda
yetkilendirmeyi iptal etmek,

c) yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl  s navlar , Ö renci Seçme ve Yerle tirme
Merkezi’ne veya Milli E itim Bakanl ’na yapt rmak,

ç) S navlarda ba ar  olanlara i yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl  belgelerini
düzenlemek,

d) E itim kurumlar na ait kay tlar  tutmak.

itim mekanlar n nitelikleri
MADDE 45 – (1) E itimler, kat mc lar n tamam n birbirlerini görebilece i ekilde

düzenlendi i, orta k mda uygulamalar n yap labilmesine imkan veren yeterli bir alan n
bulundu u ve ki i ba na en az 10 metreküp hava hacmine sahip olan mekanlarda verilir.

itimlerin en fazla 25’er ki ilik gruplara verilmesi esast r. E itim kurumlar nda, yönetici
odas , e itici odas , dinlenme odas  ile yeterli say da lavabo ve tuvaletin bulunmas
zorunludur. Tuvalet ve lavabolar, erkek ve kad nlar için ayr  ayr  olacakt r. E itim
mekanlar nda, uygun termal konfor artlar  ve yeterli ayd nlatma sa lanacakt r.

(2) E itimde kullan lacak araç ve gereçler, günün teknolojisine uygun olmal r.

itim konular
MADDE 46 – (1) E itim konular n içeri i, ulusal ve uluslararas  standartlar

do rultusunda, 51 inci maddede belirtilen i yeri hekimli i e itim ve s nav komisyonu ile 54
üncü maddede belirtilen i  güvenli i uzmanl  e itim ve s nav komisyonu taraf ndan
belirlenir.

(2) E itim kurumlar nda uygulanacak olan ve dönem planlar na uygun olarak haz rlanan
günlük programlar, Genel Müdürlü ün onay ndan sonra uygulan r. Onaylanmam  programlar
ile e itim verilemez.

(3) Teorik ve uygulamal  dersler haftan n günlerine dengeli olarak da r.

iticilerin nitelikleri
MADDE 47 – (1) yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl  e itimi, a da nitelikleri

belirtilen e iticiler taraf ndan verilir:
a) Pedagojik formasyona veya e iticilerin e itimi belgesine sahip, en az be  y l i

sa  ve güvenli i alan nda görev yapt  belgeleyen i yeri hekimleri,
b) Pedagojik formasyona veya e iticilerin e itimi belgesine sahip, en az üç y l (A) s

 güvenli i uzmanl  belgesi ile i  sa  ve güvenli i alan nda görev yapt  belgeleyen
(A) s  i  güvenli i uzmanlar ,



c) Üniversitelerde t p, sa k, mühendislik, hukuk ve i  sa  ve güvenli i alanlar nda
ders verenler,

ç)  sa  ve güvenli i alan nda en az üç y l tefti  yapm  i  müfetti leri,
d) Pedagojik formasyona veya e iticilerin e itimi belgesine sahip, Genel Müdürlük ve

ba  birimlerinde en az be  y l görev yapm  i  sa  ve güvenli i uzmanlar ,
e) Pedagojik formasyona veya e iticilerin e itimi belgesine sahip, Genel Müdürlük ve

ba  birimlerinde en az be  y l görev yapm  i  sa  bilim uzman , i  sa  bilim doktoru,
 sa  ve güvenli i bilim doktoru ile lisans e itimine sahip sa k veya teknik hizmetler

ndaki kadrolarda yer alan ve en az on y l görev yapm  personel.
(2) Birinci f krada nitelikleri belirtilen ki ilerin ba vurmas  halinde, Genel Müdürlük

taraf ndan bu ki ilere Ek-11’de örne i belirtilen i yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl
itici belgesi verilir.

iticilerin uygunlu u
MADDE 48 – (1) E itim kurumlar , e itim verilecek konulara uygun e iticileri

görevlendirmek ve bunlar  Genel Müdürlü e bildirmek zorundad r.

itimde düzenlenecek belgeler
MADDE 49 – (1) Düzenlenecek her e itim öncesinde, e itim kurumlar  taraf ndan,

itime kat lacaklar n listesi Genel Müdürlü e gönderilir. Yap lan e itimler sonucunda,
itime kat lanlara, e itim kurumlar  taraf ndan e itim kat m belgesi düzenlenir.

