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1 – 6331 SAYILI İSG KANUNU
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01.01.2013 Tarihindeyürürlüğegiren6331 sayılıkanungereği tüm işyerleri içintehlike sınıfıgözetmeksizin
1 Personel Sağlık Gözetimleri,
2 Personel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
3 İşyeri Risk Değerlendirme Ve Acil Durum Planlarının hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

İşyeri tehlike sınıfına göre Az tehlikeli (50 kişiden fazla çalışanı olan) ve çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve
çok tehlikeli işyerlerinde hizmet alım süreci başlamıştır. Eczaneler 50 kişinin altında çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta  
olduğu için yukarıda belirtilen maddeleri hazırlamakla yükümlü olup aylık hizmet alma yükümlülüğü bulunmamaktaydı. 
Kanunda bir ertelenme olmaz ise çalışan sayısına bakılmaksızın 01 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile az tehlikeli 
sınıflarda hizmet alım sürecine geçilecektir.

Aztehlikeli sınıflarda Hizmet alım 2 türlü olmaktadır. İşveren Eğer10 çalışan veüstü işyeri iseya işyeri hekimi ve
iş güvenliği uzmanını kısmi zamanlı olarak işe alabilir yani kendi personeli olabilir ya da Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden
hizmet alabilir. Mevcut eczaneler göz önüne alındığında büyük bir çoğunluğunun 10 kişi altı olduğu düşünülürse ilk 3
maddeyi tamamlama yükümlülüğünü yukarıdabelirtilen şartlarda yerine getirebilir.



2 – TEHLİKE SINIFI
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Eczaneler Az Tehlikeli Sınıfta Yer Almakta Olup KanunGereği;
a) Risk Değerlendirmesi Yapması veya Yaptırması,
b) Acil Durum Planlarının Hazırlanması,
c) Personel Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini Tamamlanması,
d) Personel İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerinin Yaptırılması

HİZMET ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLSUN OLMASINZORUNLUDUR.

2-a: Risk DeğerlendirmeRaporu
2-b: Acil Durum PlanıHazırlanması

Eczacı İşveren EĞER SERTİFİKA SAHİBİ ise Personeli ile birlikte işyerindeki mevcut riskleri değerlendirerek bir Risk
değerlendirmesi raporu hazırlayıp bu rapor doğrultusunda düzenleyici faaliyetleri hazırlayabilir, Acil durum planını
hazırlayabilir ve eğitimleri kendiverebilir.

Risk değerlendirme ve acil durum planları eğer iş kazası olmaz veya işyerinde ve iş akışında bir yapısal bir değişiklik
yapılmaz ise yılda bir gözdengeçirilir ve6 yılda bir tekrarlanır.

Belge sahibi değilse yetki belgesi sahibi bir iş güvenliği uzmanından bireysel danışmalık alarak ya da herhangi bir Ortak
Sağlıkve Güvenlik Biriminden bu hizmeti alabilir.



2-c : Temel İş Sağlığı ve GüvenliğiEğitimleri
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İşveren (eczacı) EĞER SERTİFİKA SAHİBİ ise eğitimleri kendi verebilir. (Eğitimi kendileri vermek isteyen eczacılarımıza,
sayfanın sonunda görseller ile detaylı bilgi verilecektir.)
Eczacılarımız sertifika sahibi değilse belge yetki belgesi sahibi bir iş güvenliği uzmanından veya belge sahibi bir iş
güvenliği uzmanından bireysel danışmalık alarak ya da herhangi bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden bu hizmeti
alabilir. Eğitimler yıl içerisinde tamamlanmalı 4 saatten azsürmemeli ve toplamda 8 saat olarak verilmelidir.
Eğitim periyotları veyenileme eğitimleri 3 yılda bir tekrarlanmalıdır.
Yeniişe başlayan personeller için bu prosedür işbaşıyapmadan tamamlanmalıdır.

2-d:PersonelİşeGirişvePeriyodikMuayenelerininYapılması

Az Tehlikeli Sınıfta yer alan eczaneler için personel işe giriş ve 5 yılda bir periyodik muayeneleri tehlike sınıfını
gösterir belge ile aile hekimleri tarafından verilmektedir.

Eczacı İşveren yeni işe başlayan personeli iş başı öncesi işe giriş muayenesini ve mevcut çalışanların 5 yıllık periyodik
muayenesini yaptırmakla YÜKÜMLÜDÜR.

Bu hizmeti Aile hekimlerinden alabileceği gibi Yetki Belgesi sahibi bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi(OSGB) den de
alabilir.



3 – HİZMET İŞLEYİŞİ

Tehlike sınıfını  
gösterir belge ile  
ailehekimlerinden  
rapor almak ve  
periyodik  
muayeneleri  
yaptırır.

