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Amaç

• Katılımcıların, işyerindeki sağlık ve güvenlik 
önlemlerinin izlenmesi, aksayan hususların 
saptanabilmesi, çalışmanın verimli bir şekilde 
ve kesintisiz sürdürülebilmesi için yapılması 
zorunlu olan ölçüm ve izlem kayıtlarının 
değerlendirilmesi hususunda bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak ve yükümlülüklerini 
öğrenmelerine yardımcı olmaktır. 
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Sağlık kayıtlarının önemi: 

• epidemiyolojik çalışmalar amacı ile 
kullanılabilir 

• çalışma koşullarındaki bazı aksaklıklar 
konusunda da uyarıcı olabilir, 
– örneğin kurşun kullanılan işletmede çalışanlarda 

aralıklarla yapılan muayenelerde hemoglobin 
düzeyi sırası ile 15, 14, 13, 12 gram olarak 
bulunuyorsa, hemoglobin düzeyi halen normal 
sınırlarda olmakla birlikte azalmanın saptanması 
uyarıcı olmalıdır.
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Sağlık kayıtlarının önemi

• Hastalık ve kazaların bir bölümde yığılma göstermesi 
uyarıcı olur.
– Örneğin Afrika'daki sisal (iplik yapımında kullanılan 

kenevire benzer bir bitki) fabrikasında sağlık birimine 
solunum sistemi yakınması ile yapılan başvurularda, 
yakınması olanların tarak odasında yoğunlaşmış olması 
dikkat çekmiştir. Bunun üzerine yapılan incelemede 
fabrikada çalışanların %12'lik bölümünü oluşturan tarak 
odası işçilerinin, solunum sistemi yakınmaları ile yapılan 
başvuruların %25'ini oluşturduğu saptanmıştır. Bu bulgu 
üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, bu bitkinin tozlarının 
da mesleksel akciğer hastalığına neden olduğu bilgisi ortaya 
çıkmıştır.
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Sağlık kayıtlarının önemi: 

• İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin 
yeterliliğinin ve güvenirliğinin ölçülmesi, aksayan 
hususların saptanabilmesini sağlar
– Çalışmanın verimli bir şekilde ve kesintisiz 

sürdürülebilmesi için belirli kontrollerin, ölçümlerin, 
bakımların periyodik olarak yapılması gerekir. Bu 
kontrol ve ölçümler işyerinin özelliğine, yapılan işe, 
kullanılan teknolojiye, araç gereç, makine ve 
tezgahlara göre bazı değişiklikler gösterse de ana 
hatlarıyla belirli özellikleri taşımalıdır.

5



Sağlık kayıtlarının önemi: 

• İşyerinin ve o işyerinde çalışanların durumu 
sürekli izlenebilir, sorunlar saptanır

• Hastalık ve kazaların nedenleri hakkında 
ipuçları elde edilebilir

• Teftişe  yetkili iş müfettişine, işyerinin 
mevzuata ne ölçüde uyduğunun 
saptanmasında kolaylık sağlar.
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İşyeri Hekiminin önemli görevlerinden biri de 
izlemedir.

• Risk gruplarının izlenmesi
• İşyerindeki değişiklikler
• Mesleki gelişmeler
• Normal çalışanlar
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Kayıt Tutma

• İşyeri Hekimi bütün çalışmalarını yazılı olarak 
kayıt altına almalıdır. 

• Kayıt için hem yasal dokümanları hem de 
kendi geliştireceği formları kullanmalıdır.

• Tutulan kayıtların neden – sonuç ilişkilerine 
ışık tutacak şekilde olması, ileride yapılacak 
istatistiksel değerlendirmelere dayanak 
olacaktır.
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Raporlama Görevleri

İşyeri Hekimi yaptığı çalışmaları kayıt altına aldıktan 
sonra, gerekli durumlarda Bunlardan rapor oluşturmalı 
ve ilgili birimlere sunmalıdır. Bu birimlerin başında;

• Çalışma Bakanlığı
• İşyeri yönetimi ve
• İşyeri İSG Kurulu Gelmektedir.
Çalışma Bakanlığına verilecek raporlar şunlardır:
• Yıllık çalışma planı
• Yıllık faaliyet raporu
• Meslek hastalıkları ve is kazaları
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Denetimlerde İstenebilecek Bazı Belgeler
• İse Giriş Muayene Kayıtları 

(Ağır ve Tehlikeli İslerde 
Çalışacaklara Verilecek Rapor)

• İş Kazaları ve Meslek 
Hastalıkları İstatistik Kayıtları

• Sağlık Birimi Yıllık Çalışma 
Planı

• Periyodik Sağlık Muayene 
Raporları

• Portör Muayeneleri
• Göğüs Radyografileri
• Akciğer Fonksiyon Testleri
• İşitme Testleri
• Kan ve idrar testleri
• İş Risklerine Göre Özel Testler
• Vizite Kayıtları

