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ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE 
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ 

(OSGB) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ    
 

 
Bu Makalede; 20 Ocak 2022 Tarih ve 31725 Sayılı Gazetede yayımlanmış olan  “Çalışanların Sağlık 
Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde,  
yetkilendirilmiş olan OSGB’ lerin;  sahip oldukları  BASİT LABORATUVARLAR ve GEZİCİ MOBİL SAĞLIK 
ARAÇLARI üzerinden vermekte oldukları, hizmetlerle yine,    Müşterileri üzerinden kuracakları ilişkiye 
ilişkin uygulama ele alınmıştır. 

 
I. YÖNETMELİĞİN DAYANDIĞI MEVZUAT, AMAÇ VE KAPSAMI 

 
A. Hukuki Mevzuat:  

 
1. 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
2. 29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 
3. 10.7.2018 Tarih ve 30474/1 sayılı Cum. Teşk. Hak. Cum. Kararnamesinin 508 inci maddesi 
4. 20.02. 2022 Tarih ve 31725 Sayılı Çalış. Sağlık Gözet. Yön. Tıbbi Tetkik. Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik 
 

B. Amaç Ve Kapsam 
 
Yönetmeliğin çıkarılış amacı; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan 
işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik olarak, hizmet veren  OSGB ( ortak sağlık ve 
güvenlik birimleri) İSGB ( işyeri Sağlık ve güvenlik birimleri)  ve CASMER ( çalışan sağlığı merkezleri ) 
tarafından yapılacak TIBBİ TETKİKLERE dair usul ve esasları düzenlemektir.  
 
Bu yönetmelik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile AKREDİTE edilmiş olan OSGB ve İSGB ’lerin 
yürütmekte oldukları sağlık hizmetlerinin içerisine TIBBİ TETKİKLER’ de eklenerek,  İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uygulamalarının, Sağlık ayağına bir bütünlük kazandırılmıştır.   
 
Bu incelememizde; Yönetmeliği OSGB’ ler açısından ele alacak, bu hususta getirilmiş olan 
düzenlemeler ile ilgili hususlara açıklık getirmeye çalışacağız. 
 

II. YÖNETMELİĞİN OSGB’ LER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

A. Tetkik Mekanlarının  Yetkilendirilmesine Ve  Tıbbi Tetkiklere İlişkin Genel Esaslar: 
 
Öncelikle bu yönetmelikte belirtilmiş olan Sabit Tıbbi Tetkik Mekânları ve Tıbbi Tetkikler Gezici İş 
Sağlığı Araçları ile hizmet verebilmek için ön şart OSGB Yetkisine sahip olmaktır.  
 
Başka bir değişle OSGB Yetkisi olmayan hiçbir kurum ve kuruluş yönetmelikte belirtilmiş esaslara 
dayalı olarak,  “Sabit Tıbbi Tetkik Mekânlar” ve “Gezici Tıbbi Tetkik İş Sağlığı Araçlarına”  sahip olsalar 
dahi bu mekân ve araçlar için yetki başvurusunda bulunamayacaktır.  
  
Bu yönetmelikte bir tek; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARAÇLARI istisna tutulmuştur.   
 



 
 

 

İkinci Koşul; OSGB olarak yetkilendirilmiş olan Kuruluşun, yetkili bulunduğu, İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından; Sabit Tıbbi Tetkik Mekân ve/veya Tıbbi Tetkiklerde Kullanacağı Gezici İş Sağlığı Araçları için 
ayrı ayrı yetkilendirilmiş olmasıdır. 
a) İlgili Sağlık İl Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş olan yetki belgesi üzerinde; 

 
- Verilen Yetkinin neye ait olduğu, (Sabit veya Gezici İş Sağlığı Araçları)  
- Yetkinin verildiği OSGB’ in   ( Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) UNVANI  
- OSGB’NİN Açık Adres Bilgileri   
- Verilmiş olan Yetki Belgesinin Numarası, 
- Verilecek Tıbbi Tetkik Hizmetine İlişkin Bilgiler yer alır.  

 
b) Yönetmelik aşağıda belirtilmiş olan Tıbbi Tetkiklerin ve 9.10.2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî 

Gazete ’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde belirtilen basit hizmet laboratuvarı 
testlerinin SABİT veya GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARAÇLARINDA Yapılabileceğini belirtmektedir.  

Bunlar: * 
1. Poster anterior (PA) akciğer radyografi çekimi. 
2. İşitme testi. (Odyometre)  
3. Solunum fonksiyon testi (SFT) 
4. Çalışan sağlığı açısından alınması gerekli olan biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve 

toksikoloji testleri için, KAN, İDRAR, GAİTA, BURUN ve BOĞAZ SÜRÜNTÜSÜ ve benzeri) 
numune alma hizmetleri. 