Yeterlilik
MADDE 50 – (1) E itime kat lanlar, teorik e itimin yüzde 90’ na, uygulamal  e itimin

tamam na devam etmek zorundad rlar. E itim sonunda, e itime kat lanlar n ba ar
say lmalar  için, Genel Müdürlükçe yapt lacak s navdan 100 tam puan üzerinden en az 70
puan alm  olmalar art  aran r.

yeri hekimlerinin e itimi
MADDE 51 – (1) E itim programlar  teorik ve uygulamal  olmak üzere iki bölümden

olu ur. E itimin süresi, 180 saat teorik ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saatten
az olamaz. Teorik e itimin en fazla üçte ikisi uzaktan e itim yöntemi kullan larak da
verilebilir. Uygulamal  e itimler ise i yeri hekimi bulunan bir i yerinde yap r. yeri
hekimli i e itim programlar n sonunda Genel Müdürlükçe s nav yapt r.

(2) yeri hekimli i s nav nda ba ar  olamayanlar, s nava girdikleri tarihten itibaren bir
l içinde bir kez daha s nava girme hakk na sahiptirler. Ancak, bu hakk  kullanmayan veya

iki s navda da ba ar  olamayan adaylar yeniden e itim program na kat lmak zorundad rlar.
(3) yeri hekimleri, i yeri hekimli i belgelerini ald klar  tarihten itibaren yedi y ll k

aral klarla e itim kurumlar  taraf ndan düzenlenecek bilgi yenileme e itimine kat lmak
zorundad rlar. Bu e itimin süresi 24 saatten az olamaz.

(4) Bilgi yenileme e itimine kat lmayan i yeri hekimlerinin, i yeri hekimli i belgeleri
geçersiz say r ve bilgi yenileme e itimine kat ncaya kadar bu Yönetmelik kapsam ndaki
görev ve yetkilerini kullanamazlar.

yeri hekimli i e itim ve s nav komisyonu
MADDE 52 – (1) yeri hekimli i e itim programlar  ile bilgi yenileme e itim

programlar n haz rlanmas , uygulanmas  ve i yeri hekimli i e itim programlar n sonunda
navlar n yap lmas  ile ilgili usul ve esaslar, i yeri hekimli i e itim ve s nav komisyonu

taraf ndan belirlenir.
(2) Komisyon;  Sa  ve Güvenli i Genel Müdürünün ba kanl nda, Genel

Müdürlükten bir hekim,  Tefti  Kurulu Ba kanl ndan i  sa  ve güvenli i alan nda
görevli bir i  müfetti i, Çal ma ve Sosyal Güvenlik E itim ve Ara rma Merkezi’nden bir

itim uzman , Sa k Bakanl , Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  ve Türk Tabipleri
Birli inden birer hekim temsilci ile Yüksekö retim Kurulu Ba kanl  taraf ndan
görevlendirilecek i  sa  konusunda çal malar  olan bir hekim ö retim üyesinden olu ur.

(3) Komisyon, her y l Kas m ay nda yapaca  ola an toplant nda bir sonraki y n
çal ma program  belirler. Genel Müdürlük, gerekti inde komisyonu ola anüstü toplant ya



ça rabilir. Toplant lar n gündemi üyelere toplant  tarihinden en az 15 gün önce bildirilir.
Komisyonun sekreterya i leri Genel Müdürlük taraf ndan yürütülür.

