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20 Ocak 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31725

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu

kapsamında yer alan �şyerler�nde çalışanların sağlık gözet�m�ne yönel�k; ortak sağlık ve güvenl�k b�r�mler�, �şyer�
sağlık ve güvenl�k b�r�mler� ve çalışan sağlığı merkezler� tarafından yapılacak tıbb� tetk�klere da�r usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, ortak sağlık ve güvenl�k b�r�mler�, �şyer� sağlık ve güvenl�k b�r�mler� ve

çalışan sağlığı merkezler� �le bu yerlerde gerçekleşt�r�len tıbb� tetk�kler� kapsar.
(2) Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�

Araştırma ve Gel�şt�rme Enst�tüsü Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan
gez�c� �ş sağlığı araçları bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 508 �nc� maddes�ne dayanılarak
düzenlenm�şt�r.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Çalışan sağlığı merkez� (ÇASMER): Sağlık Bakanlığına bağlı, �şyerler�ne �ş sağlığı ve güvenl�ğ� h�zmetler�

sunmak üzere 6331 sayılı Kanun kapsamında yetk�lend�r�len, gerekl� donanım ve personele sah�p b�r�m�,
b) e-Nabız: Sağlık h�zmet sunucularından alınan sağlık ver�ler�ne vatandaşların ve sağlık profesyoneller�n�n

�nternet ve mob�l c�hazlar üzer�nden er�şeb�ld�kler� Sağlık Bakanlığı tarafından gel�şt�r�len uygulamayı,
c) Gez�c� �ş sağlığı aracı: İş sağlığı kapsamında tıbb� tetk�k h�zmet� ver�lmes�, numune alınması ve taşınması

amacıyla ruhsatlandırılan ve n�tel�kler� bu Yönetmel�kte bel�rlenm�ş olan özel olarak tasarlanmış karayolu taşıtını,
ç) HSGM: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü,
d) İSGGM: İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Genel Müdürlüğünü,
e) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
f) Rehber: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Pnömokonyoz Radyograf�ler�n�n Uluslararası Sınıflandırması

Rehber�n�n güncel vers�yonunu,
g) Sab�t tıbb� tetk�k mekânı: Tıbb� tetk�k h�zmetler� �ç�n kullanılan sağlık c�haz ve ek�pmanının bulunduğu, bu

Yönetmel�kte yer alan şartlara ve n�tel�klere göre bel�rlenm�ş alanı,
ğ) Teletıp: Radyoloj�k tetk�klere a�t görüntülere �nternet ve mob�l c�hazlar üzer�nden er�ş�lmes�ne, bu

görüntüler�n raporlanab�lmes�ne, radyologlar arası telekonsültasyon yapılab�lmes�ne, tıbb� görüntü ve raporların kal�te
açısından değerlend�r�leb�lmes�ne ve e-Nabız uygulaması üzer�nden vatandaşlar �le paylaşılab�lmes�ne �mkân sağlayan
Sağlık Bakanlığı tarafından gel�şt�r�len s�stem�,

h) Tıbb� tetk�k personel�: 22/5/2014 tar�hl� ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek
Mensupları �le Sağlık H�zmetler�nde Çalışan D�ğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Da�r Yönetmel�kte
bel�rt�len ve bu Yönetmel�k kapsamında çalışma �z�n belges� bulunan sağlık meslek mensupları ve sağlık
h�zmetler�nde çalışan d�ğer meslek mensuplarını,

�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte yer alan �şyer� sağlık ve güvenl�k b�r�m� (İSGB), ortak sağlık ve güvenl�k b�r�m� (OSGB),

�ş güvenl�ğ� uzmanı, �şyer� hek�m�, d�ğer sağlık personel� ve benzer� kavramlar 6331 sayılı Kanun ve alt
düzenlemeler�nde tanımlandığı g�b�d�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Gez�c� İş Sağlığı Aracı ve Sab�t Tıbb� Tetk�k Mekânına İl�şk�n Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında gerçekleşt�r�len tıbb� tetk�kler gez�c� �ş sağlığı araçları ve/veya

sab�t tıbb� tetk�k mekânları kullanılarak yapılır.
(2) Müdürlük tarafından ver�len gez�c� �ş sağlığı aracı ve/veya sab�t tıbb� tetk�k mekânı �z�n belges�nde asgar�

olarak OSGB veya ÇASMER’�n unvanı, yetk� belges� numarası, adres b�lg�ler� ve ver�lecek tıbb� tetk�k h�zmet�ne
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�l�şk�n b�lg�ler bulunur. İSGB’lerde �se asgar� olarak �şyer�n�n unvanı, Sosyal Güvenl�k Kurumu s�c�l numarası, adres
b�lg�ler� ve ver�lecek tıbb� tetk�k h�zmet�ne �l�şk�n b�lg�ler bulunur.

(3) Gez�c� �ş sağlığı aracı ve sab�t tıbb� tetk�k mekânında kullanılan bütün tıbb� c�hazlar, 2/6/2021 tar�hl� ve
31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbb� C�haz Yönetmel�ğ�ne ve 9/1/2007 tar�hl� ve 26398 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn V�tro) Tıbb� Tanı C�hazları Yönetmel�ğ�ne uygun olarak
p�yasaya arz ed�lm�ş olur. Tıbb� c�hazların envanter kayıtları Sağlık Bakanlığı Ürün Tak�p S�stem�ne kayded�l�r ve
�lg�l� ver�ler gerekt�ğ�nde güncellen�r.

(4) Bu Yönetmel�kte yer alan tıbb� tetk�k ter�m�nden aşağıdak� faal�yetler anlaşılır:
a) Posteroanter�or (PA) akc�ğer radyograf� çek�m�.
b) İş�tme test�.
c) Solunum fonks�yon test� (SFT).
ç) Çalışan sağlığı açısından alınması gerekl� olan b�yok�mya, m�krob�yoloj�, hematoloj� ve toks�koloj� testler�

�ç�n numune (kan, �drar, ga�ta, burun ve boğaz sürüntüsü ve benzer�) alma h�zmetler�.
d) 9/10/2013 tar�hl� ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbb� Laboratuvarlar Yönetmel�ğ�nde

bel�rt�len bas�t h�zmet laboratuvarı testler�.
e) Göz fonks�yonları ölçümü.
f) Elektrokard�yograf� (EKG) çek�m�.
(5) Dördüncü fıkrada yer alan tıbb� tetk�kler dışında kalan tıbb� tetk�kler ve herhang� b�r tedav� h�zmet� gez�c�

�ş sağlığı araçları ve/veya sab�t tıbb� tetk�k mekânlarında ver�lemez.
(6) Dördüncü fıkrada bel�rt�len tıbb� tetk�kler�n her b�r� �z�n belges�nde ayrı ayrı bel�rt�l�r. Bu Yönetmel�k

kapsamında �z�n alınmayan konularda tıbb� tetk�k yapılamaz.
(7) Çalışanlara yönel�k tıbb� tetk�kler, çalışanın s�gorta b�ld�r�m�n�n yapıldığı �şyer�nde görevl� �şyer�

hek�m�n�n taleb� doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r. Her çalışan �ç�n �şyer� hek�m�n�n talep ett�ğ� tıbb� tetk�kler, düzenlenen
talep belges�nde ayrı ayrı bel�rt�l�r.

(8) Gerçekleşt�r�len tıbb� tetk�kler�n sonuçları veya raporları en geç 20 gün �ç�nde �şyer�n�n �şyer� hek�m� �le
paylaşılır. İşyer� hek�m�n�n talep belges�, hek�m tarafından konulan ön tanı veya kes�n tanılar ve yapılan tıbb�
tetk�kler�n sonuçları veya raporları h�zmet veren kurum veya kuruluş tarafından e-Nabızda, radyoloj�k tetk�klere a�t
görüntü ve sonuçlar Teletıpta kayıt altına alınır. e-Nabız ve Teletıpa ver� aktarımı �ç�n gerekl� olan s�stem, Sağlık
Bakanlığı Sağlık B�lg� S�stemler� Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulur.

(9) Tıbb� tetk�k �şlem�n� gerçekleşt�ren personele a�t çalışma �z�n belgeler�n�n b�r örneğ�, �şyer�n�n �şyer�
hek�m�ne tesl�m ed�l�r.

