
İSG Hizmetlerinin Kayıt, Takip, Kontrolü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü – Yetkilendirme Daire Başkanlığı 
tarafından yapılmaktadır. 

 

İşyerlerinin bireysel olarak İSG Hizmetlerini gerçekleştirebilmeleri için; 

 

http://isgkatip.csgb.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra, 

1. SGK’da kayıtlı işyeri e-Bildirge yöneticilerinin  e-Devlet şifresi/Elektronik 
imzası, 

2. Görevlendireceğiniz İSG Profesyonelinin T.C. Kimlik numarasının bilinmesi 
yeterli olacaktır. 

 

Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan yönetici ekranında İşyerinize ait çalışan sayısı, 
tehlike sınıfı, SGK bilgilerini kontrol etmeyi unutmayınız.  
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-Şirket adına yetkili kişi İSG-KATİP’e e-Devlet üzerinden giriş yapar. 

-’’Kurum Seçiniz’’ ekranından sözleşme yapacağı SGK sicil numarasını  
seçer ve Giriş butonuna tıklar. 

-Sol taraftaki Menü’den ‘’Görevlendirme-Sözleşme’’ butonunu tıklar. 

-Sağ tarafta açılan ‘’Görevlendirme-Sözleşme’’ penceresinden Yeni 
butonunu tıklar. 

-Karşısına gelen Form ekranından ilgili alanları görevlendireceği 
personele göre doldurur.(Sertifika türü, çalışma süresi, TC Kimlik No …) 

-’’Kaydet’’ butonuna tıklar ve Sözleşme İşveren tarafından hazırlanmış 
olur. 

-İSG Profesyoneli kendi hesabından İSG-KATİP’e giriş yapar  hazırlanan 
sözleşmeyi onaylar. Böylece sözleşme işlemi tamamlanmış olur. 
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-İSG-KATİP için işletmemde kim yetkili? 

-İSG Profesyonelleri Havuzu ne işe yarıyor? Buradan sözleşme yapabilir 
miyiz? 

-Tehlike sınıfımız İSG-KATİP’te gözükmüyor. Nasıl seçebiliriz? 

-İSG-KATİP’te gözüken 6’lı NACE kodumuz yaptığımız işle uyumsuz. Nasıl 
değiştirebiliriz? 

-İSG-KATİP’te yetkili olan kişi artık işletmemizde çalışmıyor. Yetkili kişiyi 
nasıl değiştirebiliriz? 
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-İSG-KATİP için işletmemde kim yetkili? 

 

İSG-KATİP için işletmenizde yetkili kişi SGK e-Bildirge üzerine kayıtlı 
olan kişidir. Şirket sahibi, mali müşavir veya muhasebecilerin 
üzerine kayıtlı olabilmektedir. Bağlı bulunduğunuz SGK’dan SGK sicil 
numaranızı ibraz ederek öğrenebilirsiniz. Veya SGK e-Bildirge 
ekranına giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı, e-Bildirge üzerine 
kayıtlı olan kişinin TC Kimlik numarasıdır. 
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-İSG Profesyonelleri Havuzu ne işe yarıyor? Buradan sözleşme 
yapabilir miyiz? 

 

İSG Profesyonelleri Havuzu sertifika sahiplerinin kendilerini 
kaydettikleri bir tanıtım listesidir. Buradaki iletişim adreslerinden 
İşyeri, OSGB ve eğitim kurumları ilgili uzman veya hekimle irtibata 
geçip personel ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kısacası İşveren ile 
çalışanları bir araya getiren bir ‘’buluşma noktası’’dır. 

 

Buradan kesinlikle sözleşme yapılamaz. Sözleşme için 
Görevlendirme-Sözleşme bölümü kullanılmalıdır. 
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-Tehlike sınıfımız İSG-KATİP’te gözükmüyor. Nasıl seçebiliriz? 