(4) Komisyon, kararlar  salt ço unlukla al r. E itlik halinde Ba kan n oyu karar
belirler. Komisyon karar , karar defterine yaz r ve üyeler taraf ndan imzalan r.

yeri hekimli i belgesi
MADDE 53 – (1) yeri hekimli i belgesi;
a)  sa  ve güvenli i alan nda en az üç y l tefti  yapm  olan hekim i  müfetti i veya

üniversitelerden i  sa  bilim uzmanl  ve/veya bilim doktoras  alm  veya i  ve meslek
hastal klar  ya da i yeri hekimli i yan dal uzmanl  alm  olan hekimler ile Genel Müdürlük
ve ba  birimlerde i  sa  alan nda fiilen en az yedi y l çal  hekimlere istekleri halinde,

b) yeri hekimli i e itim programlar na kat lan ve e itim sonunda Genel Müdürlükçe
yapt lan s navda ba ar  olan hekimlere,

Ek-12’de belirtilen örne e uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

 güvenli i uzmanlar n e itimi
MADDE 54 – (1) E itim programlar  teorik ve uygulamal  olmak üzere iki bölümden

olu ur. itimin süresi, her i  güvenli i uzmanl  s  için 180 saat teorik ve 40 saat
uygulama olmak üzere toplam 220 saatten az olamaz. Teorik e itimin en fazla üçte ikisi
uzaktan e itim yöntemi kullan larak da verilebilir. Uygulamal  e itimler ise i  güvenli i
uzman  bulunan bir i yerinde yap r.  güvenli i uzmanl  e itim programlar n sonunda
Genel Müdürlükçe s nav yapt r.

(2)  güvenli i uzmanl  s nav nda ba ar  olamayanlar s nava girdikleri tarihten
itibaren bir y l içinde bir kez daha s nava girme hakk na sahiptirler. Ancak, bu hakk
kullanmayan veya iki s navda da ba ar  olamayan adaylar yeniden e itim program na
kat lmak zorundad rlar.

(3)  güvenli i uzmanlar , i  güvenli i uzmanl  belgelerini ald klar  tarihten itibaren
yedi y ll k aral klarla e itim kurumlar  taraf ndan düzenlenecek bilgi yenileme e itimine
kat lmak zorundad rlar. Bu e itimin süresi 24 saatten az olamaz.

(4) Bilgi yenileme e itimine kat lmayan i  güvenli i uzmanlar n, i  güvenli i
uzmanl  belgeleri geçersiz say r ve bilgi yenileme e itimine kat ncaya kadar bu
Yönetmelik kapsam ndaki görev ve yetkilerini kullanamazlar.

 güvenli i uzmanl  e itim ve s nav komisyonu
MADDE 55 – (1)  güvenli i uzmanl  e itim programlar  ile bilgi yenileme e itim

programlar n haz rlanmas , uygulanmas  ve i  güvenli i uzmanl  e itim programlar n
sonunda s navlar n yap lmas  ile ilgili usul ve esaslar, i  güvenli i uzmanl  e itim ve s nav
komisyonu taraf ndan belirlenir.

(2) Komisyon;  Sa  ve Güvenli i Genel Müdürünün ba kanl nda, Genel
Müdürlükten bir i  sa  ve güvenli i uzman ,  Tefti  Kurulu Ba kanl ndan i  sa  ve
güvenli i alan nda görevli bir i  müfetti i, Çal ma ve Sosyal Güvenlik E itim ve Ara rma
Merkezi’nden bir e itim uzman , Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli inden bir mühendis
temsilci ve Yüksekö retim Kurulu Ba kanl  taraf ndan görevlendirilecek i  güvenli i
konusunda çal malar  olan bir ö retim üyesinden olu ur.

(3) Komisyon, her y l Kas m ay nda yapaca  ola an toplant nda bir sonraki y n
çal ma program  belirler. Genel Müdürlük gerekti inde Komisyonu ola anüstü toplant ya
ça rabilir. Toplant lar n gündemi üyelere toplant  tarihinden en az 15 gün önce bildirilir.
Komisyonun sekreterya i leri Genel Müdürlük taraf ndan yürütülür.