(10) 20/7/2013 tar�hl� ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyer� Hek�m� ve D�ğer Sağlık
Personel�n�n Görev, Yetk�, Sorumluluk ve Eğ�t�mler� Hakkında Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes� uyarınca tıbb� tetk�k
sonuçları �şyer�n�n �şyer� hek�m� tarafından değerlend�r�l�r. Şüphel� durumlarda, kararsız kalındığında veya uzman
hek�m görüşüne �ht�yaç duyulduğunda uzman hek�m desteğ� alınır.

(11) Meslek hastalığı şüphes� taşıyan çalışanlar, �ler� tetk�k ve değerlend�rme �ç�n �şyer�n�n �şyer� hek�m�
tarafından meslek hastalığı tanısı koymaya yetk�l� sağlık h�zmet sunucusuna sevk ed�l�r.

(12) Bu Yönetmel�k kapsamında yürütülen çalışmaların tamamı kayıt altına alınıp mevzuatına uygun olarak
arş�vlen�r ve talepler� hal�nde denet�me yetk�l� memurlara �braz ed�l�r.

(13) Bu Yönetmel�k kapsamında tıbb� atıklarla �lg�l� �ş ve �şlemler 25/1/2017 tar�hl� ve 29959 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tıbb� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�ne uygun olarak yapılır.

(14) Yapılan tıbb� tetk�kler neden�yle elde ed�len tüm k�ş�sel ver�ler hakkında 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı
K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu ve 21/6/2019 tar�hl� ve 30808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan K�ş�sel Sağlık
Ver�ler� Hakkında Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

(15) Bu Yönetmel�k kapsamındak� tüm tıbb� c�hazların kal�brasyon �şlemler�, 25/6/2015 tar�hl� ve 29397 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbb� C�hazların Test, Kontrol ve Kal�brasyonu Hakkında Yönetmel�k hükümler�
doğrultusunda yürütülür. Gerçekleşt�r�len kal�brasyona a�t kayıtlar tıbb� c�hazın bulunduğu yerde ve c�hazın kullanım
ömrü boyunca muhafaza ed�l�r. Denet�me yetk�l� memurlar tarafından her �stend�ğ�nde beklet�lmeden c�hazların
kal�brasyon belgeler�n�n �brazı zorunludur. C�hazların �lg�l� standardında bel�rt�len sürelere ve şartlara uygun olarak
kal�brasyonu yapılmayan c�hazlar kullanılamaz.

Gez�c� �ş sağlığı aracı ve sab�t tıbb� tetk�k mekânına da�r kurallar
MADDE 6 – (1) Gez�c� �ş sağlığı araçları ve sab�t tıbb� tetk�k mekânlarında, bu Yönetmel�kte bel�rt�len usul

ve esaslar dâh�l�nde yalnızca çalışanların sağlık gözet�m�ne yönel�k tıbb� tetk�kler gerçekleşt�r�l�r.
(2) İSGB’ler bu Yönetmel�kte bel�rt�len usul ve esaslar dâh�l�nde yalnızca sab�t tıbb� tetk�k mekânı kurab�l�r.

İSGB’ler gez�c� �ş sağlığı aracı bulunduramaz. Ancak kamu kurum ve kuruluşları, kamu �kt�sad� teşebbüsler� ve
beled�yeler bünyes�nde kurulan İSGB’ler kend� çalışanlarına h�zmet vermek üzere gez�c� �ş sağlığı aracı
bulundurab�l�r. Beled�yelere a�t ş�rketler, �kt�sad� teşebbüsler ve �şt�rakler bünyes�nde kurulan İSGB’ler �se gez�c� �ş
sağlığı aracı bulunduramaz.

(3) İSGB’ler sadece kend� �şyer� bünyes�ndek� çalışanlara yönel�k tıbb� tetk�kler� gerçekleşt�r�r.
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(4) OSGB ve ÇASMER’ler sadece 29/12/2012 tar�hl� ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı
ve Güvenl�ğ� H�zmetler� Yönetmel�ğ� kapsamında İSG-KÂTİP üzer�nden tıbb� tetk�k h�zmet� sözleşmes� �mzaladıkları
�şyerler�n�n çalışanlarına yönel�k tıbb� tetk�k h�zmet� ver�r.

(5) Tıbb� tetk�k h�zmet� ver�len �şyer�ne aynı OSGB veya ÇASMER tarafından �şyer� hek�ml�ğ� h�zmet� de
ver�lmes� zorunlu değ�ld�r. Ancak h�zmet ver�len �şyer�nde �şyer� hek�m� görevlend�r�lm�ş olması ve tıbb� tetk�k
�stem�n� çalışanın �şyer� hek�m�n�n yapması zorunludur.

(6) Gez�c� �ş sağlığı araçlarının ruhsatı �le tüm hak ve sorumlulukları sadece �z�n alan İSGB, OSGB veya
ÇASMER’e; sab�t tıbb� tetk�k mekânlarının ruhsatı �le tüm hak ve sorumlulukları sadece �z�n alan İSGB, OSGB veya
ÇASMER’e a�tt�r. Gez�c� �ş sağlığı aracı veya sab�t tıbb� tetk�k mekanı �le bu araç veya mekanlarda bulunan her türlü
ek�pman h�çb�r şart altında başka b�r İSGB, OSGB veya ÇASMER’e tahs�s ed�lemez, k�ralanamaz veya buralarda
çalışan personel, �z�n belges�nde bel�rt�len kuruluşun dışında �st�hdam ed�lemez.

(7) OSGB ve ÇASMER’ler �le kamu kurum ve kuruluşları, kamu �kt�sad� teşebbüsler� ve beled�yeler
bünyes�nde kurulan İSGB’ler dışında, hang� ad altında �şlet�l�rse �şlet�ls�n h�çb�r sağlık h�zmet sunucusu gez�c� �ş
sağlığı aracı bulunduramaz veya kullanamaz.

(8) İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� H�zmetler� Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len oda, bölüm ve alanlar �le sağlık ek�pman ve
c�hazları, bu Yönetmel�ğe göre ruhsatlandırılan gez�c� �ş sağlığı aracı veya sab�t tıbb� tetk�k mekanı �le 5 �nc�
madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len sağlık ek�pmanlarından ayrı olup b�rb�r�ne karıştırılamaz.

Gez�c� �ş sağlığı araçlarına �l�şk�n genel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tıbb� tetk�kler�n yapılab�lmes� �ç�n gez�c� �ş sağlığı araçlarının

aşağıdak� şartları sağlaması gerek�r:
a) Gez�c� �ş sağlığı araçları en fazla 15 yaşında olur. Aracın traf�k muayene �şlemler�, 6/1/2021 tar�hl� ve 31356

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşlet�lmes� ve Araç Muayenes� Hakkında
Yönetmel�k hükümler�ne uygun şek�lde yapılır. Araçların yaşı, bulunulan tar�hten aracın �lk traf�k tesc�l tar�h�
çıkarılarak hesaplanır.

b) Gez�c� �ş sağlığı araçları, 26/10/2016 tar�hl� ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal,
Tad�l ve Montajı Hakkında Yönetmel�k (AİTM) kapsamında tad�l ed�lm�ş �se tad�latçı f�rma, AİTM münfer�t veya
AİTM ser� tad�lat t�p onayı alır.

c) Röntgen görüntüleme h�zmet� verecek olan gez�c� �ş sağlığı araçları, Nükleer Düzenleme Kurumunun
mevzuatı, rehberler� ve d�ğer düzenlemeler�nde bel�rlenen şartlara uygun olarak hazırlanır ve araçta yer alan röntgen
c�hazı �ç�n Nükleer Düzenleme Kurumundan l�sans alınır.

