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ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : E-18802981-139.99
Konu : Verem Savaşı Dispanserlerine

Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği
Başvuruları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 12/01/2022 tarihli ve 60949272-010.07.01-01-5 sayılı yazı.

İlgi sayılı yazıya istinaden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu tüm çalışanlar
için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini zorunlu hale getirmiş ve bu sorumluluğu işverene yüklemiştir.
Kanunun 15 inci maddesinin 2. fıkrasında “Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar,
yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.” ve 4. fıkrasında yer
alan “Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence
karşılanır, çalışana yansıtılamaz” hükümleri gereği, işin mevzuatla belirlenmiş tehlike sınıfı gereği
ihtiyaç duyulan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasından ve bunun sonucunda ortaya çıkan
maliyetten işveren sorumludur.

Sağlık gözetimi kapsamındaki hizmetlerin İSG-KATİP sistemi üzerinden sözleşme yapılmış
İSG profesyonellerince verilmesi gerekmektedir. Bu hizmetler nedeniyle oluşacak maliyetlerin yukarıda
bahsedildiği üzere çalışana ve devlete yansıtılamaması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığımızın ilgi sayılı yazısında birinci basamak sağlık hizmeti sunulan verem
savaşı dispanserleri, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında tüberkülozdan korunma, erken tanı ve
taramaların yürütüldüğü birimler olduğu, verem savaşı dispanserlerinde yapılan muayene ve tetkikler
sadece tüberküloz tanısı için olduğu, verem savaşı dispanserine tüberküloz şüphesi veya tüberküloz
tedavisi amacıyla gelenlere yapılan tetkikler başka amaçlarla kullanılamayacağı bildirilmiştir.

Bu sebeple çalışanların ve iş başvurusu yapan vatandaşların verem savaşı dispanserlerinde PA
Akciğer grafisi çekimi için yönlendirilmemesi amacıyla Başkanlığınıza/Odanıza bağlı kuruluş ve
üyelerin bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Uğur BİLGE
İl Sağlık Müdürü

Dağıtım:
Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığı
Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığı
Eskişehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-eskisehir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BSFA3L444&eS=302 adresinden yapılabilir. (PIN:32571)
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