 

Tehlike sınıfının seçimi yapılabilmesi için SGK’nın e-Bildirge programının 
anasayfasından İşkolu kodu değişikliği bölümüne girin. İşinizle alakalı olan 
NACE kodunu 2012 yılında yayımlanan Tehlike Sınıfları Tebliğine göre 
seçin. Daha sonra seçilen 6’lı NACE kodunu bağlı bulunduğunuz SGK İşyeri 
Tescil Servisinden tescil ettirin. Yapılan güncellemeler üç gün içerisinde 
İSG-KATİP sistemine aktarılacaktır. 
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-İSG-KATİP’te yetkili olan kişi artık işletmemizde çalışmıyor. Yetkili kişiyi 
nasıl değiştirebiliriz? 

 

Bağlı bulunduğunuz SGK’dan e-Bildirge Yöneticinizi değiştirin. Değişiklik 
neticesinde yetkilendirilen kişi üzerinde başka sicil numaraları için yetki 
varsa, ‘’Kurum Seçiniz’’ ekranın alt kısmındaki «E-Bildirge Kullanıcısını 
Güncelle» butonunu tıklayın, ertesi gün sistem talebinizi gerçekleştirir. 
Eğer kişinin üzerinde herhangi bir sicil numarası yoksa, değişiklikten sonra 
sisteme giriş yapmayı deneyin ertesi gün sistem açılır. 
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Emine SARI 
Jeofizik Mühendisi-İş Güvenliği Uzmanı 

 
 
 
 
 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi(İSGB) 
İLETİŞİM: 
Tel     : (212) 526 11 79 Dahili :1730   mail: eminesarijfzkmuh@hotmail.com 
Gsm  : 505 506 97 49 

 
 



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. 



İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi(İSGB)
Yılmaz KAYA( Şube Müdürü)
Emine SARI (Jeofizik Mühendisi-İş Güvenliği Uzmanı)
AynurKAYA(Şef)
İletişim: Tel:(212) 455 04 00 (Dahili:420 ) Gsm: 505 506 97 49
Bab-ıAliCad.No:8Cağaloğlu-Fatih/İstanbul

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden7007-ebb2-32c6-b80c-69f2 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden7007-ebb2-32c6-b80c-69f2 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Millî EğitimMüdürlüğü

Sayı : 31520825/918/1365061 09/02/2015
Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği

...........KAYMAKAMLIĞINA
(..... Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30/6/2012 tarihli ve 28339 Sayılı R.G)
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ((29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı R.G.)
c) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı R.G.)
d) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı R.G.)
e)İş Ekipkanmalarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı R.G.)
f)İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı R.G.)
g) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014/16 Sayılı Genelge (19.08.2014 tarihli ve 3450084 sayılı)
h) Valilik Makamının, 21/11/2014 tarih ve 31520825/20/5559890 Sayılı Olurları.

İlgi (a) 6331 Sayılı İş Sağlığı Kanunun 1. Maddesi ile amacı ‘Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı
ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların
görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir’’ 2..Maddesi ile kapsamı ve istisnaları ‘Bu
Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine,
çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın
uygulanır.’’denilerek kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın bütün işler ve işyerlerinde uygulanması
yükümlülüğü getirmiş; bu kapsamda MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014/16 Sayılı Genelge ile
çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere, öğretmen,memur,hizmetli,işçi,sözleşmeli personel vb. tüm Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurum ve okullarda uygulanması için çalışmaları başlatmıştır.

