
İSG HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİN DE 

İSG HİZMETLERİNİN KAYIT, TAKİP,KONTROLÜ 

T.C. ÇALIŞMA VESOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- YETKİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 

YAPILMAKTADIR. 

İŞYERLERİNİN BİREYSEL OLARAK İSG HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMELERİ İÇİN 

http://isgkatip.csgb.gov.tr  ADRESİNE GİRİŞ YAPTIKTAN SONRA, 

1. SGK’da kayıtlı işyeri e-Bildirge yöneticilerinin e-Devlet 
şifresi/Elektronik imzası, 
2. Görevlendireceğiniz İSG Profesyonelinin T.C. Kimlik 
numarasının bilinmesi yeterli olacaktır. 
Kurum  adına yetkili kişi İSG-KATİP’e e-Devlet üzerinden giriş 
yapar. 
3. Kurum Seçiniz’’ ekranından sözleşme yapacağı SGK sicil 
numarasını seçer ve Giriş butonuna tıklar. 
4. Sol taraftaki Menü’den ‘’Görevlendirme-Sözleşme’’ 
butonunu tıklar. 
5. Sağ tarafta açılan ‘’Görevlendirme-Sözleşme’’ 
penceresinden Yeni butonunu tıklar. 
6. Karşısına gelen Form ekranından ilgili alanları 
görevlendireceği personele göre doldurur.(Sertifika türü, 
çalışma süresi, TC Kimlik No …) -’’Kaydet’’ butonuna tıklar ve 
Sözleşme İşveren tarafından hazırlanmış olur. 
7. İSG Profesyoneli kendi hesabından İSG-KATİP’e giriş yapar 
hazırlanan sözleşmeyi onaylar. Böylece sözleşme işlemi 
tamamlanmış olur. 
Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan yönetici ekranında 
İşyerinize ait çalışan sayısı,tehlike sınıfı, SGK bilgilerini 
kontrol etmeyi unutmayınız. 

http://isgkatip.csgb.gov.tr/


 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SORULAR  -     CEVAPLAR 
 

1. İSG-KATİP için işletmemde kim yetkili? 

İSG-KATİP için işletmenizde yetkili kişi SGK e-Bildirge 
üzerine kayıtlı olan kişidir. Şirket sahibi, mali müşavir 
veya muhasebecilerinüzerine kayıtlı olabilmektedir. 
Bağlı bulunduğunuz SGK’dan SGK sicil numaranızı ibraz 
ederek öğrenebilirsiniz. Veya SGK e-Bildirge ekranına 
giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı, e-Bildirge 
üzerine kayıtlı olan kişinin TC Kimlik numarasıdır. 
 
 
 

2. İSG Profesyonelleri Havuzu ne işe yarıyor? Buradan 
sözleşme yapabilir miyiz? 

İSG Profesyonelleri Havuzu sertifika sahiplerinin 
kendilerini kaydettikleri bir tanıtım listesidir. Buradaki 
iletişim adreslerinden İşyeri, OSGB ve eğitim kurumları 
ilgili uzman veya hekimle irtibata geçip personel 
ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kısacası İşveren ile 
çalışanları bir araya getiren bir ‘’buluşma noktası’’dır. 
Buradan kesinlikle sözleşme yapılamaz. Sözleşme için 
Görevlendirme-Sözleşme bölümü kullanılmalıdır. 
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3. Tehlike sınıfımız İSG-KATİP’te gözükmüyor. Nasıl seçebiliriz? 

 
Tehlike sınıfının seçimi yapılabilmesi için SGK’nın e-Bildirge 
programının ana sayfasından İşkolu kodu değişikliği 
bölümüne girin. İşinizle alakalı olan NACE kodunu 2012 
yılında yayımlanan Tehlike Sınıfları Tebliğine göre seçin. 
Daha sonra seçilen 6’lı NACE kodunu bağlı bulunduğunuz 
SGK İşyeri Tescil Servisinden tescil ettirin. Yapılan 
güncellemeler üç gün içerisinde İSG-KATİP sistemine 
aktarılacaktır. 
 



 
 

4. İSG-KATİP’te gözüken 6’lı NACE kodumuz yaptığımız işle 
uyumsuz. Nasıl değiştirebiliriz? 

 



 
 

5. İSG-KATİP’te yetkili olan kişi artık işletmemizde çalışmıyor. 
Yetkili kişiyi nasıl değiştirebiliriz? 