(4) Komisyon, kararlar  salt ço unlukla al r. E itlik halinde Ba kan n oyu karar
belirler. Komisyon karar , karar defterine yaz r ve üyeler taraf ndan imzalan r.

 güvenli i uzmanl  belgesi
MADDE 56 – (1)  güvenli i uzmanl  belgesinin s flar  a da belirtilmi tir:
a) (A) s  i  güvenli i uzmanl  belgesi;
1)  sa  ve güvenli i alan nda en az üç y l tefti  yapm  müfetti lerine istekleri

halinde,
2) Genel Müdürlük ve ba  birimlerinde i  sa  ve güvenli i alan nda en az sekiz y l

görev yapm  i  sa  ve güvenli i uzmanlar na istekleri halinde,



3) (B) s  i  güvenli i uzmanl belgesiyle en az be  y l fiilen görev yapt  i
güvenli i uzmanl  sözle mesi ile belgeleyerek e itim kurumlar  taraf ndan düzenlenen i
güvenli i uzmanl  e itim programlar na kat lanlardan Genel Müdürlükçe yapt lan (A)

 i  güvenli i uzmanl  s nav nda ba ar  olan mühendis veya teknik elemanlara,
Ek-13’de belirtilen örne ine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

b) (B) s  i  güvenli i uzmanl  belgesi;
1) Genel Müdürlük ve ba  birimlerinde i  sa  ve güvenli i alan nda en az üç y l

görev yapm  sa  ve güvenli i uzmanlar na istekleri halinde,
2)  sa  ve güvenli i alan nda doktora yapm  olan mühendis veya teknik

elemanlardan (B) s  i  güvenli i uzmanl  e itim program n pratik bölümünü
tamamlayanlara istekleri halinde,

3) Genel Müdürlük ve ba  birimlerinde i  sa  ve güvenli i alan nda en az be  y l
görev yapm  mühendis veya teknik elemanlardan Genel Müdürlükçe yapt lan (B) s  i
güvenli i uzmanl  s nav nda ba ar  olanlara,

4) (C) s  i  güvenli i uzmanl  belgesiyle en az iki y l fiilen görev yapt  i
güvenli i uzmanl  sözle mesi ile belgeleyerek e itim kurumlar  taraf ndan düzenlenen i
güvenli i uzmanl  e itim programlar na kat lanlardan Genel Müdürlükçe yapt lan (B)

 i  güvenli i uzmanl  s nav nda ba ar  olan mühendis veya teknik elemanlara,
Ek-13’de belirtilen örne ine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
c) (C) s  i  güvenli i uzmanl  belgesi;
1) E itim kurumlar  taraf ndan düzenlenen (C) s  i  güvenli i uzmanl  e itim

programlar na kat ld klar  belgeleyen ve Genel Müdürlükçe yapt lan (C) s  i  güvenli i
uzmanl  s nav nda ba ar  olan mühendis veya teknik elemanlara,

2)  sa  ve güvenli i alan nda yüksek lisans yapm  olan mühendis veya teknik
elemanlardan (C) s  i  güvenli i uzmanl  e itim program n pratik bölümünü
tamamlayanlara istekleri halinde,

Ek-13’de belirtilen örne ine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

SEK NC  BÖLÜM
Çe itli ve Son Hükümler

Tehlike s  belirleme komisyonu
MADDE 57 – (1) yerlerinin, i  sa  ve güvenli i aç ndan hangi tehlike s na

girece i, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl n i  kazalar  ve meslek hastal klar
istatistikleri de göz önünde bulundurularak;  Sa  ve Güvenli i Genel Müdürünün
ba kanl nda, Sa k Bakanl , Sanayi ve Ticaret Bakanl , Sosyal Güvenlik Kurumu
Ba kanl ,  Tefti  Kurulu Ba kanl , en çok üyeye sahip i çi ve i veren sendikalar
konfederasyonlar  ile Türk Tabipleri Birli i ve Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli inden
birer temsilcinin olu turdu u komisyonun görü leri do rultusunda Bakanl kça ç kar lacak
Tebli  ile belirlenir.

(2) Komisyon, her y l Aral k ay nda ola an olarak toplan r. Genel Müdürlük,
gerekti inde komisyonu ola anüstü toplant ya ça rabilir. Toplant n gündemi, üyelere
toplant  tarihinden en az 15 gün önce bildirilir. Komisyonun sekreterya i leri Genel Müdürlük
taraf ndan yürütülür.