5. Şerit veya tablet halinde reajenler ile otomatize olmayan idrar analizi 
6. Dışkıda gizli kan 
7. Kan glikozu (spesifik olarak ev kullanımı için onaylanmış glikoz izleme cihazlarıyla) 
8. Hemoglobin (otomatik olmayan tekniklerle veya doğrudan sonuç veren basit cihazlarla) 
9. Eritrosit sedimantasyon hızı (oto matize olmayan) 
10. Mikro hematokrit (oto matize olmayan) 
11. Gebelik testi (şerit veya kart test ile otomatize olmayan idrarda HCG) 
12. Tam kan sayımı   
13. Kanama zamanı tayini 
14. Periferik yayma 
15. Lökosit formül 
16. Kan grubu tayini 
17. Gaita mikroskop isi (amip, parazit incelemesi hariç) 

 
18. Göz fonksiyonları ölçümü. 
19. Elektrokardiyografi (EKG)  çekimler ininde Yetkilendirilmiş TETKİK Mekânlarında 

yapılabileceğini belirtmektedir.  
*Yukarıda belirtilmiş olan tıbbi tetkiklerin her birinin izin belgesinde ayrı ayrı belirtilmiş olması gerekir. Bu 
Yönetmelik kapsamında olsa dahi izin alınmayan, yetki belgesinde konularda tıbbi tetkik yapılamaz. Dördüncü 
fıkrada belirtilen tıbbi tetkiklerin her biri izin belgesinde ayrı ayrı belirtilir. Bu Yönetmelik kapsamında olsa dahi 

izin alınmayan konularda tıbbi tetkik hizmeti verilemez.  
 

B. Uygulamaya Yönelik Genel Esaslar  
 

a) Yönetmelik uyarınca, yapılacak Tıbbi Tetkikler Çalışanlara yönelik olacak ve çalışanın sigorta 
bildiriminin yapıldığı işyerinde görevli işyeri hekiminin talebi doğrultusunda 
gerçekleştirilecektir.  Yine Her çalışan için işyeri hekiminin talep ettiği tıbbi tetkikler, 
düzenlenen talep belgesinde ayrı ayrı belirtilecektir.  
 



 
 

 

b) Sabit Tıbbi Mekân veya Gezici Sağlık Araçları ile gerçekleştirilen tıbbi tetkiklerin sonuçları 
veya raporları en geç 20 gün içinde işyerinin işyeri hekimi ile paylaşılacaktır.  
 

c) İşyeri hekiminin Tetkik Talep Belgesi, İşyeri hekimi tarafından konulan ön tanı veya kesin 
tanılar ve yapılan tıbbi tetkiklerin sonuçları veya raporları hizmet TIBBİ MEKN KURULUŞU 
tarafından e-Nabızda, radyolojik tetkiklere ait görüntü ve sonuçlar Tele tıpta kayıt altına 
alınacaktır.  
 

d) Tıbbi tetkik işlemini gerçekleştiren personele ait çalışma izin belgelerinin bir örneği, Tıbbi 
Tetkik isteminin yapıldığı işyerinin işyeri hekimine teslim edilecektir.  
 

e) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmaların tamamı Tıbbi Tetkik Mekânı Sahibi OSGB 
tarafından kayıt altına alınıp mevzuatına uygun olarak arşivlenir ve talepleri halinde denetime 
yetkili memurlara ibraz edilir. 
 

f) Yapılan tıbbi tetkikler nedeniyle elde edilen tüm kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
Tıbbi Mekân Kuruluşu tarafından koruma altında tutulacaktır. 
 

g) Tıbbi Tetkikler için kullanılan tüm tıbbi cihazların kalibrasyon işlemleri, 25/6/2015 tarih ve 
29397 “ Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine 
tabidir. Bu bağlamda, gerçekleştirilen kalibrasyona ait kayıtlar tıbbi cihazın bulunduğu yerde 
ve cihazın kullanım ömrü boyunca muhafaza edilecektir.  Denetime yetkili memurlar 
tarafından her istendiğinde bekletilmeden cihazların kalibrasyon belgelerinin ibrazı 
zorunludur. Cihazların ilgili standardında belirtilen sürelere ve şartlara uygun olarak 
kalibrasyonu yapılmayan cihazlar kullanılamaz 
 

C. GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARACI VE SABİT TIBBİ TETKİK MEKÂNINA DAİR KURALLAR  
 

a) OSGB’LER üzerinden yetkilendirilmiş Gezici iş sağlığı araçları ve sabit tıbbi tetkik 
mekânlarında, yalnızca çalışanların sağlık gözetimine yönelik tıbbi tetkikler 
gerçekleştirilebilecektir. 

b) İşyerleri bünyesinde oluşturulmuş olan İS GB’lerin GEZİCİ SAĞLIK ARACI Bulundurmalarını 
Yasaklamıştır.  (Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu iktisadi Kuruluşları ve Belediyeler 
bünyesinde oluşturulan İSGB’ LER hariç) 

c) Yetkilendirilmiş OSGB’ LER Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında İSG-KÂTİP 
üzerinden tıbbi tetkik hizmeti sözleşmesi imzaladıkları işyerlerinin çalışanlarına yönelik tıbbi 
tetkik hizmeti verebilirler.  

d) Tıbbi tetkik hizmeti verilen işyerine aynı OSGB tarafından işyeri hekimliği hizmeti de verilmesi 
zorunlu değildir. Buradan hareketle OSGB’ nin Tıbbi Tetkik Hizmeti verdiği işyeri İçin İSG –
KÂTİP üzerinden İŞYERİ HEKİMİ atama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak hizmet verilen 
işyerinde mutlaka işyeri hekimi görevlendirilmiş olması ve tıbbi tetkik istemini çalışanın işyeri 
hekiminin yapması zorunludur. Buradan hareketle, Yönetmelik Tıbbi Tetkiklerde İşyeri Hekimi 
İstemi temel koşul olarak gördüğü için, Tıbbi Tetkik istemiş olan İşyeri Hekiminin mutlara İSG-
KÂTİP üzerine kaydedilmiş olmasını istemektedir.  

e) Sabit tıbbi tetkik mekânlarının ve Gezici iş sağlığı araçlarının ruhsatlarının tüm hak ve 
sorumlulukları sadece izin alan OSGB’ ye  aittir.  

f) Yine, Yetkilendirilmiş OSGB üzerinden, İl Sağlık Müdürlüklerince yetkilendirilmiş,  Gezici iş 
sağlığı aracı veya sabit tıbbi tetkik mekanı üzerinde bulunan her türlü ekipman hiçbir şart 
altında başka bir OSGB’ ye tahsis edilemez, kiralanamaz.  