• Gebe ve Emzikli Kadın İşçilerin Sağlık 
Kontrolü

• Emzirme Odaları ve Kreşlerle ilgili 
Kayıtlar

• Gece Postalarında Çalışacak Kadın 
işçilerin Kontrolü

• Çocuk isçilerin Sağlık Kontrolü
• İçme Suyunun Analiz Raporları
• İş Sağlığı ve iş Güvenliği Kurul 

Kararları
• İşyeri Ortamlarındaki Gaz ve Toz 

Ölçümlemeleri
• Emzirme Odaları ve Kreslerin 

Kontrolü
• Ecza Dolaplarının □ çerisinde 

Bulunan Malzemeleri Belirten Liste
• Yangın Alarm ve Tahliye Denemeleri
• Kişisel Koruyucuların Kontrolü
• Eğitim Kayıtları
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Denetimlerde İstenebilecek Bazı Belgeler
• Operatörlük Belgesi
• Kazancılar için Yeterlilik Belgesi
• Kaynakçılar için Yeterlilik Belgesi
• insan ve Yük Asansörlerinin Periyodik 

Kontrolü
• Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü
• Motopompların Periyodik Kontrolü
• Buhar ve Sıcak Su Kazanlarının Periyodik 

Kontrolü
• Basınçlı Kapların Periyodik Kontrol ve 

Basınç Deneyleri
• Vulkanizatör ve Devulkanizatörlerin 

Periyodik Kontrolü
• Basınçlı Su ve Hava Tanklarının Periyodik 

Kontrolü
• Kompresörlerin Periyodik Kontrol ve 

Basınç Deneyleri
• Asma iskelelerin Kontrolü

• Gırgır Vinçlerin Kontrolü
• Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik 

Kontrol ve Basınç Deneyleri
• Asetilen Tüplerinin Kontrolleri
• Alev Geçirmez Cihazların Uygunluk 

Belgeleri
• Yangın Söndürme Cihazlarının 

Periyodik Kontrolü
• Yangın Hortumlarının Kontrolleri
• Aspirasyon Donanımların Kontrolleri
• Marangoz Makinelerinin Kontrolleri
• Güvenlik Supaplarının Kontrolleri
• Basınçlı Asit Kaplarının Kontrolleri
• Fırın ve Ocakların Kontrolleri
• Elektrikli El Araçlarının Kontrolleri
• Elektrikli Kaynak Makinelerinin 

Kontrolleri
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Denetimlerde İstenebilecek Bazı Belgeler
• Tam Yalıtılmıs Elektrikli Aygıtların 

Kontrolleri
• Aydınlatma Tesisatının Kontrolü
• Topraklama T esi satının Kontrolü
• Elektrik Tesisatının Kontrolü
• Paratoner ve Tesisatının Kontrolü
• Boru ve Donanımlarının Kontrolü
• Sıvı Tank ve Depoların Kontrolü
• Taban ve Asma Kat iskelelerinin 

Kontrolü
• Kaynak işleri Sırasında Onarım 

izni
• Asansör Kabinlerinin 

Taşıyabileceği Maksimum Yük 
Levhası

• Zımpara Tasının Dönme Hızı ve 
Özelliklerine ilişkin Etiket

• Kazanların Üzerindeki Etiketler

• Basınçlı Kapların Etiketleri
• Kompresörlerin Üzerindeki 

Etiketler
• Vinçlerin Tasıma Gücünü Belirten 

Etiketler
• Motorlu Araç ve Römorkların 

Tasıma Kapasiteleri Etiketi
• Par. Pat. Teh.ve Zar.Madde 

Kaplarına ilişkin Etiketler
• Karpit Saklanan Kaplar için Etiket
• Asetilen Jeneratörleri için 

Etiketler
• Kurma izni ve işletme Belgeleri 

için Başvuru
• Günde 7,5 Saat ve Daha Az 

Çalışma Bildirimi
• Gece Postalarında Çalıştırılacak 

Kadın isçiler için izin Belgele
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Kayıtların sınıflandırılması

• Mevzuatla belirlenmiş örneği olanlar
– Çalışanlara yönelik olanlar

• Sağlık raporları
• İşçi özlük dosyası
• Çocuklar İçin Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarında 

Tutulacak kayıtlar 
• Sağlık dosyası

– İşyerine yönelik olanlar
• İş kazası, meslek hastalıkları kayıtları
• Kaza raporları
• Yıllık değerlendirme raporu
• Yıllık çalışma raporu
• Sözleşmeler
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Kayıtların sınıflandırılması
• Mevzuatla belirlenmiş örneği olmayanlar