Ortak sağlık  
ve güvenlik  
biriminden  
buhizmetin  
alınması

Eczacı belge sahibi  
ise veya bireysel iş  
güvenliği  danışmanı 
var ise

İŞSAĞLIĞI İŞGÜVENLİĞİ

VEYA

Ortak sağlık  ve 
güvenlik  
birimindenbu  
hizmetin
alınması

• Riskdeğerlendirmesi
raporu

• Acil durumplanları  
hazırlanması

• Personel eğitimlerinin  
yapılması ve takibi  
işlemleriniyapar
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4 – ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

BİRİMİ İŞLEYİŞİ
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Aile Çalışmave SosyalHizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlıkve Güvenlik Birimleri (OSGB) kanun
gereği işyerinde tam veyakısmi süreli İşyeri hekimi ve İşGüvenliği Uzmanıçalıştırma güçlüğü düşünülerek oluşturulmuş
ve yetkilendirilmiş özelsektör kurumlarıdır.

6331 sayılı kanunda işyeri tehlike sınıflarına göre aztehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde personel başınaaylık 5 dk.
İşyeri hekimi 10 dk. İş güvenliği uzmanı hizmeti almak zorunluluğu vardır. Örn. 12 çalışanı olan bir eczane düşünüldüğünde aylık 12
x 5 dk=60 dk İşyeri hekimi 12x 10 dk=120 dk iş güvenliği uzmanı hizmeti almak durumunda olup kanunen bu süreler için hekim
ve uzmanın kısmi zamanlıpersonel olarak çalıştırılmasının güçlüğünden dolayı OSGB’lerbu hizmeti vermektedirler.

Aile Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan İsgKatip sisteminde karşılıklı olarak işveren ve OSGB sözleşme (atama)
yaparlar ve akabinde yapılan işlemler kanuni olarak geçerlilik kazanır. İsgKatip sisteminde ister OSGB olsun İster kendisi veya personeli
olsun sözleşme(atama) olmadan yapılan çalışmalarınkanunen bir geçerliliği yoktur.



5 – İsgKatip PORTALI KAYIT VE İŞLEYİŞİ

• https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr adresine girilir.

Giriş sekmesine tıklanır
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https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/
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E-bildirge kullanıcısının (işveren veya yetkili kişi) E-devlet şifresi ile girişyapılır.
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1- Hizmet alan işyeri seçilir

2 – kayıtlı kullanıcı girişi ile girişyapılır.
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1-İşyeri modülü seçilir

2 sözleşmelerseçilir
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İlgili sözleşme ekrandan seçilir ve kayıt butonuna basıldığındaişlem  

tamamlanmış olur.



Sertifikasıolupeğitimikendisivermekisteyeneczacılarımızınizleyeceğiyolaşağıdakişekildedir.

İSG-KATİP Giriş Butonuna basılır.
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Giriş metotlarından bir tanesi seçilerek sisteme girişyapılır.
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Açılan rol seçme ekranından ilgili işyerine ilişkin “İşyeri Yönetici  veya 
Vekili” rolü seçilerek “Kayıtlı Kullanıcı Girişi” butonunabasılır.
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1

2

Açılan ekrandan önce 1 numara ile gösterilen “İşveren Yönetici & Vekili  
Modülü” menüsüne basılarak altında açılan menüden 2 numara ile  
gösterilen “Taahhütler” butonunabasılır.
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Açılan ekranda giriş yapan kişinin mevcut durumda bulunan taahhütleri (varsa)  
görüntülenmektedir. Bu ekran üzerinden “Yeni Taahhüt” butonuna basılarak
mevcut işyeri için yeni taahhüt oluşturulabilir ve yapılan taahhütler ileilgili  iptal 
işlemiyapılabilmektedir.
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NOT 1 : Giriş yapan kullanıcının birden fazla işyerine “İşveren”, “Yönetici” ya da
“İşveren Vekili” olduğu durumlarda sistem üzerinden bütün işyerleri
görünmektedir. Ancak taahhüt yapmak için yalnızca 1 işyerine izin verilmektedir.
Daha önce bir işyeri için taahhüt verilmiş ve iptal edilmemişse başka bir işyeri için
taahhüt verilmesi sözkonusudeğildir.

NOT 2 : “İşveren”, “Yönetici” ya da “İşveren Vekili” olarak giriş yapan kullanıcının
taahhüt yapmak istediği işyerinde İSG-KATİPüzerinde çalışan sayısı 50’den az olmalı ve
ilgili işyerinin tehlike sınıfı “AzTehlikeli” olmalıdır.
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