 
 

 

g)  Ayrıca yetkilendirilmiş OSGB üzerinde görülen personel, izin belgesinde belirtilen kuruluşun 
dışında istihdam edilemez. 
 
 

D. GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARAÇLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR  
 

a) Bu Yönetmelikte belirtilen tıbbi tetkiklerin yapılabilmesi için gezici iş sağlığı araçlarının 
aşağıdaki şartları sağlaması gerekir 
 
1. Gezici iş sağlığı araçları en fazla 15 yaşında olacaktır.  
2. Röntgen görüntüleme hizmeti verecek olan gezici iş sağlığı araçları, Nükleer Düzenleme 

Kurumunun mevzuatı, rehberleri ve diğer düzenlemelerinde belirlenen şartlara uygun 
olarak hazırlanır ve araçta yer alan röntgen cihazı için Nükleer Düzenleme Kurumundan 
lisans alınır. 

3. Gezici iş sağlığı araçları; panel Van, minibüs, otobüs, kamyon veya kamyonet gibi motorlu 
araçlardır. Gezici iş sağlığı araçlarına, bu Yönetmelikte belirtilenler dışında farklı ilaveler 
yapılamaz.  

4. Araç beyaz renkte olur ve aracın dört tarafına da mavi fosforlu yazı ile firma adı ve “Gezici 
İş Sağlığı Aracı” ibaresi açık ve okunacak şekilde yazılarak aracın kullanım amacı belirtilir. 
Logo, adres, uyarıcı işaretler ve piktogramlar, telefon bilgileri, elektronik posta adresleri 
de araca yazılabilir. Aracın üzerinde bunlardan başka bir ibare yer almaz.  

5. Her araçta asgari olarak en az ikişer kilogramlık iki tane yangın söndürme tüpü bulunur.  
6. Her araçta asgari bir emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici bulunur. 
7. Araçların hem şoför kabinlerinde hem de üst yapılarında iklimlendirme ve aydınlatma 

sistemleri bulunur.  
8. İşitme testi yapılan araçta bulunan sessiz kabinde ayrıca iklimlendirme ve aydınlatma 

sistemleri olur.  
9. Araçlar bulunduğu zemine hidrolik ayaklarla sabitlenebilir özellikte olur. Tıbbi tetkik 

işlemi esnasında araçlar zemine sabitlenir.  
10. Gezici iş sağlığı araçlarına sayısal TAKOGRAF ve İSGGM ve/veya HSGM bilişim sistemlerine 

ENTEGRE edilebilir özellikte uydu takip sistemi takılır. Bu cihaz ve sistemler, güncel halde 
tutularak kesintisiz bir şekilde ve düzenli olarak çalışır. TAKOGRAF ve uydu takip sistemi, 
denetime yetkili memurlar tarafından istenildiği anda kontrol edilebilir vaziyette olur.  

 
b) OSGB’ ler  GEZİCİ SAĞLIK ARAÇLARI ile belirtilen hizmetleri  sunabilmek için her gezici iş 

sağlığı aracı başına asgari bir işyeri hekimini sorumlu olarak tayin eder.  
c) Gezici iş sağlığı aracında yapılan tüm tıbbi tetkikler ile yapılan işlemin sonucundan doğan her 

türlü zarar veya kusurdan gezici iş sağlığı aracından sorumlu olan işyeri hekimi, işlemi yapan 
tıbbi tetkik personeli ile aracın sahibi kurum veya kuruluş sorumludur.  

d) Gezici iş sağlığı aracı hizmeti veren OSGB’ ler, hizmet vereceği işyeri ile hizmetin fiili olarak 
gerçekleşeceği tarihten en az yedi gün öncesinde İSG-KÂTİP üzerinden karşılıklı olarak gezici 
iş sağlığı aracı sözleşmesi düzenler. Taraflarca onaylanmamış sözleşme ile tıbbi tetkik hizmeti 
gerçekleştirilemez.  

e) Sözleşmede aracın hangi günlerde ilgili işyerinde olacağı belirtilir. Sağlık İl Müdürlüğünce  
yapılacak denetimlerin planlanabilmesi amacıyla aracın sözleşme süresi boyunca ilgili 
işyerinde bulunması esastır.  

f) Tetkik işleminin planlanandan daha uzun veya daha kısa sürmesi halinde sözleşme derhal 
güncellenir.  

g) Tetkik işleminin bittiği gün aracın gün sonuna kadar işyerinde bulunması gerekmez, araç 
tetkik işleminin bitmesine müteakip işyerini terk edebilir.  

h) Aynı araç ile bir gün içerisinde birden fazla işyerine hizmet verilebilir.  



