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Halk Salhlr Miidiirltigii)

6331 sayrh lq Saghg ve Giivenlili Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayrh Resmi
Gazetede yayrmlanarak yiiriirltige girmigtir. Bu kapsamda ig salhlr ve giivenlili hizrneti
yiiriitmek isteyen kamu ve 6zel sektdr kuruluglan, 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayrh Resmi
Gazetede yayrmlanarak yiiriirliile giren Ig Safhgr ve Giivenlili Hizmetleri Ydnetmelilinde yer
alan hiikiimlere grire yetkilendirilmektedir.
Ulkemizde ig saghlr ve giivenligi hizrnetlerinin yaygrnlagtrnlabilmesi igin Toplum
Salh[r Merkezleri biinyesinde Ortak Salhk Giivenlik Birimlerinin (OSGB) kurulmasr 6nem
arz etmektedir. 56z konusu Ydnetmelilin 17 nci maddesinin 7 nci fikrasrna g6re Toplum
Sallt[r Merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine iligkin usul ve esaslann Bakanhlrmrz ve
Qaltgma ve Sosyal Giivenlik Bakanhlrmn birlikte hazrrlayacaklan genelge ile belirleneceli
hiikme ballanmrgtrr.
Bu hiikiim geregi Saghk Bakanhlr ve Qahgma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgrnca
yayrmlanan 20131'tl sayrh Genelge ekte yer almakta oiup ilgili tiim kurumlara dulurulmasr.
ilinizde i9 sa$hlr ve giiveniigi hizmetlerini sunacak OSGB'lerin, genelgede belirlenen usul ve
esaslar qergevesinde hrzla kurularak hizmet sunumuna baglamasmrn sallanmasr hususlannda.
Bilgilerini ve gerelini arz ve rica ederim.
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GENELGE
2013/17

6331 sayr! IE Salhgr ve Giivenlili Kanunu 30.6.2012 tanhli ve 2g339 sayrh Resmi Gazerede
vayrmlanarak yiirtitlii!e girmigtir.
Sdz konusu Kanun hiikiimlerine gdre i9

salhlr ve giivenlifii hizrnetlerini ytiriitmek isteyen
kamu ve cizel sektdr kuruluglan Qahgma ve Sosyal Giivenlik Bakanhlr'nca (QSGB)
yetkilendirildikten sonra hianet sunabilmektedirler.
Ortak salltk ve giivenlik birimlerimn yetkilendirilme ve gahgma usulleri ise 29.12.2012 rarihli
ve 28512 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yiiriirlule grren Ig Salhgr ve Gtiveniili

Hizmetleri Ydnetmeli$nde belirlenmigtir. Bu baflamda: Saghk Bakanlilrna bagh toplum
sapltgt merkezlerrnde (TSM) ipyeri hekimlili ve diler salhk personeli hizmetlenmn
sunulabilmesi igin a5alrdaki hususlann yenne getrrilmesi gerekmektedir.

Fiziki mekAn koiullan:
Bulundugu bdlgede ig salhlr hrzmeti srurmak isreyen TSM'ler muyene 6dac1 6lar.ak lQ rn2ilk yardrm ve acil miidahale sdesl 6la'ak 15 ml ve bekleme yen olarak da en az 12 m:'lik
alanlar ile uygun biiyiikliikte argrv b<iliimti oluftuacaklardlr. Buna ilaveten rE gtivenligi
hizmetr vermek isteyen TSM'ler belinilen odalara ek olarak I0 m: ig guvenlili uzmLr odasr
bulundurmakla yi.ikiimliidiirler. S<iz konusu odalann aym brna rqensinde bulunmasl esasur

insan kaynaklan:

TSM'lerde gdrev yapan hekimlenn ve diler salhk personelinin ig salhlr hrzmerr
sunabilmelen igin gegerli igyeri hekimlili ve diler saghk personeli belgesine sahip olmalan
gerekmektedir.
TSM sorumlu hekimr aym zamanda bu Genelge kapsammda yiiriitiilecek hizxnetler ile ilsili is
Sosya.l Giivenlik Bakanhgr Ig Salhlr ve Guvenlili 6enel
Mtidtirltigiine kargr da sorumludur. Sorumlu hekimrn deliqmesi durumunda yeni sorumlu
hekim I9 Salhlr ve Gtivenlili Genel Miidrtrliiliine yazr ile bildirilecektir.

ve iqlemlerden Qahgma ve

Bagvuru iglemleri:
saEhEr hizmeti sunmak isteyen TSM'ler dilekge ile birlikte fiziki alanlann gcisterildili plan
ve ilgili yere ait yangrna kargr gerekli tedbirlerin alrndrlrna dair yetkili mercilerden irnmrp
belge. rqyen hekimi ve diler salhk personeline ait gcirevlendirm e yaz an ile diploma ve
senifikalannn bir cimelini bagh bulundugu Halk SalLg Muditulugii kanah ile
eairgma ve
sosyal Giivenlik Bakanhlr iq Salhfr ve Giivenligi Genel Miidtirli.igiine gtindereceklerdir_

lr

Yetkilendirme ve hizmeti sunma islemleri:
TSM vetki belgeleri rSM adresine miirhasrran verilecek olup herhangi bir yer defigiklili
oldulu takdirde. aynr tglemler tekrarlanarak yeni belge diizenlenir. Ye*i belsesi alindrkran
sonra ilgili personelin bilgilen elektrcnik onamda CSGB'ce yiiriiriilen ISG K,qTip'rn veri
abanrnda ranrmlanarak hizmer sunulabilecektir. Bu genelge kapsamrnda g6revlendirilecek
rgyen hekimi- diger sa4rk personeli ve olmasr halinde ig giiveniili uzmaruna ilgili mevzuatla
belirlenen qahqma siirelerine uygun olarak isc KATip'de onayla.ran ip salhli ve giivenlili
hizmet sozlegmesi siiresi igerisinde bu hizmetin yiftitiimiine engei olacak baska bir gcire'

verilmeyecektir. Alcak, bu siireler drgrndaki mesai planlamasr

Sallk

Bakanhgrnrn ilgili

mevzuauna rabidir.

Denetleme iglemleri:

Ye&ilendirilmg TsM'lenn sundugu hiznederin Ig Salirgr ve Giiven-lifi Kanunu ydniinden
denerimleri QSGB tarafindan. diler hususlann denetim.leri ise Salhk Bakanh[rnca yaprlrr.
CSGB tarafindan yaprlan denetim.ler sonucunda tespit edilen eksikiikler ilgili rsM'mn ba$r
oldugu il Miidtirlii$ine bildLilir. Hizrnetin alsamamasr igin gereken tedbtler Il MtdiirltrEii
arafindan alrrur.
Hizrner alan rgyeri yetkilisi ile TSM'nin sorumlu hekimi ( sorumlu mtidiir yetkisi ile) e-devlet
qifresr alarak her tiirlii iglemi www.isgkatrp.csgb.gov.tr adresindeki ISG KATIP iizerinden
vapabilir,

TSM'lenn ig salhlr ve guvenli[i hizrneti sruunasmda onaya qrkabiiecek problem.lenn
96zi.imii igin Safl* Bakanh$ Tiirkiye Halk Safl{r Kurumu Ba5kanhlr biinyesindeki
Cahsanlann Sa{hg ve Giivenliti Daire Bagkanirg ile QSGB iq Salhg ve Giivenlig Genel
Miidialiitti biinyesindeki Yetkilendirme Darre Bagkanh[r ile irtibata gegilmesi gerekmekredir.
Bilgilerini ve gerelini rica edenz.
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