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Hukuksal Sorumluluğun Dayanakları 

 Önce Hekimiz 
 Uluslararası Sözleşmeler 
 Yerel Mevzuat 
 Standartlar 
 Kapsam ve Yeterlilikler 
- Avrupa İş hekimliği Okulları Birliği 
- Dünya Sağlık Örgütü İş Sağlığında İşbirliği Merkezleri Ağı 
- Avrupa Uzman Hekimler Birliği İş Hekimleri Bölümü 

 
 



            Uluslararası Sözleşmeler 

 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına 
İlişkin Sözleşme 

 03.06.1981 - 13.01.2004/25345 
 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 
 07.06.1985 - 07.01.2004/5039 
 AB direktifleri 
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                 Yasa ve Yönetmelikler 
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 Bağışıklama 
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İşyeri Hekiminin Yükümlülüğü 
 

 Tabip Odasına Üyelik 
 Tabip Odasından Onay 
 Asgari Ücret 



    6331 / İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

 MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve 
güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; 

 a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü 
tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin 
sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun 
hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

 b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

 c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 
 ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe 

uygunluğunu göz önüne alır. 
 d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel 

tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 
 (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, 

işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 
 (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, 

işverenin sorumluluklarını etkilemez. 
 (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara 

yansıtamaz. 
 



6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
Md. 8. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 

 MADDE 8 – (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) (Değişik: 4/4/2015-6645/1 md.) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda 
rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev 
aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak 
bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı 
gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz 
etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından 
gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, 
Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. 
Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise 
altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği 
uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi 
takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata 
hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip 
olduğu hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme 
kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır. 
 



Madde 8 

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

 (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak 
şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş 
kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde 
ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği 
uzmanının yetki belgesi askıya alınır. 

 



 
 
 
 
 
 
 
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,  
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

 İşyeri hekimlerinin görevleri 
 

 a. Rehberlik 

 b. Risk değerlendirmesi 
 c. Sağlık gözetimi 
 d. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt 



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

ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. 
 2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin 

tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve 
uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için 
işverene önerilerde bulunmak. 

 3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda 
işverene tavsiyelerde bulunmak. 

 4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin 
yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel 
kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma 
ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma 
sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak. 

 5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, 
duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen 
şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği 
beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde 
bulunmak. 

 
 

 



Rehberlik 
 6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının 

nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak 
önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde 
bulunmak. 

 7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden 
olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme 
potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda 
çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 

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

  
 



Risk Değerlendirmesi 
 Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 
 6331 / MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 

risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.  
 1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi 

yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk 
değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik 
önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini 
yapmak. 

 2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek 
hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, 
yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı 
olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika 
gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek 
ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak. 
 



Sağlık Gözetimi 
 6331 MADDE 15 – (1) İşveren; 
 a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi 

tutulmalarını sağlar. 
 b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 
 1) İşe girişlerinde. 
 2) İş değişikliğinde. 
 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde 

talep etmeleri hâlinde. 
 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli 

aralıklarla. 
  
 (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını 

belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.  
 (3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık 

raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet 
sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 
hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. (2)  
 (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, 

çalışana yansıtılamaz. 
 (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli 

tutulur. 
 



Sağlık Gözetimi 
 1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili 

olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 

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

 3) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin 
niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk 
değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli 
sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika 
gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak 
üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler 
kısaltılır. 

 4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile 
gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde 
muhafaza etmek. (Periyodik Muayene EK / 2 ??) 

 5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, 
madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe 
yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı 
veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık 
muayenelerini tekrarlamak.  



Sağlık Gözetimi 
 

 6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında 
bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını 
planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini 
yapmak. (Poliklinik muayenesi / 2 günden fazla rapor ??) 

 7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri 
halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık 
durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak. 

 8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli 
hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. 

 9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği 
yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması 
için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek 
şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-
3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak. 

 10) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak 
gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren 
sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek. 



Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt 
 1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması 

konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol 
etmek. 

 2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin 
sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. 

 3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel 
sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel 
koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin 
sürekliliğini sağlamak. 

 4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler 
konusunda bilgilendirmek. 

 5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık 
değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun olarak 
hazırlamak. 

 6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini 
ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe 
bildirmek. 

 İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler 
işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin 
sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebilir.(Eğitim Yönetmeliği) 
 
 



İlgili Birimlerle İşbirliği 
 1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının 

gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek. 
 2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak. 
 3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla 

işbirliği yapmak. 
 4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik 

programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi 
mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak. 

 5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile 
ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş 
kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili 
birimlerle işbirliği yapmak. 

 6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak. 
 7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin 

prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek. 
 8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma 

planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak. 
 9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu 

kişilerle işbirliği yapmak. 
 



İşyeri Hekiminin Yetkileri 
 MADDE 10 – (1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 
 a) (Mülga:RG-18/12/2014-29209)  
 b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu 

hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene 
başvurmak. 

 c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve 
çalışanlarla görüşmek. 

 ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 

 (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları 
işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel 
gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen 
sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır 
ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti 
yapılamaz. 
 



İşyeri Hekiminin Yükümlülükleri 
 MADDE 11 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, 

işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının 
sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari 
durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli 
tutmakla yükümlüdürler. 

 (2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 
ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

 (3) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak 
bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma 
gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz 
edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi 
hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı 
olarak bildirmekle yükümlüdürler.  

 (4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve 
tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara 
ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü 
diğer hususları onaylı deftere yazar. (Onaylı deftere yazı periyodu ??) 

 (5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 
 



 
 
 
 
 
 
İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri 
 



İstanbul Tabip Odası 
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 

 
 
 

Teşekkür Ederiz !.. 
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