ç) Gez�c� �ş sağlığı araçları; panelvan, m�n�büs, otobüs, kamyon veya kamyonet g�b� motorlu araçlardır.
19/4/2020 tar�hl� ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları �le Bunların Aksam,
S�stem ve Ayrı Tekn�k Ün�teler�n�n T�p Onayı ve P�yasa Gözet�m� ve Denet�m� Hakkında Yönetmel�k
(AB/2018/858)’�n O  ve O  kategor�s�nde yer alan yarı römorklara da �z�n ver�leb�l�r. Gez�c� �ş sağlığı araçlarına, bu
Yönetmel�kte bel�rt�lenler dışında farklı �laveler yapılamaz.

d) Araç beyaz renkte olur ve aracın dört tarafına da mav� fosforlu yazı �le f�rma adı ve “Gez�c� İş Sağlığı
Aracı” �bares� açık ve okunacak şek�lde yazılarak aracın kullanım amacı bel�rt�l�r. Logo, adres, uyarıcı �şaretler ve
p�ktogramlar, telefon b�lg�ler�, elektron�k posta adresler� de araca yazılab�l�r. Aracın üzer�nde bunlardan başka b�r
�bare yer almaz.

e) Her araçta asgar� olarak en az �k�şer k�logramlık �k� tane yangın söndürme tüpü bulunur.
f) Her araçta asgar� b�r emn�yet kemer� keseceğ�, dem�r man�vela ve �mdat çek�c� bulunur.
g) Araçların hem şoför kab�nler�nde hem de üst yapılarında �kl�mlend�rme ve aydınlatma s�stemler� bulunur.

İş�tme test� yapılan araçta bulunan sess�z kab�nde ayrıca �kl�mlend�rme ve aydınlatma s�stemler� olur.
ğ) Araçlar bulunduğu zem�ne h�drol�k ayaklarla sab�tleneb�l�r özell�kte olur. Tıbb� tetk�k �şlem� esnasında

araçlar zem�ne sab�tlen�r.
h) Gez�c� �ş sağlığı araçlarına sayısal takograf ve İSGGM ve/veya HSGM b�l�ş�m s�stemler�ne entegre

ed�leb�l�r özell�kte uydu tak�p s�stem� takılır. Bu c�haz ve s�stemler, güncel halde tutularak kes�nt�s�z b�r şek�lde ve
düzenl� olarak çalışır. Takograf ve uydu tak�p s�stem�, denet�me yetk�l� memurlar tarafından �sten�ld�ğ� anda kontrol
ed�leb�l�r vaz�yette olur.

(2) OSGB ve ÇASMER’ler �le kamu kurum ve kuruluşları, kamu �kt�sad� teşebbüsler� ve beled�yeler
bünyes�nde kurulan İSGB’ler, bu maddede bel�rt�len h�zmet� sunab�lmek �ç�n her gez�c� �ş sağlığı aracı başına asgar�
b�r �şyer� hek�m�n� sorumlu olarak tay�n eder. Gez�c� �ş sağlığı aracında yapılan tüm tıbb� tetk�kler �le yapılan �şlem�n
sonucundan doğan her türlü zarar veya kusurdan gez�c� �ş sağlığı aracından sorumlu olan �şyer� hek�m�, �şlem� yapan
tıbb� tetk�k personel� �le aracın sah�b� kurum veya kuruluş sorumludur. Ceza� sorumluluk gerekt�ren durumlarda genel
hükümler uygulanır.

(3) Gez�c� �ş sağlığı aracı h�zmet� veren OSGB ve ÇASMER’ler, h�zmet vereceğ� �şyer� �le h�zmet�n f��l� olarak
gerçekleşeceğ� tar�hten en az yed� gün önces�nde İSG-KÂTİP üzer�nden karşılıklı olarak gez�c� �ş sağlığı aracı
sözleşmes� düzenler. Taraflarca onaylanmamış sözleşme �le tıbb� tetk�k h�zmet� gerçekleşt�r�lemez. Sözleşmede aracın
hang� günlerde �lg�l� �şyer�nde olacağı bel�rt�l�r. Müdürlükçe yapılacak denet�mler�n planlanab�lmes� amacıyla aracın

3 4
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sözleşme süres� boyunca �lg�l� �şyer�nde bulunması esastır. Tetk�k �şlem�n�n planlanandan daha uzun veya daha kısa
sürmes� hal�nde sözleşme derhal güncellen�r. Tetk�k �şlem�n�n b�tt�ğ� gün aracın gün sonuna kadar �şyer�nde bulunması
gerekmez, araç tetk�k �şlem�n�n b�tmes�ne müteak�p �şyer�n� terk edeb�l�r. Aynı araç �le b�r gün �çer�s�nde b�rden fazla
�şyer�ne h�zmet ver�leb�l�r.

(4) Mücb�r b�r sebeple h�zmet�n sunulamaması hal�nde durumu �zah eden kanıtlarla b�rl�kte �lg�l� müdürlüğe
derhal b�ld�r�m yapılır.

(5) Gez�c� �ş sağlığı araçlarında yapılan tıbb� tetk�klerde, tetk�k� yapılacak çalışanın k�ml�k doğrulama
�şlem�n�n; Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından kabul ed�len b�yometr�k yöntemlerle ve nüfus cüzdanı, sürücü belges�,
evlenme cüzdanı veya pasaport belgeler�nden b�r� �le yapılması zorunludur. Tetk�k� yapılacak çalışanın k�ml�ğ�
doğrulanmadan tetk�k �şlem� gerçekleşt�r�lemez.

(6) Röntgen görüntüleme h�zmet� verecek araçların her türlü traf�k kazasına veya aracın bütünlüğünü bozacak
herhang� b�r olaya karışması hal�nde aracın zırhlaması derhal kontrol ed�l�r. Zırhlamanın uygun olmadığının tesp�t
ed�lmes� hal�nde durum Nükleer Düzenleme Kurumuna b�ld�r�lerek kurumun tal�matları �zlen�r. Bütünlüğü bozulmuş
ve henüz zırhlaması kontrol ed�lmem�ş veya zırhlaması uygun olmayan araçlarla h�çb�r şart altında h�zmet ver�lemez.
Yapılan ölçüm ve �şlemlere �l�şk�n bütün evraklar denet�me yetk�l� memurlara göster�lmek üzere saklanır.

(7) İş�tme test� h�zmet� verecek araçların her türlü traf�k kazasına veya aracın bütünlüğünü bozacak herhang�
b�r olaya karışması hal�nde sess�z kab�n�n �zolasyonu derhal kontrol ed�l�r. İzolasyonun uygun olmadığının tesp�t
ed�lmes� hal�nde gerekl� tam�rat �şlem� yapılır. Bütünlüğü bozulmuş ve �zolasyonu kontrol ed�lmem�ş veya �zolasyonu
uygun olmayan araçlarla h�zmet ver�lemez. Yapılan ölçüm ve �şlemlere �l�şk�n bütün evraklar denet�me yetk�l�
memurlara göster�lmek üzere saklanır.

(8) Gez�c� �ş sağlığı araçlarının traf�kte geç�ş üstünlüğü bulunmamaktadır. Araçlar, türüne göre bel�rlenm�ş
olan şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası hız sınırlarına r�ayet eder. Hız sınırını aşan gez�c� �ş sağlığı aracı �çer�s�ndek� tüm tıbb�
c�hazların yetk�l� serv�sler� tarafından kal�brasyonlarının yen�lenmes� zorunludur.

Sab�t tıbb� tetk�k mekânlarına �l�şk�n genel şartlar
MADDE 8 – (1) İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len tıbb� tetk�k h�zmetler�n�

yapab�lmes� �ç�n İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� H�zmetler� Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len şartlar �le Sağlık Bakanlığı tarafından
bel�rlenen şartları sağlamaları gerek�r. Söz konusu f�z�k� ve tıbb� şartları sağlayamayan İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler,
bu Yönetmel�kte bel�rt�len tıbb� tetk�k h�zmetler�n� veremez.

(2) Tıbb� laboratuvar h�zmet� ver�lecek alanlarda, Tıbb� Laboratuvarlar Yönetmel�ğ�n�n bas�t h�zmet
laboratuvarlarına �l�şk�n f�z�k� şartları aranır.

(3) Sab�t tıbb� tetk�k mekânı olarak kullanılacak odalara İSGB, OSGB veya ÇASMER’�n onaylı yerleş�m
planında yer ver�l�r. Röntgen görüntüleme ve/veya laboratuvar h�zmetler� b�rb�rler�nden ve d�ğer tıbb� tetk�klerden ayrı
ve bağımsız olacak şek�lde en az b�r odada bulunmak zorundadır. Tüm odaların g�r�şler�ne odalarda yapılan tıbb�
tetk�kler� bel�rt�r levha �le uyarıcı levhalar asılır. Tüm odalarda havalandırma, aydınlatma ve �kl�mlend�rme s�stemler�
bulunur.