 
 

 

i) Mücbir bir sebeple hizmetin sunulamaması halinde durumu izah eden kanıtlarla birlikte ilgili il 
Sağlık Müdürlüğüne derhal bildirim yapılır. 

j) Gezici iş sağlığı araçlarında yapılan tıbbi tetkiklerde, tetkiki yapılacak çalışanın kimlik 
doğrulama işleminin; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilen biyometrik yöntemlerle 
ve nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport belgelerinden biri ile 
yapılması zorunludur. Tetkiki yapılacak çalışanın kimliği doğrulanmadan tetkik işlemi 
gerçekleştirilemez.  

k) Röntgen görüntüleme hizmeti verecek araçların her türlü trafik kazasına veya aracın 
bütünlüğünü bozacak herhangi bir olaya karışması halinde aracın zırhlaması derhal kontrol 
edilir.  

l) Zırhlamanın uygun olmadığının tespit edilmesi halinde durum Nükleer Düzenleme Kurumuna 
bildirilerek kurumun talimatları izlenir.  

m) Bütünlüğü bozulmuş ve henüz zırhlaması kontrol edilmemiş veya zırhlaması uygun olmayan 
araçlarla hiçbir şart altında hizmet verilemez.  

n) Yapılan ölçüm ve işlemlere ilişkin bütün evraklar denetime yetkili memurlara gösterilmek 
üzere saklanır.  

o) İşitme testi hizmeti verecek araçların her türlü trafik kazasına veya aracın bütünlüğünü 
bozacak herhangi bir olaya karışması halinde sessiz kabinin izolasyonu derhal kontrol edilir.  

p) İzolasyonun uygun olmadığının tespit edilmesi halinde gerekli tamirat işlemi yapılır.  
q) Yapılan ölçüm ve işlemlere ilişkin bütün evraklar denetime yetkili memurlara gösterilmek 

üzere saklanır.  
r) Gezici iş sağlığı araçlarının trafikte geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır.  

 
E. SABİT TIBBİ TETKİK MEKÂNLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR  

 
a) OS GB’lerin bu Yönetmelikte belirtilen tıbbi tetkik hizmetlerini yapabilmesi için İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen şartlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 
şartları sağlamaları gerekir.  

b) Söz konusu fiziki ve tıbbi şartları sağlayamayan OSGB’ler, Yönetmelikte belirtilen tıbbi tetkik 
hizmetlerini veremez.  

c) Sabit tıbbi tetkik mekânı olarak kullanılacak odalara OS GB’nin onaylı yerleşim planında yer 
verilir.  

d) Röntgen görüntüleme ve/veya laboratuvar hizmetleri birbirlerinden ve diğer tıbbi 
tetkiklerden ayrı ve bağımsız olacak şekilde en az bir odada bulunmak zorundadır.  

e) Tüm odaların girişlerine odalarda yapılan tıbbi tetkikleri belirtir levha ile uyarıcı levhalar asılır.  
f) Tüm odalarda havalandırma, aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri bulunur.  
g) Röntgen görüntüleme hizmeti verilecek oda veya odalar, Nükleer Düzenleme Kurumunun 

mevzuatı, rehberleri ve diğer düzenlemelerinde belirlenen şartlara uygun olarak hazırlanır ve 
içlerinde yer alan röntgen cihazları için Nükleer Düzenleme Kurumundan lisans alınır.  

h) OSGB ’ler Sabit tıbbi tetkik mekânlarda belirtilen hizmeti sunabilmek için sabit tıbbi tetkik 
mekânına asgari bir işyeri hekimini sorumlu olarak tayin eder.  

i) Sabit tıbbi tetkik mekânında yapılan tüm tıbbi tetkikler ile yapılan işlemin sonucundan doğan 
her türlü zarar veya kusurdan sabit tıbbi tetkik mekânından sorumlu olan işyeri hekimi, işlemi 
yapan tıbbi tetkik personeli ile mekânın sahibi kurum veya kuruluş sorumludur. (Cezai 
sorumluluk gerektiren durumlarda genel hükümler uygulanır. ) 

j) Sabit tıbbi tetkik mekânı hizmeti verecek olan OSGB, hizmet vereceği işyeri ile hizmetin fiili 
olarak gerçekleşeceği tarihten en az bir gün öncesinde İSG-KÂTİP üzerinden karşılıklı olarak 
sabit tıbbi tetkik mekânı sözleşmesi düzenler.  

k) Taraflarca onaylanmamış sözleşme ile tıbbi tetkik hizmeti gerçekleştirilemez.  
l) Sabit tıbbi tetkik mekânlarında tetkiki yapılacak çalışanın kimlik doğrulama işleminin; Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilen biyometrik yöntemlerle ve nüfus cüzdanı, sürücü 



 
 

 

belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport belgelerinden biri ile yapılması zorunludur. Tetkiki 
yapılacak çalışanın kimliği doğrulanmadan tetkik işlemi gerçekleştirilemez. 
 
 

F. SABİT TIBBİ TETKİK VE GEZİCİ SAĞLIK ARAÇLARININ YETKİLENDİRİLMEDE ARANILAN 
KOŞULLAR. 

 
a) Başvuru İşlemleri 
 

1. OSGB’ ler Tıbbi Tetkik Sağlık Hizmetlerini sunabilmek için aşağıda yer alan belgelerle birlikte 
bulunduğu ilin Sağlık İl müdürlüğüne başvururlar.  

 

• Yapılacak hizmetin içeriğini belirtir dilekçe. 

• Sabit tıbbi tetkik mekânı ve/veya gezici iş sağlığı aracı hizmeti yürütmek isteyen OSGB için İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)  tarafından verilmiş yetki belgesinin onaylı sureti veya kare kodlu 
İSG-KÂTİP çıktısı. 

• Sabit tıbbi tetkik mekânı ve/veya gezici iş sağlığı aracı hizmetini vermek üzere görevlendirilecek 
personelin nüfus cüzdanı sureti, diploma ve/veya uzmanlık belgesinin sureti, görevlendirildiklerine dair 
sözleşmelerin suretleri ve bir vesikalık fotoğraf. 