Bağlı bulunduğunuz SGK’dan e-Bildirge Yöneticinizi değiştirin. 
Değişiklik neticesinde yetkilendirilen kişi üzerinde başka sicil 
numaraları için yetki varsa, ‘’Kurum Seçiniz’’ ekranın alt kısmındaki 
«E-Bildirge Kullanıcısını Güncelle» butonunu tıklayın, ertesi gün 
sistem talebinizi gerçekleştirir. Eğer kişinin üzerinde herhangi bir 
sicil numarası yoksa, değişiklikten sonra sisteme giriş yapmayı 
deneyin ertesi gün sistem açılır. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurusu;  
İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirecek 
işverenlerin dikkatine!!! 
Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş  Sağlığı ve Güvenliği (SGK) Kanunu gereğince işverenlerce 

görevlendirilmesi gereken iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine ilişkin sözleşme bildirimleri, 

ilgili Yönetmeliklerde yer alan sözleşme örneklerine göre yapılmaktaydı. 

Bugün gelinen süreçte ve SGK Kanununun kapsamı dikkate alındığında, iş güvenliği uzmanı ve 

işyeri hekimi sözleşme bildirimlerine ilişkin iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi 

amacıyla Genel Müdürlükçe “İSG-KATİP” programı hazırlanmış ve tüm işyerlerinin 
kullanımına açılmıştır. 
Sistemin kullanılabilmesi ve iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirebilmesi amacıyla; 

Görevlendirme yapılacak işyerinin “ortak, yönetici, işveren, muhasebe, işveren vekili” 
unvanlı çalışanlardan en az birisinin SGK kayıtlarında işyeri yetkilisi olarak tanımlanmış olması, 

Bu kişilerin e-devlet şifreleri aracılığıyla http://isgyh.csgb.gov.tr adresinden İSG-KATİP 

sistemine giriş yaparak, görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini T.C. Kimlik 
numaraları vasıtasıyla sistem havuzundan seçmeleri, 

Sistem üzerinden seçilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin, yine aynı sistem üzerinden e- 
Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapıp uygun bulmaları halinde sözleşmelerini onaylamaları 

gerekmektedir. Ayrıca, daha önce onayı alınmış ve geçerliliği deva eden sözleşmelerin de "İSGKATİP" 
sistemi üzerinden bildirilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. 
Yukarıda yer alan işlemlerin yapılmış olması, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme 

bildirimlerinin Genel Müdürlüğe bildirilmiş olması olarak kabul edilecek olup, bu işlemden sonra 

herhangi bir evrak işlemi yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak, daha önceden onay alınmış 

sözleşme veya görevlendirme belgelerinin fesih veya başka bir nedenle geçerliliğini yitirmesi 

halinde işveren tarafından durumun 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi 

gerekmektedir. 

Bu nedenle, işlemlere gerekli özenin gösterilmesi ve tamamlanan işlemlere ilişkin olarak Bakanlık 
yetkililerine ilave soru yöneltilmemesi ve sistemin kullanımıyla ilgili yaşanabilecek 
sorunların çözümü için, öncelikle sistemde yer alan kullanma kılavuzundaki “hizmet 
alan işyerleri modülü”nün incelenmesi uygun olacaktır. 
Ayrıca, görevlendirme yapılamaması durumunun, ilgili işyerlerinin Tehlike Sınıfları Tebliğine uygun bir 

tehlike sınıfı seçilmemiş olması ya da görevlendirilen iş güvenliği uzmanının işyerlerinin tehlike sınıfına 

uygun sertifikasının olmamasından kaynaklanacağı bilinmelidir. 

NOT: Uygulamanın çalışabilmesi için aşağıdaki hususlara ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir: 

1. Uygulamanın çalışabilmesi için; Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 21+, Safari 5+, Internet 

Explorer 9+, Opera 12+ internet tarayıcılarına (web browser) ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. Tehlike sınıfı bildirimlerinin, e-Bildirge yoluyla ve “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN 

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ” uygun şekilde Sosyal Güvenli Kurumuna yapılmış 

olması gerekmektedir. Bildirim yapmayan işyerlerinin sistem üzerinden işyeri hekimi veya iş 

güvenliği uzmanı görevlendirmesi mümkün değildir. 


