
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurusu; İşyerlerinde iş güvenliği 

uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirecek işverenlerin dikkatine!!! 

Bilindiği üzere; 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG) Kanunu gereğince iĢverenlerce 

görevlendirilmesi gereken iĢ güvenliği uzmanı ve iĢyeri hekimlerine iliĢkin sözleĢme bildirimleri, 

ilgili Yönetmeliklerde yer alan sözleĢme örneklerine göre yapılmaktaydı. 

Bugün gelinen süreçte ve ĠSG Kanununun kapsamı dikkate alındığında, iĢ güvenliği uzmanı ve 

iĢyeri hekimi sözleĢme bildirimlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemlerin daha etkin ve hızlı Ģekilde yürütülmesi 

amacıyla Genel Müdürlükçe “İSG-KATİP” programı hazırlanmıĢ ve tüm işyerlerinin 

kullanımına açılmıştır. 

Sistemin kullanılabilmesi ve iĢ güvenliği uzmanı ve iĢyeri hekimi görevlendirebilmesi amacıyla; 

         Görevlendirme yapılacak işyerinin “ortak, yönetici, işveren, muhasebe, işveren vekili” 
unvanlı çalışanlardan en az birisinin SGK kayıtlarında işyeri yetkilisi olarak tanımlanmış olması, 

         Bu kişilerin e-devlet şifreleri aracılığıyla http://isgyh.csgb.gov.tr adresinden İSG-KATİP 
sistemine giriş yaparak, görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini T.C. Kimlik 
numaraları vasıtasıyla sistem havuzundan seçmeleri, 

         Sistem üzerinden seçilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin, yine aynı sistem üzerinden e-
Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapıp uygun bulmaları halinde sözleşmelerini onaylamaları 
gerekmektedir. Ayrıca, daha önce onayı alınmış ve geçerliliği deva eden sözleşmelerin de "İSG-
KATİP" sistemi üzerinden bildirilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir.   

Yukarıda yer alan iĢlemlerin yapılmıĢ olması, iĢ güvenliği uzmanı ve iĢyeri hekimi görevlendirme 

bildirimlerinin Genel Müdürlüğe bildirilmiĢ olması olarak kabul edilecek olup, bu iĢlemden sonra 

herhangi bir evrak iĢlemi yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak, daha önceden onay alınmıĢ 

sözleĢme veya görevlendirme belgelerinin fesih veya baĢka bir nedenle geçerliliğini yitirmesi 

halinde iĢveren tarafından durumun 5 iĢ günü içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi 

gerekmektedir. 

Bu nedenle, iĢlemlere gerekli özenin gösterilmesi ve tamamlanan iĢlemlere iliĢkin olarak Bakanlık 

yetkililerine ilave soru yöneltilmemesi ve sistemin kullanımıyla ilgili yaşanabilecek sorunların 

çözümü için, öncelikle sistemde yer alan kullanma kılavuzundaki “hizmet alan işyerleri 

modülü”nün incelenmesi uygun olacaktır.  

Ayrıca, görevlendirme yapılamaması durumunun, ilgili iĢyerlerinin Tehlike Sınıfları Tebliğine uygun bir 

tehlike sınıfı seçilmemiĢ olması ya da görevlendirilen iĢ güvenliği uzmanının iĢyerlerinin tehlike sınıfına 

uygun sertifikasının olmamasından kaynaklanacağı bilinmelidir.  

NOT: Uygulamanın çalıĢabilmesi için aĢağıdaki hususlara ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir: 

1. Uygulamanın çalıĢabilmesi için; Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 21+, Safari 5+, Internet 

Explorer 9+, Opera 12+ internet tarayıcılarına (web browser) ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. Tehlike sınıfı bildirimlerinin, e-Bildirge yoluyla ve “Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN 

ĠġYERĠ TEHLĠKE SINIFLARI TEBLĠĞĠ” uygun Ģekilde Sosyal Güvenli Kurumuna yapılmıĢ 

olması gerekmektedir. Bildirim yapmayan iĢyerlerinin sistem üzerinden iĢyeri hekimi veya iĢ 

güvenliği uzmanı görevlendirmesi mümkün değildir. 