– Çalışanlara yönelik
• İşe giriş raporları
• Meslek hastalıklarından korunmak amacıyla yapılan kontroller
• Tüm meslek hastalığı risklerine karşı sağlık yapılan sağlık 

kontrolleri
• Gebe ve emzikli kadın işçilerin muayeneleri 
• Gece postalarında çalışan kadın işçilerin sağlık kontrolü
• her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile 

bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık 
raporlarının bir nüshası

• Asbestle çalışanların sağlık kayıtları
•  14'den 18 yaşına kadar (18 dahil) bütün çocukların işe girişte ve 

periyodik olarak 6 ayda bir sağlık kontrolleri 
• Özürlü sağlık raporları
• Tedavi kartları ve poliklinik defteri
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Kayıtların sınıflandırılması
• Mevzuatla belirlenmiş örneği olmayanlar

– İşyerine yönelik olanlar
• Yıllık çalışma raporları
• Risk değerlendirmesi
• İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların 

yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını 
belirten kayıtları tutacaktır

• içme suyunun ilgili mevzuata uygunluğunun resmi 
makamlar veya belediyeler tarafından belgelendirilmesi 

• kişisel ilk yardım paketinin içerisine, bu paketlerin nasıl 
kullanılacağını açıklayan bir yönerge konulacaktır.
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Mevzuatla Örneği Belirlenmiş 
İşyeri Sağlık Kayıtları
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Çalışanlara Yönelik Kayıtlar

• Sağlık raporları (İş K. 86, İş.He.Y. 22)

• İşçi özlük dosyası (İş K.75)

• Çocuklar için emzirme odaları ve 
çocuk bakım yurtlarında tutulacak 
kayıtlar
(Gebe ve Em.Ka.T. 9,13)

• Sağlık dosyası (İş.He.Y.14)
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• İş kazası formu
• Meslek hastalığı formu (İş.He.Y.14)
• Yıllık değerlendirme raporu (İş.He.Y.9)
• Yıllık Çalışma Raporu (İş.He.Y.22)
• Sözleşme (İş.He.Y.25)

İşyerlerine Yönelik Kayıtlar
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6331 - 
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

• İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 
• MADDE 14 – (1) İşveren; 
• a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri 

yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. 
• b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde 

işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş 
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili 
raporları düzenler. 

• (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde 
bulunur: 

• a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. 
• b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek 

hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. 
• (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları 

vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti 
sunucularına sevk eder. 

• (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen 
sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün 
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 

•   
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Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

• İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri
• MADDE 7 – (1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;
• a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,
• b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık 

dosyalarını,
• saklar.
• (2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, 

yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren 
dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

• (3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, 
Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

• (4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren 
tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler 
işverene tebliğ edilmiş sayılır.

• (5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri 
hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren 
sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri 
göstermek zorundadır.
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20 TEMMUZ 2013 CUMARTESI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
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• MADDE 5 İşyeri hekimi ve diğer sağlık 
personeli görevlendirme yükümlülüğü
– (5) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa 

gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kişiye yazılı 
olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli 
olarak arşivlenmesini sağlar.
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• MADDE 9 İşyeri hekimlerinin görevleri
– A rehberlik

• 8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 
tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

– C sağlık gözetimi
• 4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten 

işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli 
tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun 
olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
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• MADDE 9 İşyeri hekimlerinin görevleri
– A rehberlik
– C sağlık gözetimi

• 9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları 
kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş 
kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme 
yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme 
ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını 
hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık 
çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, 
uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen 
örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu 
hazırlamak.
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• MADDE 9 İşyeri hekimlerinin görevleri
– ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

• 1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili 
mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma 
yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını 
yapmak veya kontrol etmek.

• 5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi 
sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş 
güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine 
uygun olarak hazırlamak.

– d) İlgili birimlerle işbirliği;
• 8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve 

güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma 
planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.
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• İşyeri hekiminin yükümlülükleri
• MADDE 11 – 

– (4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde 
yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 
işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu 
maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş 
güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve 
gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere 
yazar.
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DSP’nin görevleri

• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, 
değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde 
işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve 
gerekli kayıtları tutmak.

• Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe 
giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri 
hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime 
yardımcı olmak.

• Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve 
gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
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DSP’nin görevleri
• İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve 

yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
• Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
• İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının 

sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle 
birlikte çalışmak.

• İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili diğer görevleri yürütmek.

• İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek 
elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu 
kişilerle işbirliği yapmak.
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DSP’nin yetkileri

• Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve 
araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere 
ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

• Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve 
işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine 
uygun olarak işbirliği yapmak.

• …
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• Sevk zincirinin henüz oturtulmamış olması nedeniyle 
yukarıdaki formun yaygın olarak kullanıldığı 
söylenemez. 