(3) Komisyon kararlar  salt ço unlukla al r. Oylar n e itli i halinde ise Ba kan n
kulland  oy yönünde ço unluk sa lanm  say r. Komisyon karar , karar defterine yaz r ve
üyeler taraf ndan imzalan r.

Yürürlükten kald lan yönetmelikler
MADDE 58 – (1) 16/12/2003 tarihli ve 25318 say  Resmî Gazete’de yay mlanan

yeri Sa k Birimleri ve yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çal ma Usul ve Esaslar
Hakk nda Yönetmelik ile 20/1/2004 tarihli ve 25352 say  Resmî Gazete’de yay mlanan 
Güvenli i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar n Görev, Yetki ve Sorumluluklar  ile
Çal ma Usul ve Esaslar  Hakk nda Yönetmelik yürürlükten kald lm r.



GEÇ  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in yay  tarihinden önce, Bakanl kça verilen
yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl  sertifikalar  ile 16/12/2003 tarihinden önce

düzenlenen i yeri hekimli i sertifikalar  geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yay  tarihinde yürürlü e girer.

Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan

yürütür.
EK-1

YER  SA LIK VE GÜVENL K B LE ORTAK SA LIK VE GÜVENL K
 ASGAR  MALZEME L STES

A) T bbi Malzemeler:
1. Sfingomanometre
2. Stetoskop
3. Oftalmoskop
4. Otoskop
5. Abeslang
6. Kulak küreti
7. Beden derecesi
8. Cerrahi diki  seti
9. Pansuman malzemesi
10. Enjeksiyon malzemesi
11. Tart
12. Muayene masas
13. Paravan
14. laç dolab
15. T bbi malzeme dolab
16. Sedye
17. Oksijen tüpü
18. Buzdolab
19. Hasta sandalyesi
B) Büro malzemeleri:
1. Bilgisayar
2. Projeksiyon cihaz
3. Yaz  tahtas
4. Yaz  masas  ve koltuk
5. K rtasiye malzemesi
6. Dosya dolab
C) Ta t:

r ve tehlikeli i lerin yap ld  ve devaml  olarak en az 50 i çinin çal ld
yerlerinde, hastalanan veya kaza geçiren i çilerin i yerine en yak n sa k kurulu una

ta nmalar  için uygun bir ta t i yerinde haz r bulundurulur



EK-2
 KAZASI VE MESLEK  HASTALI I  B LD M FORMU

Düzenlenme tarihi...........................

Unvan                                    :

SGK/Bölge Müdürlü ü Sicil No    :
Adresi                                    :
Tel No. ve E-mail                 :1

ye
ri

ni
n

çi Say  :  Erkek               Kad n         Genç                 Çocuk              Özürlü

Toplam

Kaza Tarihi : .................    Kaza Gününde ba  Saati : ...............
Kazan n oldu u saat : ................

Kazan n Meydana Geldi i Bölüm  :

   
   

   
   

2

Kazada Yaralanan Uzuv ve
Yaralanma ekli                            :

3 çinin 1. derece yak n Ad  ve Soyad  :
Aç k adresi                                    :
Meslek Hastal  Tan  veya

üphesi Tarihi                               :
Meslek Hastal  Tan  veya

üphesi le Sevk Edilenin Çal  Bölüm /  :
Meslek Hastal  Tan  veya

üphesinin Türü                           :

   
   

   
   

   
   

   
   

   
4

Meslek Hastal n Tespit Edilme ekli:
Periyodik                        Üst Kurum                     Meslek Hast.                         Di er
Muayene ile                     Sevki ile                       Hastanesinde

Ad   ve Soyad                  :                                              Cinsiyeti  :   E:              K:

T.C. Kimlik No.               :
Sigorta Sicil No               :
Do um Tarihi                  :

e Giri   Tarihi               :
Esas i  (Mesle i)           :