• Gezici iş sağlığı aracı araç ruhsatı ve trafik muayene belgesi. 

• Röntgen görüntüleme hizmetinde kullanılacak araç veya mekânda bulunan her röntgen cihazı için 
Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş lisans belgesi. 

• Sabit tıbbi tetkik mekânı ve/veya gezici iş sağlığı aracı içinde bulunan tüm tıbbi cihazların cinsi, markası, 
modeli, barkodu (ürün numarası) ve seri numarası bilgileri. 

• Faaliyette bulunacağı alana göre izin belgeleri için öngörülen belge düzenleme ücretinin ilgili 
müdürlüğün döner sermaye hesabına yatırılmış olduğuna dair belge. 

• Sabit tıbbi tetkik mekânı için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen oda ve kısımları 
da gösteren yerleşim planı ile Yönetmelik kapsamında kullanılacak oda ve kısımları gösterir yerleşim 

planı. 
2. Gezici iş sağlığı aracı hizmeti verecek olan OS GB’ler, ilgili müdürlüğe başvuru yaparak “Gezici 

İş Sağlığı Aracı İzin Belgesi” ve sorumlu işyeri hekimi veya hekimleri de dâhil olmak üzere 
çalıştıracakları tüm personel için “Çalışma İzin Belgesi’ni temin eder.  

3. İzin belgesi olmadan gezici iş sağlığı aracı hizmeti sunulamaz veya personel çalıştırılamaz.  
4. Personelin kullanabileceği tıbbi cihaz veya cihazlar çalışma izin belgesinde belirtilir.  
5. Çalışma izin belgesinde yer almayan tıbbi cihaz veya cihazlar personel tarafından kullanılamaz. 

İzin belgelerinin birer örneği gezici iş sağlığı aracı içerisinde muhafaza edilir. 
6. Sabit tıbbi tetkik mekânı hizmeti sunmak isteyen OS GB’ler ilgili İl Sağlık  müdürlüğüne  başvuru 

yaparak “Sabit Tıbbi Tetkik Mekânı İzin Belgesi” ve sorumlu işyeri hekimi veya hekimleri de 
dâhil olmak üzere çalıştıracakları tüm personel için “Çalışma İzin belgesini temin eder.  

7. İzin belgesi olmadan sabit tıbbi tetkik mekânı hizmeti sunulamaz veya personel çalıştırılamaz.  
8. Personelin kullanabileceği tıbbi cihaz veya cihazlar çalışma izin belgesinde belirtilir.  
9. Çalışma izin belgesinde yer almayan tıbbi cihaz veya cihazlar personel tarafından kullanılamaz. 

İzin belgelerinin birer örneği sabit tıbbi tetkik mekânı içerisinde muhafaza edilir. 
10. Mevcut izin belgesinin kapsamının genişletilmesi veya izin belgesinin herhangi bir sebeple 

yenilenmesi durumunda izin belgesi ücreti tekrar tahsil edilir. 
 

b) Çalışma izni işlemleri 
 

1. OSGB ’ler için çalışma izni başvuru dosyası aşağıda belirtildiği biçimde incelenir: 
 

• İlgili İl Sağlık Müdürlüğünce başvuru dosyası işleme alınır ve teslim tarihinden itibaren en çok 5 gün 
içerisinde başvuru sahibine eksiklikleri var ise bildirilir.  



 
 

 

• Eksikliğin giderilmesinin ardından inceleme en geç 15 gün içerisinde neticelendirilir. Zorunlu hallerde bu 
süreler iki katına kadar uzatılabilir. 

• Müdürlükte görevli tercihen işyeri hekimi olan en az bir hekimin bulunduğu asgari üç kişiden oluşan ekip, 
sabit tıbbi tetkik mekânı ve/veya gezici iş sağlığı aracını yerinde inceler. Yerinde incelemenin uygun 
bulunmasının ardından hazırlanan tutanak başvuru dosyasına eklenir. 

• İnceleme ekibi tarafından eksiklikler tespit edilir ise bu eksiklikler başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 
Başvuru sahibinin eksiklikleri giderdiğini beyan etmesinin ardından yerinde inceleme yenilenir. 
Eksikliklerin 60 gün içerisinde giderilmemesi halinde başvuru geçersiz sayılır.  

• Geçersiz sayılan başvurular için ücret iadesi yapılmaz. 

• İncelemeler sonucunda, tıbbi tetkik hizmeti verecek birimin şartlarının uygun olduğuna karar verilmesi 
hâlinde izin belgeleri düzenlenerek başvuru sahibine teslim edilir. 

• İl Sağlık Müdürlüğü, düzenlediği izin belgelerini Sağlık Bakanlığının bilgi yönetim sisteminde güncel 
olarak tutar ve elektronik ortamda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne (İSGGM) bildirir. 
OSGB  almış olduğu  izin belgelerini elektronik ortamda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne 
(İSGGM) onaylatır. 
 

2. Sağlık Bakanlığının bilgi yönetim sistemine kayıtları alınan sabit tıbbi tetkik mekânı ve/veya 
gezici iş sağlığı aracı için Ürün Takip Sisteminde kayıt açılır. Kayıt açılmasına müteakip 30 gün 
içinde başvuru dosyasında yer alan tıbbi cihazlar için başvuru sahibi tarafından ürün hareket 
bildirimleri gerçekleştirilerek envanter kayıtları oluşturulur. Başvuru dosyasında yer almayan 
tıbbi cihazların temin edilmesi veya izin belgesinin yenilenmesi/değiştirilmesi gibi durumlarda 
ürün hareket bildirimleri en geç yedi gün içinde yenilenerek güncel tutulur. Tıbbi cihaz 
niteliğindeki sarf malzemeler için de Ürün Takip Sistemindeki ürün hareket bildirimleri 
gerçekleştirilir. 