(4) Röntgen görüntüleme h�zmet� ver�lecek oda veya odalar, Nükleer Düzenleme Kurumunun mevzuatı,
rehberler� ve d�ğer düzenlemeler�nde bel�rlenen şartlara uygun olarak hazırlanır ve �çler�nde yer alan röntgen c�hazları
�ç�n Nükleer Düzenleme Kurumundan l�sans alınır.

(5) İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler bu maddede bel�rt�len h�zmet� sunab�lmek �ç�n sab�t tıbb� tetk�k mekânına
asgar� b�r �şyer� hek�m�n� sorumlu olarak tay�n eder. Sab�t tıbb� tetk�k mekânında yapılan tüm tıbb� tetk�kler �le yapılan
�şlem�n sonucundan doğan her türlü zarar veya kusurdan sab�t tıbb� tetk�k mekânından sorumlu olan �şyer� hek�m�,
�şlem� yapan tıbb� tetk�k personel� �le mekânın sah�b� kurum veya kuruluş sorumludur. Ceza� sorumluluk gerekt�ren
durumlarda genel hükümler uygulanır.

(6) Sab�t tıbb� tetk�k mekânı h�zmet� verecek olan OSGB veya ÇASMER, h�zmet vereceğ� �şyer� �le h�zmet�n
f��l� olarak gerçekleşeceğ� tar�hten en az b�r gün önces�nde İSG-KÂTİP üzer�nden karşılıklı olarak sab�t tıbb� tetk�k
mekânı sözleşmes� düzenler. Taraflarca onaylanmamış sözleşme �le tıbb� tetk�k h�zmet� gerçekleşt�r�lemez.

(7) Sab�t tıbb� tetk�k mekânlarında tetk�k� yapılacak çalışanın k�ml�k doğrulama �şlem�n�n; Sosyal Güvenl�k
Kurumu tarafından kabul ed�len b�yometr�k yöntemlerle ve nüfus cüzdanı, sürücü belges�, evlenme cüzdanı veya
pasaport belgeler�nden b�r� �le yapılması zorunludur. Tetk�k� yapılacak çalışanın k�ml�ğ� doğrulanmadan tetk�k �şlem�
gerçekleşt�r�lemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tıbb� Tetk�klere A�t Usul ve Esaslar

Röntgen görüntüleme h�zmetler�
MADDE 9 – (1) Röntgen görüntüleme h�zmet� verecek olan İSGB, OSGB veya ÇASMER aşağıda yer alan

şartlara uyar:
a) Röntgen görüntüleme h�zmetler�, 19/4/1937 tar�hl� ve 3153 sayılı Rad�yoloj�, Rad�yom ve Elektr�kle Tedav�

ve D�ğer F�zyoterap� Müesseseler� Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanan �lg�l� alt düzenlemeler�n hükümler�ne göre
yürütülür.

b) Röntgen c�hazının donanımı ve tekn�k özell�kler� aşağıdak� g�b� olur:
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1) Röntgen c�hazı, Sağlık Bakanlığının sağlık b�lg� s�stemler�ne entegre ed�leb�l�r olur. M�krof�lm c�hazları ve
f�lm� kullanılamaz.

2) Röntgen görüntüleme h�zmet� verecek olan gez�c� �ş sağlığı aracı ve/veya sab�t tıbb� tetk�k mekânına uygun
tekn�k özell�kte ve donanımda röntgen c�hazı ve/veya s�stem� kurulup, c�hazın/s�stem�n detektör ve/veya kaset-ışın
mesafes� ve röntgen çek�m� asgar� olarak mevcut standartlara uygun şek�lde gerçekleşt�r�l�r.

3) B�lg�sayarlı radyograf� (CR) veya d�j�tal radyograf� (DR) tekn�ğ� kullanılmış tetk�kler, d�j�tal ortamda
DICOM formatında (CD, hard d�sk veya taşınır bellekle) �şyer�ne tesl�m ed�l�r. Ek olarak �şyer� tarafından talep
ed�lmes� hal�nde, en az 35x35 cm ebatlarındak� f�lme basılarak da �şyer�ne tesl�m ed�leb�l�r.

c) Röntgen c�hazının kal�brasyonu düzenl� aralıklarla �lg�l� standartlar doğrultusunda yetk�l� serv�slerce yapılır.
(2) Bütün PA akc�ğer radyograf�ler�, tıbb� görüntüleme tekn�syen�/tekn�ker� tarafından çek�l�r.
(3) Bütün PA akc�ğer radyograf�ler�, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kal�te ve standartlarına uygun olarak

çek�l�r. PA akc�ğer radyograf�s�n�n radyoloj�k yönden raporlandırma �şlem� yapılmayan durumlarda değerlend�r�lmes�
�şyer� hek�m� tarafından gerçekleşt�r�l�r. İşyer�n�n �şyer� hek�m�n�n taleb� hal�nde PA akc�ğer radyograf�ler�n�n
radyoloj� yönünden raporlandırılması �şlem�, radyoloj� uzman hek�m� tarafından yapılır. Pnömokonyoz yapan tozlara
maruz kalan çalışanların PA akc�ğer radyograf�ler�n�n pnömokonyoz yönünden değerlend�rme ve raporlandırma
�şlemler�, ILO tarafından yayımlanan güncel rehbere göre Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığınca yetk�lend�r�lm�ş
okuyucular tarafından gerçekleşt�r�l�r.

İş�tme test�
MADDE 10 – (1) İş�tme test� h�zmet� verecek olan İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler aşağıda yer alan şartlara

uyar:
a) İş�tme test� �ç�n sab�t veya taşınab�l�r tarama odyometr� c�hazı kullanılır.
b) Testler sess�z kab�nde yapılır.
c) İş�tme test� �ç�n otomat�k veya manuel odyometre kullanılab�l�r.
ç) İş�tme test� uygun yöntem ve çalışanın en düşük sev�yedek� duyma kaybını b�le tesp�t edeb�lecek ses

düzeyler� kullanılarak yapılır.
d) Sess�z kab�n ve odyometreler�n kal�brasyonu, yetk�l� serv�slerce �lg�l� standartlar doğrultusunda düzenl�

aralıklarla yapılır, ölçüm sonuçlarının güven�l�r olduğu kontrol ed�l�r ve raporlanır. Ek�pmana, kullanım sıklığına göre
tekn�k ve h�jyen�k bakım yapılır ve kayıt altına alınır.

e) İş�tme test�n�n yapılacağı kab�n, tarama test�n� yapacak olan tıbb� tetk�k personel�n�n bulunacağı alan ve
gerekl� ek�pmana ayrılmış olan alan toplamda en az dört metrekare olur.

f) İş�tme test�n�n yapılacağı oda veya kab�n�n �ç� ve çevres�nde yeterl� ısıtma, havalandırma ve aydınlatma �le
uygun h�jyen koşulları sağlanır.

(2) Gez�c� �ş sağlığı araçlarında kullanılan sess�z kab�n, aracın denges�n� bozmayacak ve traf�k güvenl�ğ�n�
tehl�keye sokmayacak şek�lde araç �ç�nde sab�tlen�r. İş�tme test�n�n yapılacağı esnada aracın sab�tlemes� yapılır ve
motor kapalı tutulur. Gez�c� �ş sağlığı araçlarında �ş�tme test� yapılırken başka b�r �şlem yapılamaz.

(3) İş�tme test�; odyolog veya odyometr�st tarafından yapılır.
(4) İş�tme test� sonuçları �şyer�n�n �şyer� hek�m� tarafından değerlend�r�l�r. İşyer�n�n �şyer� hek�m�n�n taleb�

hal�nde test�n raporlandırılması �şlem�, kulak burun boğaz uzman hek�m� tarafından yapılır.
Solunum fonks�yon test� (SFT)
MADDE 11 – (1) Solunum fonks�yon testler� �lg�l� standarda uygun olarak yapılır. Solunum fonks�yon

c�hazının kal�brasyonu düzenl� aralıklarla �lg�l� standartlar doğrultusunda yetk�l� serv�slerce yapılır. Ek�pmana,
kullanım sıklığına göre günlük veya haftalık olarak tekn�k ve h�jyen�k bakım yapılır ve kayıt altına alınır.