• Birinci basamakta çalışan hekim, 2 ya da 3. basamağa 
yönlendirdiği hastasıyla ilgili bilgileri edinmek 
zorundadır. 

• İşçiye gittiği hastanede neler yapıldığı, hangi teşhisin 
konulduğu, hastalığın prognozu hakkında bilgiler çok 
değerlidir. 

• İşyeri hekimi “çalışanın döndüğünde işine devam edip 
edemeyeceği, hangi işlerde çalışabileceği, hangi 
ortamlardan ne süre uzak durması gerektiği” 
konularında kendisine bilimsel destek aramaktadır. 

• Bu destek üst basamakta çalışan uzman hekim 
tarafından sağlanmalıdır.
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• İşyeri hekimi, OSGB hekimi, TSM hekimi, aile hekimi veya 
ikinci basamakta hastanede çalışan hekim meslek 
hastalıklarından veya işle ilgili hastalıklardan şüphelendiği 
çalışanları meslek hastalıkları tıbbi tanısı koymakla yetkili 
sağlık kuruluşlarına 
– Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanelerine, 
– Sağlık Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Hastanelerine veya 
– Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine

meslek hastalığı veya işle ilgili hastalık şüphesi ile sevklerini 
yaparak ileri tetkiklerinin yapılmasını sağlamalıdır.

• İşyerinde tutulan sağlık gözetimi kayıtlarının istatistikleri 
çıkartılmalı, analiz edilmeli ve değerlendirilmelidir.

• İşyerinde işgücü ve işgünü kayıplarına neden olan sağlık 
sorunları saptanıp bunların önlenmesine yönelik gerekli 
koruyucu ve önleyici tedbirler alınıp gerekli sağlık 
gözetimleri yapılmalıdır.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Karar Defteri: 
▪Defter kurulun sekretaryasını yürüten İş Güvenliği 
Uzmanı tarafından saklandığından, her ay yapılan 
toplantıdan sonra tutanağın fotokopisi işyeri 
hekimince dosyalanarak saklanmalıdır. 
▪Bir sonraki ay yapılacak toplantıdan önce gözden 
geçirilmesi yararlı olur.

Onaylı Defter: 
▪Defterin alınması ve saklanması işverenin görevidir.
▪ Defter 3 nüsha otokopili olarak hazırlanmış olarak 
piyasada bulunmaktadır. 
▪Eğer işyerinde varsa İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte 
doldurulup, bir kopyası işyeri hekimince aklanmalıdır.
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Protokol Kayıt Defterleri: 
▪Protokol kayıt defterleri İl Sağlık Müdürlüğü’nden onaylı olmalıdır. 
▪Defterin her bir sayfasında sırası ile yer alacak sütunlar: sıra numarası, 
tarih, adı ve soyadı, adresi, yaşı, cinsiyeti, tanı, karar, düşünceler, 
muayeneyi yapan hekimin kaşesi ve imzası. 
▪Defter matbu olarak basılı olacaktır.
▪Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır. 
▪Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık Müdürlüğünce 
doldurulmuş bölüm yer almalıdır; 
▪Defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, söz konusu 
sağlık kuruluşunun hangi kliniğinde (tıp dalında) veya bölümünde 
kullanılacağı, defterin kaç sayfadan oluştuğu, defterin söz konusu sağlık 
kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu. 
▪Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum 
mühürü. 
▪Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık Müdürlüğünce 
mühürlenir.
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▪Laboratuvar Kayıt Defteri:
▪Defterin her bir sayfasında sırası ile yer alacak sütunların başlıkları: sıra numarası, 
tarih, adı ve soyadı, adresi, yaşı, cinsiyeti, istenen tetkik, sonuçlar, tetkiki isteyen 
hekimin kaşesi ve imzası. 
▪Defter matbu olarak basılı olmalıdır. 
▪Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralandırılmalı, 
▪ilk sayfasında İl Sağlık Müdürlüğünce doldurulmuş şu bilgileri içeren bölüm yer 
almalıdır: defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, söz konusu 
sağlık kuruluşunun hangi laboratuvar biriminde kullanılacağı, defterin kaç 
sayfadan oluştuğu, defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter 
olduğu. Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum 
mührü. 
▪Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlenir.
▪Laboratuvar Kayıt Defteri, sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen tüm laboratuvar 
işlemleri için ortak olarak kullanılamaz. Sağlık kuruluşunda bulunan her bir 
laboratuvar birimi için (biyokimyasal ve radyolojik tetkikler için) ayrı laboratuvar 
Kayıt Defterleri kullanılır. 
▪Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde kullanılacak Protokol ve Laboratuvar Kayıt 
Defterleri yukarıdaki bilgiler göz önüne alınarak Sağlık İl Müdürlüğünce 
onaylandıktan sonra kullanılmalıdır.
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teşekkürler


