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20. YIL 

iyilik, sağlık diyebilmek için… 



  ARTI OSGB BÜLTENİ  Sayfa 2 

  

 

ARTI OSGB BÜLTENİ  
 

BU SAYIDA NELER VAR? 

 
OCAK-ŞUBAT 2018 ......................................................................................................................... 1 

BU SAYIDA NELER VAR? ................................................................................................................. 2 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ............................................................................................................ 3 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2018 YILINDA UYGULANACAK 

İDARİ PARA CEZALARI…… ............................................................................................................. 4 

STAJYERLERİN İŞ KAZASINI KİMLER BİLDİRECEK? .......................................................................... 5 

MEDULA E-REÇETE SİSTEMİ İŞYERİ HEKİMLERİNCE KULLANILMAYA BAŞLANDI............................ 7 

KAN BAĞIŞI ..................................................................................................................................... 8 

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ ............................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 



  ARTI OSGB BÜLTENİ  Sayfa 3 

  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI 

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 

 
 

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer 

alan; 

 

 “03.22.01”, “84.22.05”, “84.23.04”, “84.23.05”, “93.29.03”, “94.99.13” ve “96.03.01” satırları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş; 

Aynı listede yer alan “66.19.07” satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı listeye “69.10.09” satırından 

sonra gelmek üzere, “69.10.10” satırı ve “96.03.01” satırından sonra gelmek üzere, “96.03.02” satırı 

eklenmiştir. 
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 

2018 YILINDA UYGULANACAK 

İDARİ PARA CEZALARI 

 

 

6331 Sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu‘na göre uygulanacak idari para 

cezalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

https://www.csgb.gov.tr/isggm/Contents/hizlierisim/ipc/ 
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STAJYERLERİN İŞ 

KAZASINI KİM 

BİLDİRECEK 

 

 

Stajyerlerin iş kazası bildiriminin işverenler tarafından 3 iş günü içinde SGK’ya bildirilmesi 

ve ayrıca ilgili eğitim kurumuna da yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bildirim 

stajyerlerin okulları tarafından yapılmayacaktır. 

5510 Sayılı Kanun’a göre, “meslek liselerinde 

okumakta iken veya yükseköğrenimleri 

sırasında staja tabi tutulan öğrenciler”, 5 (b) 

kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. 5 (b) 

kapsamında sigortalı sayılanlar hakkında 

sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigorta 

primleri ödenmektedir. 

Meslek liselerinde ve gerekse de 

yükseköğretimde zorunlu staj yapan veya staj yapması uygun görülenlerin sigorta primlerini 

öğrenim gördükleri okullar yatırmaktadır. 5510 Sayılı Kanun’da yer almakla birlikte genel bir sosyal 

güvenlik uygulaması olarak, iş kazası bildirimi, kısa vadeli sigortalı kolları açısından prim ödeme 

yükümlüsü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmaktadır. Her ne kadar 5/b kapsamındaki 

stajyer öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü okul/yükseköğrenim kurumu olsa da, 6331 Sayılı 

Kanun uygulaması gereğince, iş sağlığı ve güvenliği açısından stajyerlerin diğer sigortalılardan ayrı 

olarak değerlendirilmemesi sonucunda stajyerlerin iş kazası bildirimi tartışmalı bir konu halinde 

gelmiştir. 

Ancak, stajyerlerin iş kazası bildirimleri işverenler tarafından yapılmaktadır. Bu husus, açık bir şekilde 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği’nin 7. maddesinde yer almaktadır. 

“5510 Sayılı Kanun’un 5(b) bendinde belirtilen sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde ise, eğitim 

veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine 

derhal, SGK’ya en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirimleri yapılmalıdır.” 
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Yine, SGK’nın 01.09.2015 tarihinde 

yayınlanmış olduğu 2015/22 sayılı 

Genelgesi’nde ayrıca düzenleme yapılarak; 

stajyerlerin iş kazası bildiriminin işverenler 

tarafından yapılacağı hatırlatılmıştır.  