(2) Solunum fonks�yon testler�, �lg�l� branştan tıbb� tetk�k personel� tarafından yapılır.
(3) Solunum fonks�yon test� sonuçları �şyer�n�n �şyer� hek�m� tarafından değerlend�r�l�r. İşyer�n�n �şyer�

hek�m�n�n taleb� hal�nde test�n raporlandırılması göğüs hastalıkları uzman hek�m� tarafından yapılır.
Göz fonks�yonları ölçümler�
MADDE 12 – (1) Gez�c� �ş sağlığı araçları ve/veya sab�t tıbb� tetk�k mekânlarında; göz �ç� basıncı, göz kırılma

kusurları ölçümü, kornea çapı ölçümü, kornea kalınlığı ölçümü yapan c�hazlar �le �lg�l� standartlara uygun olarak
ölçüm yapılab�l�r. C�hazların kal�brasyonu düzenl� aralıklarla �lg�l� standartlar doğrultusunda yetk�l� serv�slerce yapılır.

(2) Göz fonks�yon ölçümler�n� �lg�l� branştan tıbb� tetk�k personel� yapar.
(3) Göz fonks�yon ölçüm sonuçları �şyer�n�n �şyer� hek�m� tarafından değerlend�r�l�r. İşyer�n�n �şyer� hek�m�n�n

taleb� hal�nde ölçüm sonuçlarının raporlandırılması göz hastalıkları uzman hek�m� tarafından yapılır.
Elektrokard�yograf� (EKG) çek�m�
MADDE 13 – (1) EKG çek�m�, �lg�l� standarda uygun olarak yapılır. EKG c�hazının kal�brasyonu düzenl�

aralıklarla �lg�l� standartlar doğrultusunda yetk�l� serv�slerce yapılır.
(2) EKG çek�m�n�, �lg�l� branştan tıbb� tetk�k personel� yapar.
(3) EKG test� sonuçları �şyer�n�n �şyer� hek�m� tarafından değerlend�r�l�r. İşyer�n�n �şyer� hek�m�n�n taleb�

hal�nde ölçüm sonuçlarının raporlandırılması kard�yoloj� uzman hek�m� tarafından yapılır.
Numune alma ve laboratuvar tetk�kler�
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MADDE 14 – (1) Numune alma h�zmet� veren İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler, sab�t tıbb� tetk�k mekânı
ve/veya gez�c� �ş sağlığı araçlarında, çalışanların sağlık gözet�m� amacıyla yapılması gereken b�yok�mya, hematoloj�,
m�krob�yoloj� ve toks�koloj� testler� �ç�n gerekl� olan numuneler� alır.

(2) İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler, Tıbb� Laboratuvarlar Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre bünyeler�nde bas�t
h�zmet laboratuvarı kurab�l�r. Bas�t h�zmet laboratuvarı olan İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler, Tıbb� Laboratuvarlar
Yönetmel�ğ�n�n Ek-9’unda yer ver�len testler� yapar.

(3) Bas�t h�zmet laboratuvarı olmayan İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler�n tetk�kler� �le bas�t h�zmet
laboratuvarlarında çalışılmasına �z�n ver�lmeyen tetk�kler Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbb� laboratuvarlarda
yaptırılır.

(4) Numune alma ve laboratuvar tetk�kler� h�zmet� verecek olan İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler aşağıda yer
alan şartlara uyar:

a) Laboratuvar tetk�kler� �ç�n numune alımı Tıbb� Laboratuvarlar Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygun olarak
yapılır.

b) Numunelerden santr�füj ed�lmes� gerekenler�n santr�füj �şlem� taşınma önces�nde tamamlanır. Numuneler�n
uygun sıcaklıkta taşınması sağlanır. Numuneler�n taşınma sırasında zarar görmes�n� engelleyecek n�tel�kte taşıma
kapları bulundurulur. Taşınması esnasında soğuk z�nc�r gerekt�ren numuneler, uygun numune taşıma kaplarında ve
buzdolabına konularak taşınır. Taşıma sırasındak� sıcaklık tak�p ed�lerek kayıt altına alınır. Bu �şlemler gez�c� �ş sağlığı
aracı veya sab�t tıbb� tetk�k mekânından sorumlu �şyer� hek�m�n�n kontrolünde yapılır.

c) Numune alma �şlem�n�, �lg�l� branştan tıbb� tetk�k personel� yapar.
ç) Numuneler; numunen�n k�me a�t olduğu, k�m tarafından alındığı, numune alınma, laboratuvar tesl�m ve

�şlem saat� �le bunların tar�h�, numune türü g�b� b�lg�lerle et�ketlend�r�lerek k�ml�klend�r�l�r ve kayıt altına alınır.
d) Alınan numuneler, 25/9/2010 tar�hl� ve 27710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enfeks�yöz Madde �le

Enfeks�yöz Tanı ve Kl�n�k Örneğ� Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygun olarak taşınır.
e) Numuneler muhafaza şartlarına uygun şek�lde nakled�l�r ve bu maddede bel�rt�len bütün hükümler�

sağlayarak numune alım saat�nden �t�baren en geç 48 saat �ç�nde anal�z ed�l�r.
f) Test sonuçları h�zmet alan �şyer�n�n �şyer� hek�m� tarafından değerlend�r�l�r. Tıbb� Laboratuvarlar

Yönetmel�ğ�ne göre uzman/uzman hek�m tarafından raporlanması gereken testler�n sonuçları Sağlık Bakanlığınca
ruhsatlandırılmış tıbb� laboratuvarda görev yapan �lg�l� uzman/uzman hek�m tarafından raporlanır.

Tıbb� tetk�kler�n kal�tes�
MADDE 15 – (1) Gez�c� �ş sağlığı aracı ve sab�t tıbb� tetk�k mekânında yapılan tetk�kler�n kal�tes� bu

Yönetmel�kte bel�rt�len kr�terler� karşılar. Bu Yönetmel�kte yer almayan hususlarda �se �ş sağlığı ve güvenl�ğ�
mevzuatı �le Sağlık Bakanlığının �lg�l� mevzuatı uygulanır. İlg�l� müdürlük, yapılan tıbb� tetk�kler�, mevzuatta yer alan
kal�te ve standartlara uygunluk yönünden de denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Çalışma İzn� İşlemler�

Başvuru �şlemler�
MADDE 16 – (1) İSGB, OSGB veya ÇASMER; bu Yönetmel�kte bel�rt�len sağlık h�zmetler�n� sunab�lmek

�ç�n aşağıda yer alan belgelerle b�rl�kte bulunduğu �l�n müdürlüğüne başvurur:
a) Yapılacak h�zmet�n �çer�ğ�n� bel�rt�r d�lekçe.
b) Sab�t tıbb� tetk�k mekânı ve/veya gez�c� �ş sağlığı aracı h�zmet� yürütmek �steyen OSGB veya ÇASMER

�ç�n İSGGM tarafından ver�lm�ş yetk� belges�n�n onaylı suret� veya kare kodlu İSG-KÂTİP çıktısı.
c) İSGB’ler �ç�n �şveren �mzalı olur yazısı �le �şyer�nde görevl� �ş güvenl�ğ� uzmanı, �şyer� hek�m� ve zorunlu

olması veya bulunması hal�nde d�ğer sağlık personel� görevlend�rme belgeler�.
ç) Sab�t tıbb� tetk�k mekânı ve/veya gez�c� �ş sağlığı aracı h�zmet�n� vermek üzere görevlend�r�lecek personel�n

nüfus cüzdanı suret�, d�ploma ve/veya uzmanlık belges�n�n suret�, görevlend�r�ld�kler�ne da�r sözleşmeler�n suretler� ve
b�r ves�kalık fotoğraf.

d) Gez�c� �ş sağlığı aracı araç ruhsatı ve traf�k muayene belges�.
e) Röntgen görüntüleme h�zmet�nde kullanılacak araç veya mekânda bulunan her röntgen c�hazı �ç�n Nükleer