 

III. DENETİM VE CEZALAR 
 

A. DENETİM 
 

1. Sağlık İl Müdürlüğü;  Yetkilendirmiş olduğu OSGB’ nin Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri 
yerine getirip getirmediğini, tercihen işyeri hekimi olan en az bir hekimin bulunduğu asgari üç 
kişiden oluşan denetim ekibi vasıtasıyla yılda en az bir defa denetler.  

2. Denetim yetkisi, izin belgesinin düzenlendiği ilin müdürlüğündedir. Ancak başka illerde tespit 
edilen gezici iş sağlığı araçları için aracın bulunduğu ilin müdürlüğü de denetim yapmaya 
yetkilidir. Gerekli görülmesi hâlinde denetimler İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne 
(İSGGM)  veya Sağlık Bakanlığı tarafından da resen yapılabilir. 

3. İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonrasında OSGB’ ye ait gezici iş sağlığı aracı 
ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânında tespit edilen uygunsuzluklar ve uygulanan müeyyideler İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne (İSGGM)  ve Sağlık Bakanlığına bildirilir. 

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne (İSGGM), İSG-KÂTİP yetki belgeleri askıya alınan veya 
iptal edilen OSGB’ yi Sağlık Bakanlığına bildirir. Sağlık Bakanlığı söz konusu kararı ilgili 
müdürlüğe gönderir.  

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne (İSGGM)  tarafından İSG-KÂTİP yetki belgeleri askıya 
alınan veya iptal edilen OSGB’ nin gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı izin 
belgesini de bildirilen durum uyarınca ilgili müdürlük askıya alır veya iptal eder. 

6. Röntgen görüntüleme hizmetlerinin sunulması için verilen lisanstaki şartların devam ettiğinin 
ve Nükleer Düzenleme Kurumunun mevzuat, rehber ve/veya diğer düzenlemelerine 
uygunluğun kontrolü amacıyla Nükleer Düzenleme Kurumunun bu kapsamdaki resen denetim 
yetkisi saklıdır.  

7. Bu kapsamda yapılan denetim tutanak ve raporlarının birer nüshası ilgili müdürlüğe bildirilir. 



 
 

 

8. yapılan denetimlerde röntgen görüntüleme hizmetlerine ilişkin lisans şartlarının kaybedilmesi 
veya lisanslama sırasındaki taahhütlerine aykırılık tespit edilmesi durumunda Nükleer 
Düzenleme Kurumuna gerekli bilgi ve dokümanlar iletilir.  

9. Röntgen görüntüleme hizmeti yetkisi askıya alınan veya iptal edilen OSGB’ ye ilişkin karar, 
tutanak ve raporların bir nüshası Nükleer Düzenleme Kurumu ile paylaşılır. 

B. CEZALAR  
 

1. İzin belgesi almadan gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı kurarak sağlık 
faaliyetleri yürütüldüğünün tespiti halinde müdürlük tarafından faaliyeti süresiz durdurulur ve 
ilgili kişiler hakkında 3359 sayılı Kanun gereğince adli makamlara suç duyurusunda bulunulur. 

2. Kanunen mesleğini icra yetkisi bulunmayan hekimlerin çalıştırılması ve/veya bu Yönetmelikte 
yer alan tıbbi tetkiklerin yetkisi olmayan sağlık meslek mensuplarına yaptırılması halinde ilgili 
OSGB’nin gezici iş sağlığı aracı veya sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi ile bu personelin varsa 
çalışma izin belgeleri müdürlükçe iptal edilir ve ilgili kişiler hakkında 3359 sayılı Kanun 
gereğince adli makamlara suç duyurusunda bulunulur. 

3. Gezici İş Sağlığı Aracı ve Sabit Tıbbi Tetkik Mekânına İlişkin Esaslar başlıklı 5 inci maddeye aykırı 
hareket ettiği tespit edilen OSGB ’in izin belgesi müdürlükçe iptal edilir ve ilgili kişiler hakkında 
3359 sayılı Kanun gereğince adli makamlara suç duyurusunda bulunulur. 

4. Başvuru ve Çalışma İzni İşlemleri başlıklı 16 ncı madde içeriğinde yer alan  başvuruda istenilen 
belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde düzenlenen izin 
belgesi müdürlükçe iptal edilerek yetki sonlandırılır, ayrıca adli makamlara sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulunulur. 

5. Çalışma izin belgesi olmadan personel çalıştırıldığının tespiti halinde OSGB’in bu Yönetmelik 
kapsamındaki faaliyetleri müdürlük tarafından altı ay süreyle durdurulur. Bu süre sonunda 
çalışma izin belgesi olmayan personel çalıştırılmaya devam edilmesi halinde izin belgesi 
müdürlükçe iptal edilir. 

6. İzin belgesinde yer almamasına rağmen röntgen görüntüleme, numune 
alma, laboratuvar hizmetleri, EKG, solunum fonksiyon testi, işitme testi, göz fonksiyon ölçümü 
gibi tıbbi tetkik hizmeti sunduğu veya bu işlere dair yükümlülükleri yerine getirmediği tespit 
edilen OSGB ’in bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti müdürlük tarafından altı ay süreyle 
durdurulur. Fiilin tekrarlanması durumunda izin belgesi müdürlükçe iptal edilir. 