Ayrıca, işverenler tarafından ilgili eğitim 

kurumuna da mutlaka yazılı olarak bilgi 

verilmelidir. 

“5(b) bendi kapsamında bulunan çırak ve stajyer öğrenciler ve İş-Kur kursiyerlerinin staj gördükleri 

sırada iş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığına tutulmaları halinde bildirimleri, söz konusu 

kişilerin işverenleri tarafından yapılacak ve yükümlülüğün süresinde yerine getirilmemesi 

“durumunda idari para cezaları işverenlerine uygulanacaktır.” 
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Medula E-Reçete Sistemi 

İşyeri Hekimlerince 

Kullanılmaya Başlandı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü’nün 02.10.2017 tarihinde 

https:// isgkatip.csgb.gov.tr web adresinde yayımladığı İşyeri Hekimliklerinde e-reçete konulu 

duyurusunda; 

“Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına 02.01.2018 

tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilecek olup bu tarihten itibaren manuel reçete girişine 

“Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim 

tarafından imzalanan reçetelerde izin verilebileceği; ancak Güvenlikli elektronik imzasını temin 

edemeyen İşyeri hekimlerinin de olabileceği ve bu nedenle de hasta mağduriyeti de oluşmaması 

için 01.03.2018 tarihine kadar “Sgk Kurumsal Hekim Şifresi” ile yazılan e-reçete’ler kabul 

edilebileceği bildirilmektedir. 

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan 

ulaşabilirsiniz.  

 

01.03.2018 tarihi itibarıyla işyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin de e-reçete olarak 

düzenlenmesi uygulamaya sokulmuştur. Bu uygulama kapsamında reçete üretebilmek için, işyeri 

hekimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine entegre bir otomasyon yazılımı ve elektronik 

imza temin etmeleri gerekmektedir.  

Bu ihtiyaca yönelik olarak hazırlamış olduğumuz Artı Metrik E-Reçete Yazılımı, SGK Medulla E-

reçete sistemine entegredir ve tüm elektronik imza akıllı kartlarıyla uyumludur  

Artı Metrik E-Reçete Yazılımına aşağıdaki linkten ulaşabilir ve yazılımı 15 gün boyunca ücretsiz 

olarak kullanabilirsin 

 

 

http://www.saglikaktuel.com/d/file/sagliktesisireceteveraporwebservisleri.20180223093

122.pdf 

http://erecete.artimetrik.com.tr/login 
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KAN BAĞIŞI 

Kan Acil değil Sürekli bir ihtiyaçtır. Kan 

üretilemeyen bir dokudur ve halen tek kaynağı 

sağlıklı bağışçılardır.Kan bağışı hem toplumsal 

hem kişisel açıdan çok önemlidir. Eğer kan verir 

isek vücut yeni kan hücreleri üretir ve bu vücut 

için yararlıdır.Her yıl binlerce insan, bir kaza ya 

da hastalık sonucunda kan bulamadığı için 

hayatını kaybetmektedir. Buna karşılık yapılan 

araştırmalar, yaklaşık 72 milyon insanın yaşadığı Türkiye’de yıllık kan bağış oranının, nüfusun %1′i 

kadar olduğunu göstermektedir 

KAN VERMENİN ÖNEMİ 

”Kanamalı bir hastada ya da büyük bir ameliyatta 6-8 ünite 

kana ve 4-5 ünite taze donmuş plazmaya ihtiyaç vardır. 

