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Kanunu 

• Madde 126 “Yenilecek ve içilecek şeyler satan 
veya veren veyahut taharet ve nezafete 
mütaallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir 
kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor 
almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei 
sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama 
müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini 
mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar 
sanatlarını icradan menolunurlar,” 



Madde 127- ‘’126 ncı maddede zikrolunan 

sıhhi muayene meccanen belediye tabipleri 

tarafından yapılır. Belediye tabipleri 

bulunmayan yerlerde bu vazife hükümet 

tabipleri tarafından icra olunur. Mahalli 

belediyelerince hangi meslek ve sanat 

erbabının muayeneye tabi olduğu 266 ncı 

maddede zikredilen nizamnameye 

dercolunur.” 



 21.12.1994 gün ve 15152 sayılı Genelge. 

18.05.2000 gün ve 6902 sayılı Genelge 

27.01.2005 tarih ve 1059 Sayılı Genelge 



• Gaita kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, 

en az yılda bir) 

• - Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, 

histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve 

helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir) 

• - Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus 

aureus yönünden,en az yılda bir) 

• - Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az 

yılda bir) 

 



• Madde 126- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/663/58.md.) Gıda 

üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine 

temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik 

sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri çalışanlarına, hijyen 

konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği 

eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını 

sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan 

kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları 

durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra 

kapsamındadır. Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş 

yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları 

rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt 

hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri 

de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının 

iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş 

yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları 

konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür. 



• Madde 127- (Yeniden düzenlenen madde: 11/10/2011-
KHK/663/58.md.) 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki 
hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya 
engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, 
iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabının 
126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, 
Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca 
müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 126 ncı 
maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir 
salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli 
incelemeler, analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince 
karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır. 

• 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya 
bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar 
ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol 
vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya 
olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine 
aittir. 
 
 



• Geçici Madde 1- (Ek madde: 11/10/2011-

KHK/663/58.md.) 127 nci maddede 

belirtilen yönetmelik, bu maddenin 

yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 

yürürlüğe konulur ve anılan yönetmelik 

yürürlüğe girinceye kadar ilgili mevzuat 

hükümlerinin uygulanmasına devam 

edilir. 



Kapsam 

• (1) Gıda üretim ve satış yerleri perakende işyerleri,, insani tüketim 
amaçlı sular ve doğal mineralli sular ile diğer suların üretimini yapan 
iş yerleri, et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, 
şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, 
lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, pastaneler, kafeterya, yemeği 
pakette satan yerler ve benzeri işyerleri, kahvehane, kır kahvesi, 
oyun salonu, internet salonu, çay bahçesi, çay ocağı ve benzeri 
işyerleri,  

• (2) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, gazino, dans salonu, 
diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu ve 
benzeri eğlence yerleri, tiyatro, sinema, düğün salonları, sirk, 
lunapark ve gösteri merkezleri, toplu taşıma araçları, misafirhane, 
tatil köyleri, otel ve pansiyonlar, kongre merkezleri, güzellik 
salonları, masaj salonları, hamam, sauna ve benzeri yerler, kaplıca, 
berber ve kuaförler 
 



Amaç 

Yapılan işin özelliğinden dolayı çalışan kişiler 
aracılığı ile toplumun diğer bireylerine hastalık 
bulaştırılmasını önlemek için gıda üretim, satış 
ve toplu tüketim yerleri perakende işyerleri, ile 
insan bedenine temasın söz konusu olduğu 
temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde 
çalışanlara yönelik hijyen konularında eğitim 
sertifika programlarının düzenlemesi 



• İşyerlerinde  

• kişinin kendi ve/veya toplumun sağlığının 
korunması için çalışan kişiye yönelik iş riski 
değerlendirmesi yapılması ve sonucunda 
çalışmasına engel bulaşıcı hastalık veya cilt 
hastalığı tespit edilenlerin o işten 
uzaklaştırılmasının sağlanması ile 
bulaştırıcılığın önlenmesi ve yeniden çalışmaya 
başlayabilmesi için kriterlerin belirlenmesi 



Sağlık Muayeneleri 

• İşe giriş ve periyodik muayeneleri 
• İlgili mevzuat gereği yaptırılması öngörülen işe 

giriş ve periyodik muayenelerde; Bulaşıcı 
Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları 
Yönetmeliğinde belirtilen bildirimi zorunlu 
hastalıkları bulunanlar ile iş yerinin faaliyet ve 
hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız 
edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya 
cilt hastalığı yönünden değerlendirme yapılarak 
verilecek tabip raporu doğrultusunda o işte çalışıp 
çalışamayacağına karar verilmeli 



İşverenin Yükümlülükleri 
 

• İşverenler, iş yerlerinde çalışan kişiler aracılığı ile toplumun diğer 
bireylerine hastalık bulaştırılmasını önlemek için sağlıklı ve güvenli 
çalışma ortamının tesis edilmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla 
yükümlüdürler. Bu amaçla işverenler; 

• a. Çalışanlarına bulaşıcı hastalıklar yönünden iş riski 
değerlendirmesi yapılmasını, 

• b. Çalışanların bulaşıcı hastalık taşıdıklarının tespiti halinde 
gerekli tedbirlerin alınmasını, 

• c. Çalışanların bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları hakkında 
bilgilendirilmesini  

• d. Hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları içinde 
hijyen konularının da yer almasını, eğitimlerin düzenlenmesini, 
çalışanların bu programlara katılmasını ve verilecek eğitim için 
uygun yer, araç ve gereç temin edilmesini, 
 



Çalışanın Yükümlülükleri 
 

Çalışan kişiler aracılığı ile toplumun diğer 
bireylerine hastalık bulaştırılmasını önlemek için 
çalışanlar; 

• a. Hastalık tanısı aldıklarında işverene bilgi 
vermekle, 

• b. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının 
tesisi için düzenlenecek olan hijyen 
eğitimlerine katılmak ve ilgili talimatlara 
uymakla yükümlüdürler. 

 



TEŞEKKÜR EDERİM 