5

K
az

az
ed

e 
ve

ya
K

az
az

ed
el

er
in

 / 
M

es
le

k
H

as
ta

l
 T

an
 v

ey
a

Medeni Hali                     :      Evli                          Bekar                           Dul



renim Durumu                  :
lkö retim             Ort.Ö r.              Ön Lisans .                Lisans             Y. Lisans

Doktora

Kaza An nda Yapt          :

                                                                         A r                     Uzuv                     Hafif
Kaza sonucu ölü ve yaral  say    : Ölü                Yaral                    Kayb                     Yaral

Kaza sonucu yaralanan i çilerden                                                                         3 günden fazla veya
istirahat alanlar n say                 :1 Gün               2 Gün              3 Gün             aç k istirahat

Kazay  Gören                                            :  Var                                  Yok

ahitlerin Ad -Soyad                                 :
ahitlerin  mzas                                        :
ahitlerin Adresi                                        :

6

Kazan n Sebebi ve Olu ekli  (Aç klay z) : 7
veren veya

Vekilinin
Ad  ve Soyad

mzas

Not: 1- verenler i yerinde meydana gelen i  kazas  ve tespit edilecek meslek
hastal  en geç iki i  günü içinde yaz  ile ilgili Bölge Müdürlü üne bildirmek zorundad r.
(4857 say  Kanunu Md. 77) Bu bildirimi zaman nda yapmayan i verenlere ayn  kanunun
105 inci Maddesi uyar nca idari para cezas  uygulan r.

 2- 1, 3, 5 ve 7. inci bölümler hem kaza, hem de meslek hastal  bildirimi durumunda,
             2 ve 6. nc  bölümler sadece kaza bildirimi durumunda,
             4. üncü bölüm ise sadece meslek hastal  bildirimi durumunda,
             doldurulacakt r. (Formun ön yüzü yetmedi i takdirde arka yüzü kullan labilir.)



EK-3
YER  SA LIK VE GÜVENL K B LE ORTAK SA LIK VE GÜVENL K

 YILLIK DE ERLEND RME RAPORU

yerinin :
Unvan :
SGK/Bölge Müdürlü ü Sicil No.:
Adresi:
Tel ve Faks No.:
E - posta:

kolu:
çi say    : Erkek:  Kad n: Genç: Çocuk: Toplam:

Yap lan çal malar :
a) Risk de erlendirmesi :
b) Ortam ölçümleri :
c) e giri  muayeneleri :
ç) Periyodik muayeneler :
d) Radyolojik analizler :
e) Biyolojik analizler :
f) Toksikolojik analizler :
g) Fizyolojik testler :
) Psikolojik testler :

h) lkyard m ve acil müdahale :
) Meslek hastal  :

i)  kazas  :
j) E itim çal malar  :
k) Di er çal malar :

                                                            Tarih

 Güvenli i Uzman         yeri Hekimi
      mza                  mza



EK- 4
YER  HEK ML  SÖZLE MES

yerinin :
Unvan :
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlü ü Sicil No.:
Faaliyet alan :
Yer ald  tehlike s :
Toplam i çi say :

yeri Hekiminin :
Ad  ve Soyad :
T.C. Kimlik No. :
Diploma Tarih ve No.:
Belge Tarih ve No.:
Uzmanl k alan :
Hizmet verece i i yeri hekimli i süresi:
Adres:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
Çal  di er i yerlerinin :
Unvan :
Yer ald  tehlike s :
SGK/Bölge Müdürlü ü Sicil No.:

                        Tarih

veren                yeri Hekimi
  mza mza



EK-5
 GÜVENL  UZMANLI I  SÖZLE MES

yerinin :
Unvan :
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlü ü Sicil No.:
Faaliyet alan :
Yer ald  tehlike s :
Toplam i çi say :

 Güvenli i Uzman n :
Ad  ve Soyad :
T.C. Kimlik No.:
Mesle i:
Diploma Tarih ve No.:
Belge s  Tarih ve No.:
Hizmet verece i i  güvenli i uzmanl  süresi:
Adres:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
Çal  di er i yerlerinin :
Unvan :
Yer ald  tehlike s :
SGK/Bölge Müdürlü ü Sicil No.:

      Tarih

veren            Güvenli i Uzman
  mza mza



EK-6
ORTAK SA LIK VE GÜVENL K B LE YER  ARASINDAK

SÖZLE ME

Ortak Sa k ve Güvenlik Birimi :
Unvan :
Yetki Belgesi Tarih ve No.:
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlü ü Sicil No.:
Vergi Dairesi/ Sicil No.:

yerine verilecek i yeri hekimli i hizmet süresi:
yerine verilecek i  güvenli i uzmanl  hizmet süresi:

Hizmet verilecek i yerinin :
Unvan :
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlü ü Sicil No.:
Vergi Dairesi/ Sicil No.:
Faaliyet alan :
Yer ald  tehlike s :

çi say :

bu sözle me yeri Sa k ve Güvenlik Birimi le Ortak Sa k ve Güvenlik Biriminin
Çal ma Usul ve Esaslar  Hakk nda Yönetmelik hükümlerine uyulmak üzere mü tereken
imzalanm r.

Tarih

 Ortak Sa k ve Güvenlik Birimi               veren
     mza     mza



                                 EK-7
E G  / PER YOD K MUAYENE FORMU

YER N :
Unvan :
SGK/Bölge Müdürlü ü Sicil No.:
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:

N :
Ad  ve soyad :
T.C.Kimlik No.:
Do um Yeri ve Tarihi:
Cinsiyeti:

itim durumu:
Medeni durumu:  Çocuk say :
Ev Adresi:
Tel No.:
Mesle i:
Yapt  i :
Çal  bölüm:
Daha önce çal  yerler:

kolu :             Yapt  i :               Giri -ç  tarihi:
1.
2.
3.
Özgeçmi i :
Kan grubu:
Konjenital/kronik hastal k:
Ba klama:
- Tetanoz:
- Hepatit:
- Di er:
Soy geçmi i :
Anne : Baba : Karde  : Çocuk :

TIBB  ANAMNEZ :
1. Son bir y l içinde a daki yak nmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?

Hay r             Evet
 - Balgaml  öksürük

   Foto raf



 - Nefes darl
 - Gö üs a
 - Çarp nt
 - S rt a
 - shal veya kab zl k
 - Eklemlerde a

2. Son bir y l içinde a daki hastal klardan herhangi birini geçirdiniz mi?
Hay r                      Evet

 - Kalp hastal
 - eker hastal
 - Böbrek rahats zl
 - Sar k
- Mide veya on iki parmak ülseri
- itme kayb
- Görme bozuklu u
- Sinir sistemi hastal
- Deri hastal
- Besin zehirlenmesi
3. Son bir y l içinde hastanede yatt z m ?
  Hay r                      Evet ise tan …...............................................................................
4. Son bir y l içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?
Hay r                        Evet ise nedir?….............................................................................
5. Son bir y l içinde i  kazas  geçirdiniz mi?
Hay r                                                                                          Evet ise

nedir?…...........................................................................
6. Son bir y l içinde meslek hastal klar üphesi ile ilgili tetkik veya muayeneye tabi

tutuldunuz mu?
Hay r Evet  ise sonuç…...........................................................................
7. Son bir y l içinde Maluliyet ald z m ?
Hay r Evet  ise nedir ve oran …............................................................
8. u anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?
Hay r           Evet ise

nedir….....................................................................................….
9. Sigara içiyor musunuz?
Hay r

rakm       ….......ay/y l önce             …..........ay/y l içmi                    …........adet/gün
içmi

Evet             ….......y ld r                      …...........adet/gün
10. Alkol al yor musunuz?
Hay r

rakm          …...........y l önce                  …...........y l içmi            ….............s kl kla
içmi

Evet               …............y ld r                       …...........s kl kla