Düzenleme Kurumu tarafından ver�lm�ş l�sans belges�.
f) Sab�t tıbb� tetk�k mekânı ve/veya gez�c� �ş sağlığı aracı �ç�nde bulunan tüm tıbb� c�hazların c�ns�, markası,

model�, barkodu (ürün numarası) ve ser� numarası b�lg�ler�.
g) Faal�yette bulunacağı alana göre �z�n belgeler� �ç�n öngörülen belge düzenleme ücret�n�n �lg�l� müdürlüğün

döner sermaye hesabına yatırılmış olduğuna da�r belge.
ğ) Sab�t tıbb� tetk�k mekânı �ç�n İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� H�zmetler� Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len oda ve kısımları

da gösteren yerleş�m planı �le bu Yönetmel�k kapsamında kullanılacak oda ve kısımları göster�r yerleş�m planı.
(2) Gez�c� �ş sağlığı aracı h�zmet� verecek olan OSGB, ÇASMER ve 6 ncı madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında

gez�c� �ş sağlığı aracı bulundurmasına �z�n ver�len İSGB’ler, �lg�l� müdürlüğe başvuru yaparak “Gez�c� İş Sağlığı Aracı
İz�n Belges�” ve sorumlu �şyer� hek�m� veya hek�mler� de dâh�l olmak üzere çalıştıracakları tüm personel �ç�n
“Çalışma İz�n Belges�”n� tem�n eder. İz�n belges� olmadan gez�c� �ş sağlığı aracı h�zmet� sunulamaz veya personel
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çalıştırılamaz. Personel�n kullanab�leceğ� tıbb� c�haz veya c�hazlar çalışma �z�n belges�nde bel�rt�l�r. Çalışma �z�n
belges�nde yer almayan tıbb� c�haz veya c�hazlar personel tarafından kullanılamaz. İz�n belgeler�n�n b�rer örneğ� gez�c�
�ş sağlığı aracı �çer�s�nde muhafaza ed�l�r.

(3) Sab�t tıbb� tetk�k mekânı h�zmet� sunmak �steyen İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler �lg�l� müdürlüğe başvuru
yaparak “Sab�t Tıbb� Tetk�k Mekânı İz�n Belges�” ve sorumlu �şyer� hek�m� veya hek�mler� de dâh�l olmak üzere
çalıştıracakları tüm personel �ç�n “Çalışma İz�n Belges�”n� tem�n eder. İz�n belges� olmadan sab�t tıbb� tetk�k mekânı
h�zmet� sunulamaz veya personel çalıştırılamaz. Personel�n kullanab�leceğ� tıbb� c�haz veya c�hazlar çalışma �z�n
belges�nde bel�rt�l�r. Çalışma �z�n belges�nde yer almayan tıbb� c�haz veya c�hazlar personel tarafından kullanılamaz.
İz�n belgeler�n�n b�rer örneğ� sab�t tıbb� tetk�k mekânı �çer�s�nde muhafaza ed�l�r.

(4) Mevcut �z�n belges�n�n kapsamının gen�şlet�lmes� veya �z�n belges�n�n herhang� b�r sebeple yen�lenmes�
durumunda �z�n belges� ücret� tekrar tahs�l ed�l�r.

Çalışma �zn� �şlemler�
MADDE 17 – (1) İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler �ç�n çalışma �zn� başvuru dosyası aşağıda bel�rt�ld�ğ�

b�ç�mde �ncelen�r:
a) Müdürlükçe başvuru dosyası �şleme alınır ve tesl�m tar�h�nden �t�baren en çok 5 gün �çer�s�nde başvuru

sah�b�ne eks�kl�kler� var �se b�ld�r�l�r. Eks�kl�ğ�n g�der�lmes�n�n ardından �nceleme en geç 15 gün �çer�s�nde
net�celend�r�l�r. Zorunlu hallerde bu süreler �k� katına kadar uzatılab�l�r.

b) Müdürlükte görevl� terc�hen �şyer� hek�m� olan en az b�r hek�m�n bulunduğu asgar� üç k�ş�den oluşan ek�p,
sab�t tıbb� tetk�k mekânı ve/veya gez�c� �ş sağlığı aracını yer�nde �nceler. Yer�nde �ncelemen�n uygun bulunmasının
ardından hazırlanan tutanak başvuru dosyasına eklen�r.

c) İnceleme ek�b� tarafından eks�kl�kler tesp�t ed�l�r �se bu eks�kl�kler başvuru sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r.
Başvuru sah�b�n�n eks�kl�kler� g�derd�ğ�n� beyan etmes�n�n ardından yer�nde �nceleme yen�len�r. Eks�kl�kler�n 60 gün
�çer�s�nde g�der�lmemes� hal�nde başvuru geçers�z sayılır. Geçers�z sayılan başvurular �ç�n ücret �ades� yapılmaz.

ç) İncelemeler sonucunda, tıbb� tetk�k h�zmet� verecek b�r�m�n şartlarının uygun olduğuna karar ver�lmes�
hâl�nde �z�n belgeler� düzenlenerek başvuru sah�b�ne tesl�m ed�l�r.

d) Müdürlük, düzenled�ğ� �z�n belgeler�n� Sağlık Bakanlığının b�lg� yönet�m s�stem�nde güncel olarak tutar ve
elektron�k ortamda İSGGM’ye b�ld�r�r. OSGB ve ÇASMER’ler almış oldukları �z�n belgeler�n� elektron�k ortamda
İSGGM’ye onaylatır.

(2) Sağlık Bakanlığının b�lg� yönet�m s�stem�ne kayıtları alınan sab�t tıbb� tetk�k mekânı ve/veya gez�c� �ş
sağlığı aracı �ç�n Ürün Tak�p S�stem�nde kayıt açılır. Kayıt açılmasına müteak�p 30 gün �ç�nde başvuru dosyasında yer
alan tıbb� c�hazlar �ç�n başvuru sah�b� tarafından ürün hareket b�ld�r�mler� gerçekleşt�r�lerek envanter kayıtları
oluşturulur. Başvuru dosyasında yer almayan tıbb� c�hazların tem�n ed�lmes� veya �z�n belges�n�n
yen�lenmes�/değ�şt�r�lmes� g�b� durumlarda ürün hareket b�ld�r�mler� en geç yed� gün �ç�nde yen�lenerek güncel tutulur.
Tıbb� c�haz n�tel�ğ�ndek� sarf malzemeler �ç�n de Ürün Tak�p S�stem�ndek� ürün hareket b�ld�r�mler� gerçekleşt�r�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denet�m ve Müeyy�deler

Denet�m
MADDE 18 – (1) Müdürlük; İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len yükümlülükler�

yer�ne get�r�p get�rmed�ğ�n�, terc�hen �şyer� hek�m� olan en az b�r hek�m�n bulunduğu asgar� üç k�ş�den oluşan denet�m
ek�b� vasıtasıyla yılda en az b�r defa denetler. Denet�m yetk�s�, �z�n belges�n�n düzenlend�ğ� �l�n müdürlüğünded�r.
Ancak başka �llerde tesp�t ed�len gez�c� �ş sağlığı araçları �ç�n aracın bulunduğu �l�n müdürlüğü de denet�m yapmaya
yetk�l�d�r. Gerekl� görülmes� hâl�nde denet�mler İSGGM veya Sağlık Bakanlığı tarafından da re’sen yapılab�l�r.

(2) Denet�me yetk�l� memur tarafından gerekl� görülmes� hal�nde k�ml�k doğrulaması yapılab�l�r.
(3) Müdürlük tarafından yapılan denet�mler sonrasında İSGB, OSGB veya ÇASMER’e a�t gez�c� �ş sağlığı

aracı ve/veya sab�t tıbb� tetk�k mekânında tesp�t ed�len uygunsuzluklar ve uygulanan müeyy�deler İSGGM ve Sağlık
Bakanlığına b�ld�r�l�r.

(4) İSGGM, İSG-KÂTİP yetk� belgeler� askıya alınan veya �ptal ed�len OSGB veya ÇASMER’� Sağlık
Bakanlığına b�ld�r�r. Sağlık Bakanlığı söz konusu kararı �lg�l� müdürlüğe gönder�r. İSGGM tarafından İSG-KÂTİP
yetk� belgeler� askıya alınan veya �ptal ed�len OSGB veya ÇASMER’�n gez�c� �ş sağlığı aracı ve/veya sab�t tıbb� tetk�k
mekânı �z�n belges�n� de b�ld�r�len durum uyarınca �lg�l� müdürlük askıya alır veya �ptal eder.