İlgi Kanun ve Yönetmeliklerle tanımlanan yasal zorunluluk getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetlerinin yürütülebilmesi için ilgi (g) MEB genelgesinin 1. Maddesinde ‘’İş sağlığı ve Güvenliği
Hizmetleri Yönetmeliğinin 10uncu maddesi gereğince; Bakanlık merkez teşkilatında ve 81 II Milli Eğitim
Müdürlük'lerinde en az bir adet İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) oluşturulacaktır. İSGB' 1er ilgili
mevzuatta belirtilen esas ve usuller çerçevesinde; merkez ve taşra teşkilatı bilimlerinde ISG uygulamalarının
etkili ve verimli olması, birimler arası koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda birlikteliğin sağlanması,
Merkez ve Il'lerde İSGB 'nin sorumluluk alanı içinde çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik açısından gerekli
tedbirlerin alınması için, izleme ve değerlendirilme çalışmalarını sürdürecektir.’’ olarak belirtilen yetkilerle İl
Milli Eğitim Müdürlüğümüz merkezinde ilgi(h) Valilik Makamının, 21/11/2014 tarih ve 31520825/20/5559890
Sayılı Olurları.ile sekretaryası Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmek üzere
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) kurulmuş olup; iletişim bilgilerini yazımız alt bilgisinde yer
almaktadır.
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İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi veritabanı oluşturmak ve çalışmalarda kullanılmak üzere 20/01/2015
tarih ve 615960 sayılı yazımız ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz okul ve kurumlarında çalışan olup; İş
Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip (A,B,C Sınıfı) tüm personelin bilgilerini içeren çizelgenin
Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine gönderilmesi istenerek;
İlimiz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okulları ve kurumlarında toplam sayısal veritabanı oluşturulmak
amaçlanmıştır.Bu amaçla daha sağlıklı bir veritabanı oluşturabilmek için ilçe müdürlüğünüz okulları ve
kurumlarında yeni bir tarama yaparak ilçe verilerinizi içeren çizelgeyi güncelleyerek Müdürlüğümüz İnsan
Kaynakları Şube Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birime DYS modülü üzerinden üst yazı eki Excel
formatında ulaştırılması ve bu çalışmanın 27.02.2015 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir.

MEB 2014/16 Sayılı Genelgenin 5. Maddesi ‘’a) İş Güvenliği Uzmanlarının
görevlendirilmesinde;İlgilinin isteği ve yeterlilikleri, norm kadro fazlası olması, işyeri tehlike sınıfı gibi hususlar
göz önünde bulundurularak valiliklerce geçici görevlendirilmeleri yapılacaktır.’’ gereğince İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri, okulları ve kurumlarında (Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri ;Halk Eğitim
Merkezleri…) iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip personellerden istekli olanlar arasından öncelikle kendi
okul/kurumlarında görev yapanlardan, yok ise diğer okul/kurumlarda görev yapanlardan bir iş güvenliği
uzmanının Kaymakamlık Makamından alınacak bir olur ile görevlendirmesinin yapılması, görevlendirmesi
yapılan personelin Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı
Güvenliği İzleme Takip Sistemi (İSG KATİP) http://isgkatip.csgb.gov.tr/ üzerinden de görevlendirmesinin
yapılarak görevlendirmesi yapılan personele ait bilgi ve belgelerin ( isg katip sözleşmesi, kaymakamlık olurları,
Sigortası kurum tarafından yapılan öğrenci/ personel sayısı) Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine
06.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.İSG-Katip Kullanımı ile bilgi yazımız
ekinde mevcuttur.

Görevlendirme yapılacak personeller için MEB 2014/16 Sayılı Genelgesi 5. Madde:
c) İş Güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen öğretmenlerin ücretleri, "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" çerçevesinde karşılanır.
d)Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda ödenek tahsis edilmesi halinde, kısmi zamanlı görevlendirmelerde, 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8'nci Maddesinin 7'nci bendi ‘’Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili
mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye
sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları
kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden
damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde,
günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate
alınmaz ayda 80 saate kadar mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, çalışabilecekleri toplam saatlere göre
mevcut- görevlerinin dışında çalışanlar görevlendirilir.’’denilmekte olup; bu kapsamda ödemeler yapılacaktır.

İlgi (a) Kanunun İdari para cezaları ve uygulanması Madde 26 –(1) İdari para cezaları (2) ile de
uygulanması hükmü verilmiş olup herhangi bir İdari cezaya maruz kalmamak ; Kanun , Yönetmelik
doğrultusunda hazırlanan MEB Genelgesi ile Bakanlığımız tüm kurumlarında hayata geçirilen İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesinde doğru bilgi akışının öneminin dikkate alınarak uygulama çalışmalarda
iş ve işleyişte doğabilecek soru ve sorunlarda Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iletişime
geçmeniz; konuya hassasiyetle yaklaşılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz /rica ederim.

Dr.Muammer YILDIZ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

EK: İSG-Katip Kullanımı
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