7. Röntgen görüntüleme hizmeti sunan OSGB ‘ nin  faaliyetleri esnasında Nükleer Düzenleme 
Kurumunun mevzuat, rehber ve diğer düzenlemelerinde yer alan hükümlere aykırı 
davranmaları, lisans şartlarının bozulması veya lisanslama sırasındaki taahhütlerine aykırılık 
oluşması halinde Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti müdürlük tarafından altı ay süreyle 
durdurulur.  

8. Altı ayın sonunda ilgili şartları sağlaması halinde askı sonlandırılır. Fiilin tekrarlanması 
durumunda izin belgesi müdürlükçe iptal edilir. 

9. Çalışma izni işlemleri başlıklı 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan süre içerisinde tıbbi 
cihazların ve tıbbi cihaz niteliğindeki sarf malzemenin envanter kayıtlarının oluşturulmadığı 
veya var olan envanter kayıtlarının zamanında güncellenmediğinin tespit edilmesi halinde 
uygunsuzluk giderilene kadar sabit tıbbi tetkik mekanı ve/veya gezici iş sağlığı aracı izin belgesi 
müdürlükçe askıya alınır. 

10. Yönetmeliğin; Gezici iş sağlığı aracı ve sabit tıbbi tetkik mekânına dair kurallar başlıklı 
6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilen OSGB ’in gezici iş sağlığı aracı 
ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi müdürlükçe iptal edilir. 

11. Yine 6 ncı maddenin dördüncü veya beşinci fıkralarına aykırı hareket ettiği tespit edilen OSGB 
’in gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi müdürlükçe iptal edilir. 

12. Ayrıca, yine Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı veya sekizinci fıkralarına aykırı hareket ettiği 
tespit edilen OSGB ’in gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi müdürlük 



 
 

 

tarafından altı ay süreyle askıya alınır, aynı fiili beş yıl içinde tekrar etmeleri halinde ise 
müdürlükçe iptal edilir. 

13. Yönetmeliğin Gezici iş sağlığı araçlarına ilişkin genel şartlar başlıklı 7 nci maddesinin birinci, 
ikinci, beşinci, altıncı, yedinci veya sekizinci fıkralarına aykırı hareket ettiği tespit edilen OSGB 
’in gezici iş sağlığı aracı; 8 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci veya yedinci 
fıkralarına aykırı hareket ettiği tespit edilen OSGB ’in sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi müdürlük 
tarafından altı ay süreyle askıya alınır, aynı fiili beş yıl içinde tekrar etmeleri halinde ise 
müdürlükçe iptal edilir. 

14. Yine 7 nci maddenin  ikinci veya 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit 
edilen işyeri hekimi ve/veya tıbbi tetkik personelinin çalışma izin belgesi müdürlükçe iptal 
edilir. 

15. Yönetmeliğin Gezici iş sağlığı araçlarına ilişkin genel şartlar başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü 
veya dördüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilen OSGB ’in gezici iş sağlığı aracı iptal 
edilir.  

16. Ayrıca, Yönetmeliğin Sabit tıbbi tetkik mekânlarına ilişkin genel şartlar başlıklı 8 inci maddesinin 
altıncı fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilen OSGB ’in sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi 
müdürlük tarafından altı ay süreyle askıya alınır, aynı fiili beş yıl içinde tekrar etmeleri halinde 
ise müdürlükçe iptal edilir. 

17. Bu Yönetmeliğin 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü veya 14 üncü maddelerinden 
herhangi birine aykırı hareket ettiği tespit edilen  OSGB ’in gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit 
tıbbi tetkik mekânı yetkisi müdürlük tarafından altı ay süreyle askıya alınır, bu maddeler 
kapsamındaki hükümlerden herhangi birine beş yıl içinde bir kez daha aykırı hareket edilmesi 
halinde ise yetki belgesi müdürlükçe iptal edilir. 

18. Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamında kontrol edilen tıbbi tetkiklerden örnekler alınarak 
denetime yetkili memurlar tarafından doğrulama testine gönderilebilir. Bu testlerde Sağlık 
Bakanlığının mevzuatına uygun olmadığı, yeterli kalitede yapılmadığı veya 
cihazların kalibrasyonunun uygun olmadığının tespit edilmesi halinde sabit tıbbi tetkik mekânı 
ve/veya gezici iş sağlığı aracı yetkisi müdürlük tarafından altı ay süreyle askıya alınır. Bu 
kapsamda bulunan hükümlerden herhangi birine beş yıl içinde bir kez daha aykırı hareket 
edilmesi halinde ise müdürlükçe iptal edilir. 

19. İzin belgesi iptal edilerek yetkisi sonlandırılan OSGB ’in İSG-Kâtip’ten tıbbi tetkik sözleşme 
yapma yetkisi de sonlandırılır.  

20. Yetkisi belirli süre askıya alınan OSGB ’in İSG-KÂTİP’ ten tıbbi tetkik sözleşme yapma yetkisi askı 
süresince sonlandırılır. 

21. Bu Yönetmelikte yer alan hükümlere aykırı hareket ettiği tespit edilen işyeri hekimlerine, İşyeri 
Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmeliğin Ek-11’indeki işyeri hekimleri, diğer sağlık personeli, eğiticiler ve sorumlu 
müdürler için ihtar tablosunda yer alan 50  ihtar puanı uygulanır. 

