
EĞİTİMLERİ GEÇERSİZ SAYILAN KATILIMCILARIN 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. 

 

c) Daha önce eğitim alarak, ilgili madde gereğince sınava girme hakkı kazananların 
dikkatine !!! 

 
Söz konusu Kanun’un ilgili maddesi gereğince; daha önce işyeri hekimliği veya herhangi bir 
sınıfa ilişkin iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alarak sınava katılmaya hak kazanıp Danıştay 
kararıyla eğitimleri geçersiz sayılanlardan sınavlara katılmayanların ise, düzenlenecek işyeri 
hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavlarına katılmaları gerekmektedir. Bu sınava ilişkin 
duyuruları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sayfasından takip etmeleri uygun 
olacaktır. 
 
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup da B sınıfı için eğitim almış olanların yeni 

düzenleme ile geçerlilik kazanan C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgelerini (a) bölümünde 

açıklanan işlemleri takip ederek yenilemeleri gerekmektedir.  

d) Daha önce eğitim alıp ilgili sınava katılıp başarılı olan fakat eğitimleri Danıştay kararı 

sonucu geçersiz sayılanlardan sertifikalarını; 

i.) Teslim alanların, (a) bölümünde açıklanan işlemleri takip etmeleri  

ii.) Teslim almayanların, eğer daha önce sertifika bedeli yatırıldıysa bunu gösterir 
dekont yahut İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğünden alınmış yazıyı ve buna ek olarak aradaki farkın (354 TL’ye 
tamamlanması) yatırıldığına dair dekontu ekleyerek (a) bölümünde açıklanan işlemleri 
takip etmeleri, 

gerekmektedir. 
 



* Dilekçe Örnekleri 

 

IGU Dilekçe Örneği Tıklayınız 

 

IYH Dilekçe Örneği Tıklayınız 

(d)-(i) maddesinde sözü geçen link: 

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=13mayis2012adaybilgilendirme 

 

 

 

*** 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/igu-c-dilekcesi
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/iyh-dilekcesi
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=13mayis2012adaybilgilendirme


 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 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  

 

 