(5) Röntgen görüntüleme h�zmetler�n�n sunulması �ç�n ver�len l�sanstak� şartların devam ett�ğ�n�n ve Nükleer
Düzenleme Kurumunun mevzuat, rehber ve/veya d�ğer düzenlemeler�ne uygunluğun kontrolü amacıyla Nükleer
Düzenleme Kurumunun bu kapsamdak� re’sen denet�m yetk�s� saklıdır. Bu kapsamda yapılan denet�m tutanak ve
raporlarının b�rer nüshası �lg�l� müdürlüğe b�ld�r�l�r.

(6) B�r�nc� fıkra kapsamında yapılan denet�mlerde röntgen görüntüleme h�zmetler�ne �l�şk�n l�sans şartlarının
kaybed�lmes� veya l�sanslama sırasındak� taahhütler�ne aykırılık tesp�t ed�lmes� durumunda Nükleer Düzenleme
Kurumuna gerekl� b�lg� ve dokümanlar �let�l�r. Röntgen görüntüleme h�zmet� yetk�s� askıya alınan veya �ptal ed�len
İSGB, OSGB veya ÇASMER’e �l�şk�n karar, tutanak ve raporların b�r nüshası Nükleer Düzenleme Kurumu �le
paylaşılır.
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Müeyy�deler
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len yükümlülükler� yer�ne get�rmeyen İSGB, OSGB ve

ÇASMER’ler hakkında, tesp�t ed�len her b�r uygunsuzluk ayrı ayrı aykırılık olarak değerlend�r�l�r. Her b�r aykırılık
�ç�n 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun ek 11 �nc� maddes�nde ve bu Yönetmel�kte
yer alan müeyy�deler uygulanır.

(2) 6698 sayılı Kanun hükümler�ne aykırılık tesp�t ed�lmes� hal�nde �lg�l� mevzuatın ceza� hükümler�
uygulanır.

(3) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket ed�lmes� durumunda, �hlal�n�n türüne göre ayrıca aşağıda yer
alan müeyy�deler uygulanır:

a) İz�n belges� almadan gez�c� �ş sağlığı aracı ve/veya sab�t tıbb� tetk�k mekânı kurarak sağlık faal�yetler�
yürütüldüğünün tesp�t� hal�nde müdürlük tarafından faal�yet� süres�z durdurulur ve �lg�l� k�ş�ler hakkında 3359 sayılı
Kanun gereğ�nce adl� makamlara suç duyurusunda bulunulur.

b) Kanunen mesleğ�n� �cra yetk�s� bulunmayan hek�mler�n çalıştırılması ve/veya bu Yönetmel�kte yer alan
tıbb� tetk�kler�n yetk�s� olmayan sağlık meslek mensuplarına yaptırılması hal�nde �lg�l� İSGB, OSGB veya
ÇASMER’�n gez�c� �ş sağlığı aracı veya sab�t tıbb� tetk�k mekânı yetk�s� �le bu personel�n varsa çalışma �z�n belgeler�
müdürlükçe �ptal ed�l�r ve �lg�l� k�ş�ler hakkında 3359 sayılı Kanun gereğ�nce adl� makamlara suç duyurusunda
bulunulur.

c) 5 �nc� maddeye aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len İSGB, OSGB veya ÇASMER’�n �z�n belges� müdürlükçe
�ptal ed�l�r ve �lg�l� k�ş�ler hakkında 3359 sayılı Kanun gereğ�nce adl� makamlara suç duyurusunda bulunulur.

ç) 16 ncı madde kapsamında başvuruda �sten�len belgelerden herhang� b�r�n�n gerçeğe aykırı olduğunun tesp�t
ed�lmes� hal�nde düzenlenen �z�n belges� müdürlükçe �ptal ed�lerek yetk� sonlandırılır, ayrıca adl� makamlara
sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

d) Çalışma �z�n belges� olmadan personel çalıştırıldığının tesp�t� hal�nde İSGB, OSGB veya ÇASMER’�n bu
Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler� müdürlük tarafından altı ay süreyle durdurulur. Bu süre sonunda çalışma �z�n
belges� olmayan personel çalıştırılmaya devam ed�lmes� hal�nde �z�n belges� müdürlükçe �ptal ed�l�r.

e) İz�n belges�nde yer almamasına rağmen röntgen görüntüleme, numune alma, laboratuvar h�zmetler�, EKG,
solunum fonks�yon test�, �ş�tme test�, göz fonks�yon ölçümü g�b� tıbb� tetk�k h�zmet� sunduğu veya bu �şlere da�r
yükümlülükler� yer�ne get�rmed�ğ� tesp�t ed�len İSGB, OSGB veya ÇASMER’�n bu Yönetmel�k kapsamındak�
faal�yet� müdürlük tarafından altı ay süreyle durdurulur. F��l�n tekrarlanması durumunda �z�n belges� müdürlükçe �ptal
ed�l�r.

f) Röntgen görüntüleme h�zmet� sunan İSGB, OSGB veya ÇASMER’ler�n faal�yetler� esnasında Nükleer
Düzenleme Kurumunun mevzuat, rehber ve d�ğer düzenlemeler�nde yer alan hükümlere aykırı davranmaları, l�sans
şartlarının bozulması veya l�sanslama sırasındak� taahhütler�ne aykırılık oluşması hal�nde bu Yönetmel�k
kapsamındak� faal�yet� müdürlük tarafından altı ay süreyle durdurulur. Altı ayın sonunda �lg�l� şartları sağlaması
hal�nde askı sonlandırılır. F��l�n tekrarlanması durumunda �z�n belges� müdürlükçe �ptal ed�l�r.

g) 17 nc� madden�n �k�nc� fıkrasında yer alan süre �çer�s�nde tıbb� c�hazların ve tıbb� c�haz n�tel�ğ�ndek� sarf
malzemen�n envanter kayıtlarının oluşturulmadığı veya var olan envanter kayıtlarının zamanında güncellenmed�ğ�n�n
tesp�t ed�lmes� hal�nde uygunsuzluk g�der�lene kadar sab�t tıbb� tetk�k mekanı ve/veya gez�c� �ş sağlığı aracı �z�n
belges� müdürlükçe askıya alınır.

ğ) Bu Yönetmel�ğ�n;
1) 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len İSGB, OSGB veya ÇASMER’�n gez�c�

�ş sağlığı aracı ve/veya sab�t tıbb� tetk�k mekânı yetk�s� müdürlükçe �ptal ed�l�r.
2) 6 ncı maddes�n�n �k�nc� veya üçüncü fıkralarına aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len İSGB’n�n gez�c� �ş sağlığı

aracı ve/veya sab�t tıbb� tetk�k mekânı yetk�s� müdürlükçe �ptal ed�l�r.
3) 6 ncı maddes�n�n dördüncü veya beş�nc� fıkralarına aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len OSGB veya

ÇASMER’�n gez�c� �ş sağlığı aracı ve/veya sab�t tıbb� tetk�k mekânı yetk�s� müdürlükçe �ptal ed�l�r.
4) 6 ncı maddes�n�n altıncı veya sek�z�nc� fıkralarına aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len İSGB, OSGB veya

ÇASMER’�n gez�c� �ş sağlığı aracı ve/veya sab�t tıbb� tetk�k mekânı yetk�s� müdürlük tarafından altı ay süreyle askıya
alınır, aynı f��l� beş yıl �ç�nde tekrar etmeler� hal�nde �se müdürlükçe �ptal ed�l�r.

5) 7 nc� maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc�, beş�nc�, altıncı, yed�nc� veya sek�z�nc� fıkralarına aykırı hareket ett�ğ� tesp�t
ed�len İSGB, OSGB veya ÇASMER’�n gez�c� �ş sağlığı aracı; 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü, dördüncü,
beş�nc� veya yed�nc� fıkralarına aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len İSGB, OSGB veya ÇASMER’�n sab�t tıbb� tetk�k
mekânı yetk�s� müdürlük tarafından altı ay süreyle askıya alınır, aynı f��l� beş yıl �ç�nde tekrar etmeler� hal�nde �se
müdürlükçe �ptal ed�l�r.

6) 7 nc� maddes�n�n �k�nc� veya 8 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasına aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len �şyer�
hek�m� ve/veya tıbb� tetk�k personel�n�n çalışma �z�n belges� müdürlükçe �ptal ed�l�r.