22. İzin belgesi askıya alınan gezici iş sağlığı aracı veya sabit tıbbi tetkik mekânı, askı süresince 
başka hiçbir  OSGB’ ye devredilemez veya kullandırılamaz İzin belgesi askıya alınanlar veya iptal 
edilenler ile çalışma izin belgesi iptal edilenlere ilgili müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve İSGGM 
ile HSGM internet sayfalarında ilan edilir. 

23. İzin belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması ile çalışma izin belgesinin iptal edilmesi 
durumunda önceden yapılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan izin 
belgesinin veya çalışma izin belgesinin sahibi sorumludur. 
 

IV. YÖNETMELİKTEN ÖNCE FAALİYET GÖSTEREN YETKİLİ KURULUŞLARIN DURUMU. 
 
1. Yönetmeliğin Uyum süreci başlıklı Geçici 1. Maddesi ile, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce faaliyette olan ve tıbbi tetkik hizmeti sunan OSGB ’ler bir yıl içinde bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak izin belgesi, ilgili personel ise çalışma izin belgesi alır. OSGB’ ler, 



 
 

 

verilen bu süre içinde İSG-KÂTİP üzerinden bildirimde bulunarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğünden ( İSGGM) onay alır.(GECİCİ .1.MADDE)  
 

2. 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında yer verilen çalışanın sağlık bilgileri ile belirtilen 
dokümanların e-Nabız ve Tele- tıp sistemine aktarılması ve işlenmesine ilişkin İSGGM ve HSGM 
resmi internet sayfalarında duyuru yapılıncaya kadar işyeri hekiminin talep belgesi ve yapılan 
tıbbi tetkiklerin sonuçları veya raporlarının bir nüshası işyerinde çalışanın kişisel sağlık 
dosyasında, bir nüshası da tıbbi tetkikin gerçekleştiği yerde muhafaza edilir.(GECİCİ 2. 
MADDE/1) 
 

3. Bu Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden yapılması gereken 
bildirimler, yazılımın ilgili modüllerinin kullanılmaya başlandığının ilan edilmesine kadar ilgili 
müdürlüğe evrak yoluyla gerçekleştirilir. Bildirimlerin anılan yazılım vasıtasıyla yapılmaya 
başlanmasının ardından ilgili müdürlük gerekli evrakları bu yolla teslim alır, inceler ve 
neticelendirir. Bildirimlerin yazılım vasıtasıyla alınmasına ilişkin duyuru, HSGM resmi internet 
sayfasında yapılır. .(GECİCİ 2. MADDE/2) 
 
İbrahim OĞUR  
ÇSGB. Baş İş Müfettişi  
İş Hukuku Uzmanı  

            



 
 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ 

✓ İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi 
✓ İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi 
✓ Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi 
✓ Acil Durum ve Eylem Planı Hazırlanması 
✓ Risk Analizi 
✓ Çalışma Ortamı  Gözetimi 
✓ Eğitim , Bilgilendirme ve Kayıt İşlemleri 

EVDE ve İŞYERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ 
✓ PCR- Covid- 19 Testi 
✓ Antikor Testi- Covid-19 

✓ Koruyucu Hekimlik Hizmeti 
✓ Tıbbi Danışmanlık 

✓ Psikolojik Danışmanlık 

✓ Tahlil ve Tetkik Hizmetleri 
✓ Ambulans Hizmetleri 
✓ Mobil Sağlık Hizmetleri 

5.2 EĞİTİM HİZMETLERİMİZ 

✓ Uzaktan/Online Eğitim Hizmetleri  
✓ Yüksekte Çalışma Eğitimi 
✓ GWO-IRATA-SIPRATA Eğitimleri 
✓ Dikey ve Düşey Kapalı Alan Çalışma Eğitimi 
✓ Yangın Eğitimi 
✓ Patlamadan Korunma Eğitimi 
✓ Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri Eğitimi 
✓ Tahliye ve Kurtarma Eğitimi 
✓ İlk Yardım Eğitimi 

YAZILIM HİZMETLERİ 
✓ İBYS ( İSG6331) İSG Bilgi Yönetim Sistemi 
✓ ESİS Şirket İçi Yönetim Yazılımı 
✓ E-SONUÇ Sağlık Yazılımı 
✓ E- REÇETE Uygulaması 

YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETİ 
✓ ISO 19001 

✓ ISO 45001 

✓ ISO 27001 

✓ ISO 14001 

✓ ISO 10002 

İSG ÖLÇÜM , TES , KONTROL VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
✓ İş Hijyeni, Test Ve Analizi 
✓ Çevre Ölçüm ve Analizi 
✓ Periyodik Test ve Kontroller 

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
✓ Çevre Görevlisi Atama 

✓ Atık Yönetim Planı 
✓ Atık Beyan Formlarının Hazırlanması 
✓ Sıfır Atık Danışmanlığı 
✓ Enerji Verimliliği Danışmanlığı 

YAPI SEKTÖRÜ VASIFLI PERSONEL HİZMTELERİ 
✓ İskele Teknik Uzmanı Hizmeti 
✓ Saha Gözetmeni Hizmeti 
✓ Saha İSG İşçisi Hizmeti 
✓ Saha İSG Kaynakçısı Hizmeti 
✓ Yüksekte Çalışma/ Güvenlik Ağı/ İple Erişim Uzmanı Hizmeti 

MERKEZ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ ( DÖKÜMANTASYON , BİLGİ 
VE TEKNİK DESTEK ) 

✓ İş Hukuku ve SGK Danışmanlığı 
✓ KVKK ( Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı ) 
✓ Gemi Sektörü Güvenlik ve Kurtarma Danışmanlığı 

 

 

HİZMETLERİMİZ 