 MUAYENE SONUÇLARI :
a) Duyu organlar
   - Göz
   - Kulak-Burun-Bo az
   - Deri



b) Kardiyovasküler sistem muayenesi
c) Solunum sistemi muayenesi
d) Sindirim sistemi muayenesi
e) Ürogenital sistem muayenesi
f) Kas-iskelet sistemi muayenesi
g) Nörolojik muayene
) Psikiyatrik muayene

h) Di er
 -TA:              /                  mmHg
 -Nb:         / dk.
 -Boy:                           Kilo: BMI:

LABORATUVAR BULGULARI :
a) Biyolojik analizler
- Kan
- drar
b) Radyolojik analizler
c) Fizyolojik analizler
- Odyometre
- SFT
c) Psikolojik testler
-Di er

KANAAT VE SONUÇ :
1- ……………………………………………………………….i inde/i yerinde bedenen

çal maya elveri lidir.

2- Raporda i aret edilen ar zalar tedavi edilmek art yla elveri lidir.

              MZA                     TAR H: ……/……/……
      Ad  ve Soyad
       Diploma No.



EK-8

ORTAK SA LIK VE GÜVENL K B  PERSONEL  B LD M L STES

Unvan Ad  ve Soyad
T.C.Kimlik No.

Diploma Tarih
ve No.

Belge Tarih ve
No.

Uzmanl /
Bölümü

Sözle me
Tarihi

yeri hekimi

 güvenli i
uzman

Di er personel



    T.C.
                                      ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I

                                       SA LI I VE GÜVENL  GENEL MÜDÜRLÜ Ü

Belge No. :
Tarih  :

 Unvan ve Adresi :

yeri Sa k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa k ve Güvenlik Birimleri Hakk nda Yönetmeli in ilgili maddelerinde belirtilen
nitelikleri haiz oldu undan Ortak Sa k ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye hak kazanm r.

                SA LI I VE GÜVENL
             GENEL MÜDÜRÜ

EK-9



    T.C.
                                      ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I

                                       SA LI I VE GÜVENL  GENEL MÜDÜRLÜ Ü

Belge No. :
Tarih :

Unvan ve Adresi :

yeri Sa k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa k ve Güvenlik Birimleri Hakk nda Yönetmeli in ilgili maddelerinde belirtilen
nitelikleri haiz oldu undan i yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl  e itim kurumu olarak faaliyet göstermeye hak kazanm r.

                SA LI I VE GÜVENL
             GENEL MÜDÜRÜ

EK-10



     T.C.
                                        ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I

                                          SA LI I VE GÜVENL  GENEL MÜDÜRLÜ Ü

Belge No. :
Tarih  :

Ad  ve Soyad /Meslek Unvan :

yeri Sa k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa k ve Güvenlik Birimleri Hakk nda Yönetmeli in ilgili maddelerinde belirtilen
nitelikleri haiz oldu undan i yeri hekimli i ve i  güvenli i uzmanl  e itici belgesi almaya hak kazanm r.

 SA LI I VE GÜVENL
GENEL MÜDÜRÜ

EK-11



                                 T.C.
                                    ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K

                                 BAKANLI I
                                        SA LI I VE GÜVENL  GENEL

                                     MÜDÜRLÜ Ü

Belge No :

Belge No. :
Tarih  :

Ad  ve Soyad /Meslek Unvan :

yeri Sa k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa k ve Güvenlik Birimleri Hakk nda
Yönetmeli in ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz oldu undan yeri Hekimi
unvan  almaya hak kazanm r.

 SA LI I VE GÜVENL

GENEL MÜDÜRÜ

EK-12



T.C.
                                            ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K

                                                   BAKANLI I
                                             SA LI I VE GÜVENL  GENEL

                                                  MÜDÜRLÜ Ü

Belge No. :
Tarih  :

Ad  ve Soyad /Meslek Unvan :

yeri Sa k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa k ve Güvenlik Birimleri Hakk nda
Yönetmeli in ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz oldu undan  ………  s
Güvenli i Uzman  unvan  almaya hak kazanm r.

 SA LI I VE GÜVENL

GENEL MÜDÜRÜ

EK-13


