
BELGE/SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMİ YAPACAKLARIN DİKKATİNE! 

 

6331. SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5. MADDESİ –  

(1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği 

uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından 

verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge 

veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek 

belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı 

tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı 

eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava 

girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır. 

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan 

eğitim kurumu ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanları, kayıtlarda yer 

alan haliyle yeni yapılacak düzenlemeye aktarılır. 

 

İSG Kanununun Geçici 5. Maddesi gereğince eski belgelerini yenileri ile değiştirenlerden, 

yeni belgelerini kullanmak isteyenlerin dikkatine !!! 

 

 Gerek ÇASGEM, gerekse Genel Müdürlüğümüz ve TTB tarafından verilen belge ve 

sertifikalar verildiği tarih itibari ile geçerliliği tescil edilecektir.  

  

Örnek: 2005 ÇASGEM eski sertifika no: aa105 ---- geçerli duruma getirilen yeni 

sertifika tarihi 2005 İSGGM no: aa105 olacaktır. Böylece yenileme(vize) yaptırmak 

istenen belgenin tarihi olarak ilk verildiği tarih esas alınacaktır.  

  

 Belgesini yenileyen iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin, belgelerini 

kullanabilmeleri amacıyla; ilk belge tarihlerini dikkate alarak, bu tarihin üzerinden 5 

yıl veya daha fazla süre geçmiş olması durumunda, bu kişilerin Bakanlıkça 

yetkilendirilmiş olan eğitim kurumlarından ilgili iş güvenliği uzmanlığı veya işyeri 

hekimliği için düzenlenen “yenileme eğitimi” programlarına katılmaları 

gerekmektedir. 

 

 Yenileme eğitimini tamamlayan iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin, 

belgelerine ilişkin vize işlemlerini de tamamlamaları gerekmekte olup, bu işlemler 

eğitime katıldıkları kurumlar tarafından takip edilecektir.  

 



*** Banka hesap no:  

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Hesabı 

Ziraat Bankası – Emek Şubesi 

IBAN NO: TR 8500 0100 0765 4050 8311 5007 

 

Sertifika Ücreti: 300 TL + KDV%18 = 354 TL 

Sertifika Yenileme Ücreti: 300 TL + KDV%18 = 354 TL 

Sertifika Vize Ücreti: 75 TL + KDV %18 = 88,5  

 


