
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMININ TANITIMI 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından, HİSAM işbirliğinde düzenlenen 40 saatlik 
(5günlük) eğitimdir. 

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticiliği için İlgili Yönetmeliklerin öngördüğü 40 
saatlik eğitim programıdır. İlgili mevzuat düzenlemeleri aşağıda sunulmuştur. 

İsteklilerin eğitime katılım talebi ve iletişim bilgileri ile hisam@hacettepe.edu.tr adresine 
başvuru yapmalı ya da 0312 305 41 06 numaralı telefonla iletişime geçmeleri gerekmektedir. 
Bu ön kayıt işlemini takiben gerekli bilgiler katılımcılara iletilecektir. 

Katılımcı sayısı en fazla 25 kişidir. 

Ankara’da sürdürülecek eğitimlerde katılımcı ücreti 1000 TL (KDV Dahil) dir. 

Eğitimler Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesinde yapılacaktır. 

Kamu ya da özel kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda Ankara dışında eğitimler 
verilebilir. Bu durumda olumlu eğitim ortamı oluşturma, uygun eğitim salonu, eğiticilerin 
ulaşım ve konaklamaları vb konularda düzenleme yapılmalıdır. 

Konaklama olanağı için dileyen katılımcılar kendileri aynı yerleşke içinde yer alan Hacettepe 
Üniversitesi Konukevi (www.sksdb.hacettepe.edu.tr/konukevleri.php, 0312 305 16 79 - 305 
15 78, 305 16 66 - 305 21 77) yetkilileri ile görüşebilirler. 

 

İLGİLİ MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28713 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen: 

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler veya8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen 
eğiticilerin eğitimi belgesini, 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Eğiticiler ve Belgelendirme 

mailto:hisam@hacettepe.edu.tr


İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile diğer sağlık personeli eğitici 
belgesi 

MADDE 36 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi; 

a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan; 

1) En az beş yıl işyeri hekimliği yaptığını belgeleyen işyeri hekimlerine, 

2) En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı 
programında doktora yapmış hekimlere, 

3) En az beş yıl teftiş yapmış hekim iş müfettişleri ile Genel Müdürlük ve bağlı 
birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış hekimlere, 

4) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanlarına veya meslek 
hastalıkları hastanelerinde üç yıl çalışmış olan hekimlere, 

b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, teknik öğretmen, hukukçu ve hekimlerden 
Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun olarak üniversitelerde en az dört 
yarıyıl ders veren öğretim üyelerine, 

başvurmaları halinde, EK-9’daki örneğine uygun olarak düzenlenir. 

(2) Diğer sağlık personeli eğitici belgesi; 

a) Diğer sağlık personeli tanımında belirtilen unvanlara ve pedagojik formasyona veya 
eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olanlardan; 

1) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı 
programında doktora yapmış olanlara, 

2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış olanlara, 

3) Meslek hastalıkları hastanelerinde en az üç yıl görev yapmış olanlara, 

b) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen diğer sağlık personeli eğitim 
programına uygun, en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine 

başvurmaları halinde, EK-10’daki örneğine uygun diğer sağlık personeli eğitici belgesi 
düzenlenir. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi 
sahibi olanlar, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim 
programları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde, diğer sağlık personeli eğitici 
belgesi sahibi olanlar ise diğer sağlık personeli eğitim programları ile bu programlara ilişkin 
yenileme eğitimlerinde Genel Müdürlükçe belirlenecek müfredatta yer alan şartlara 
uygunluk sağlanması şartıyla görev alabilirler. 



 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK 

29 Aralık 2012  CUMARTESİ  

Tanımlar 

b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler veya8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen 
eğiticilerin eğitimi belgesini, 

MADDE 29 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi: 

a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan; 

1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği 
uzmanlarına, 

2) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği 
programında doktora yapmışmühendis, mimar veya teknik elemanlara, 

3) En az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlıkta beş yıl görev yapmış iş sağlığı 
ve güvenliği uzmanlarına, 

4) En az yedi yıl uzmanlık tecrübesine sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman 
niteliğini haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına, 

5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az sekiz yıl görev yapmış mühendis, mimar 
veya teknik elemanlara, 

b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk ve tıp 
fakültelerinden mezun olanlardanüniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim 
programlarına uygun en az dört yarıyıl ders veren öğretimüyelerine, başvurmaları halinde, 

EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi 
sahibi olanlar, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim 
programları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde Genel Müdürlükçe belirlenecek 
müfredatta yer alan şartlara uygunluk sağlanması şartıyla görev alabilir. 

Eğiticilerin belgelendirilmesi 

MADDE 31 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma 
niteliklerine haiz olup; bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi 
amacıyla; 



a) Geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge ile 
pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak 
en az beş yıl çalıştığını gösteren belgeyi, 

b) Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde 
ders vermiş olanlar için; 29 uncu maddede belirtilen unvanları haiz olduklarını gösteren lisans 
diplomaları ve Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az dört 
yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör onayını içeren resmi yazıların asıllarını, 

c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışında kalanlar için ise 29 uncu 
maddede belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri ve Bakanlıkça belirlenen 
belge bedelinin ödendiğini gösteren belgeyi, Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış dilekçe 
ekinde şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir. 

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin 
getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır ve şahsen ibraz edilmesi gereken 
belgelerin doğruluğundan belge sahipleri sorumludur. 