7) 7 nc� maddes�n�n üçüncü veya dördüncü fıkrasına aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len OSGB veya
ÇASMER’�n gez�c� �ş sağlığı aracı; 8 �nc� maddes�n�n altıncı fıkrasına aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len OSGB veya
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ÇASMER’�n sab�t tıbb� tetk�k mekânı yetk�s� müdürlük tarafından altı ay süreyle askıya alınır, aynı f��l� beş yıl �ç�nde
tekrar etmeler� hal�nde �se müdürlükçe �ptal ed�l�r.

(4) Bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu, 10 uncu, 11 �nc�, 12 nc�, 13 üncü veya 14 üncü maddeler�nden herhang� b�r�ne
aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len İSGB, OSGB veya ÇASMER’�n gez�c� �ş sağlığı aracı ve/veya sab�t tıbb� tetk�k
mekânı yetk�s� müdürlük tarafından altı ay süreyle askıya alınır, bu maddeler kapsamındak� hükümlerden herhang�
b�r�ne beş yıl �ç�nde b�r kez daha aykırı hareket ed�lmes� hal�nde �se yetk� belges� müdürlükçe �ptal ed�l�r.

(5) Bu Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes� kapsamında kontrol ed�len tıbb� tetk�klerden örnekler alınarak denet�me
yetk�l� memurlar tarafından doğrulama test�ne gönder�leb�l�r. Bu testlerde Sağlık Bakanlığının mevzuatına uygun
olmadığı, yeterl� kal�tede yapılmadığı veya c�hazların kal�brasyonunun uygun olmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde sab�t
tıbb� tetk�k mekânı ve/veya gez�c� �ş sağlığı aracı yetk�s� müdürlük tarafından altı ay süreyle askıya alınır. Bu
kapsamda bulunan hükümlerden herhang� b�r�ne beş yıl �ç�nde b�r kez daha aykırı hareket ed�lmes� hal�nde �se
müdürlükçe �ptal ed�l�r.

(6) İz�n belges� �ptal ed�lerek yetk�s� sonlandırılan OSGB veya ÇASMER’�n İSG-KÂTİP’ten tıbb� tetk�k
sözleşme yapma yetk�s� de sonlandırılır. Yetk�s� bel�rl� süre askıya alınan OSGB veya ÇASMER’�n İSG-KÂTİP’ten
tıbb� tetk�k sözleşme yapma yetk�s� askı süres�nce sonlandırılır.

(7) Bu Yönetmel�kte yer alan hükümlere aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len �şyer� hek�mler�ne, İşyer� Hek�m� ve
D�ğer Sağlık Personel�n�n Görev, Yetk�, Sorumluluk ve Eğ�t�mler� Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-11’�ndek� �şyer�
hek�mler�, d�ğer sağlık personel�, eğ�t�c�ler ve sorumlu müdürler �ç�n �htar tablosunda yer alan �lg�l� �htar puanı
uygulanır.

(8) İz�n belges� askıya alınan gez�c� �ş sağlığı aracı veya sab�t tıbb� tetk�k mekânı, askı süres�nce başka h�çb�r
İSGB, OSGB veya ÇASMER’e devred�lemez veya kullandırılamaz.

(9) İz�n belges� askıya alınanlar veya �ptal ed�lenler �le çalışma �z�n belges� �ptal ed�lenlere �lg�l� müdürlükçe
yazılı b�ld�r�m yapılır ve İSGGM �le HSGM �nternet sayfalarında �lan ed�l�r.

(10) İz�n belges�n�n �ptal� veya geçerl�l�ğ�n�n askıya alınması �le çalışma �z�n belges�n�n �ptal ed�lmes�
durumunda önceden yapılan h�zmet ve �ş sözleşmeler�nden doğan hukuk� sonuçlardan �z�n belges�n�n veya çalışma
�z�n belges�n�n sah�b� sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Alt düzenleme yetk�s�
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�kte öngörülen belgeler �le bunlara �l�şk�n usul ve esasların alt düzenlemeler�n�

yapmaya Sağlık Bakanlığı yetk�l�d�r. Yapılan alt düzenlemeler, HSGM resm� �nternet sayfasından �lan ed�l�r.
Standard�zasyon, eğ�t�m, değerlend�rme ve akred�tasyon
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan tıbb� tetk�kler�n yapılması, değerlend�r�lmes� ve standartların

bel�rlenmes� �le tıbb� tetk�kler� gerçekleşt�ren personel�n eğ�t�mler�n�n �çer�ğ�, süres�, yapılış şekl�, eğ�t�m sonunda
yapılacak sınavın şartları, sert�f�kalandırılması g�b� hususlarda zorunluluk get�r�lmes� ve düzenleme yapılmasına
Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı b�rl�kte yetk�l�d�r.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamında eğ�t�m ve sert�f�kalandırma zorunluluğu get�r�len hususlarda sert�f�kalı personel
dışındak� k�ş�ler tıbb� tetk�kler� gerçekleşt�remez.

(3) B�r�nc� fıkrada anılan eğ�t�mlerden uygulamalı eğ�t�m zorunluluğu olmayan eğ�t�mler, salgın hastalık veya
doğal afet g�b� mücb�r sebepler�n ortaya çıkması hal�nde Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı �le Sağlık
Bakanlığının kararıyla uzaktan eğ�t�m şekl�nde de ver�leb�l�r.

(4) Bu Yönetmel�k kapsamındak� tıbb� tetk�kler� yapacak olan k�ş� ve kuruluşlara Çalışma ve Sosyal Güvenl�k
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken akred�tasyon zorunluluğu get�r�leb�l�r. Bu kapsamda yapılan her
türlü düzenleme, İSGGM ve HSGM resm� �nternet sayfalarında �lan ed�l�r.

Karşılıklı b�lg� paylaşımı
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılan �ş ve �şlemlere �l�şk�n ver�, k�ş�sel ver� ve b�lg�ler, 6698

sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı �le Sağlık
Bakanlığının �lg�l� b�r�mler�n�n taleb� doğrultusunda karşılıklı olarak paylaşılır.

Tereddütler�n g�der�lmes�
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütler� g�dermeye Çalışma ve Sosyal

Güvenl�k Bakanlığının uygun görüşü alınmak suret�yle Sağlık Bakanlığı yetk�l�d�r.
Uyum sürec�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce faal�yette olan �l sağlık

müdürlükler�ne bağlı toplum sağlığı merkez� b�r�mler� (TSMB), çalışan sağlığı merkez� (ÇASMER) olur ve yetk�
belgeler� geçerl�l�ğ�n� korur.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce faal�yette olan ve tıbb� tetk�k h�zmet� sunan İSGB, OSGB
ve ÇASMER’ler b�r yıl �ç�nde bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak �z�n belges�, �lg�l� personel �se çalışma �z�n
belges� alır. OSGB veya ÇASMER’ler, ver�len bu süre �ç�nde İSG-KÂTİP üzer�nden b�ld�r�mde bulunarak
İSGGM’den onay alır.
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B�ld�r�mler�n ve sözleşmeler�n yazılım yoluyla yapılması �ç�n geç�ş sürec�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 5 �nc� madden�n sek�z�nc� fıkrasında yer ver�len çalışanın sağlık b�lg�ler� �le

bel�rt�len dokümanların e-Nabız ve Teletıp s�stem�ne aktarılması ve �şlenmes�ne �l�şk�n İSGGM ve HSGM resm�
�nternet sayfalarında duyuru yapılıncaya kadar �şyer� hek�m�n�n talep belges� ve yapılan tıbb� tetk�kler�n sonuçları veya
raporlarının b�r nüshası �şyer�nde çalışanın k�ş�sel sağlık dosyasında, b�r nüshası da tıbb� tetk�k�n gerçekleşt�ğ� yerde
muhafaza ed�l�r.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamında Sağlık Bakanlığının b�l�ş�m s�stem� üzer�nden yapılması gereken b�ld�r�mler,
yazılımın �lg�l� modüller�n�n kullanılmaya başlandığının �lan ed�lmes�ne kadar �lg�l� müdürlüğe evrak yoluyla
gerçekleşt�r�l�r. B�ld�r�mler�n anılan yazılım vasıtasıyla yapılmaya başlanmasının ardından �lg�l� müdürlük gerekl�
evrakları bu yolla tesl�m alır, �nceler ve net�celend�r�r. B�ld�r�mler�n yazılım vasıtasıyla alınmasına �l�şk�n duyuru,
HSGM resm� �nternet sayfasında yapılır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı �le Sağlık Bakanı

müştereken yürütür.

 
 