Problemli gebelik dönemi geçiren ya da kanamalı hamile bir 

kadının yaşamını sürdürebilmesi için kan ve kan ürünlerine 

gereksinim duyar. Hayatları boyunca kan ve kan ürünlerini 

almak zorunda olan hemofili ve talesemi hastaları sizlerin kan 

bağışınızı bekliyor. Yenidoğan ve kanın değişmesi için çok 

taze kana ihtiyacı olan bebekler sizin kanınızı bekliyor. Ağır 

böbrek hastalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için kan ve 

kan ürünlerine ihtiyaçları var. Kan yapılamayan tek ilaçtır. Bir gün siz de kan ve ürünlerine 

gereksinim duyabilirsiniz.  

KİMLER KAN VEREBİLİR?  

18 yaşını doldurmuş, 65 yaşından küçük sağlıklı herkes. Ancak 

bağışçıların sağlık sorgulamasından ve temel bir muayeneden 

geçirilmesinin ardından kimlerin kan verebileceği tespit edilir.  

 

KİMLER KAN VEREMEZ? 

Hepatit B, Hepatit C ve AIDS hastaları, Sıtma hastalığı geçirenler (tedavinin sağlanmasından 3 yıl 

sonradan itibaren kan verebilirler), Frengi geçiren hastalar (iyileşmeden 1 yıl sonra kan verebilirler), 

Tüberküloz Hastalığı geçirenler (Tedavinin sağlanmasından 5 yıl sonra kan verebilirler),  
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Diabet Hastaları (İlaç kullanmayan veya ilaç kullandığı 

halde kan şekeri regüle edilmiş olanlar kan verebilir), Anemi 

teşhisi konmuş kişiler, Gebeler, Koroner Kalp Hastalığı olan 

kişiler, Astım hastaları, Otoimmün hastalığı olanlar, Kanama 

eğilimi olanlar, Kronik bronşit hastaları, Epilepsi hastaları kan 

veremezler. 

Ayrıca büyük ameliyatlardan sonra 6 ay boyunca kan bağışı 

alınmaz. Mide rezeksiyonu geçirenler ise hiçbir zaman donör 

olamazlar. Kan veya kan ürünü alan donörler 1 yıl boyunca 

kan veremezler.  

  KAN VERMENİN FAYDALARI  

* Kemik iliğinin yağlanmasını önleyip, kan yapımı canlı tutulur. 

* Verilen kanın yerine, anında vücuttan genç hücreler dolaşımına katıldığı için, bağışçı daha dinç 

ve canlı olur. 

* Kandaki yüksek yağ oranı düşer. 

* Kan bağışı kalp krizi ihtimalini %90 azaltır. 

* Kan bağışlayan kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların 

giderilmesinde çok büyük katkısı olur. 

* Kan bağışçısı her kan verdiğinde: AIDS , Hepatit B , Hepatit C , Sifiliz Kan grubu taramasından 

ücretsiz olarak yararlanmış olur. 

* Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin, kan uyuşmazlığı olan bir bebeğin, kan bulunmazsa 

ölecek bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının, size verdiği manevi duygu ölçüsüzdür. 

Bağışınız çok insancıl ve onurlu bir davranıştır.  
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Her yıl sigaradan ölenlerin sayısı AIDS, kokain, eroin, alkol, yangın, trafik 

kazası, cinayet ve intihardan ölenlerin toplamından fazladır.  

BUGÜN DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA 
GÜNÜ... 

Bir sigara ömürden 12 dakika çalıyor! 

Başta kanser olmak üzere birçok hastalığı 

tetikleyen sigaraya bağlı olarak her yıl 

dünyada 5 milyon, ülkemizde 100 binden 

fazla kişi yaşamını yitiriyor.  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi 

kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı 

Bırakma Günü olarak anılmaktadır. Amacı; sigara kullanma 

alışkanlığı olan kişilerin sigaranın zararları 

hususundaki bilgilerini pekiştirmek ve arttırmak suretiyle, 

insanların sigara kullanma alışkanlığından uzaklaşmasına neden olacak bazı davranış 

değişikliklerine yol açmaktır. 

Her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan Türkiye’de 150 

bin kişi hayatını kaybetmekte, sakat ve felç 

kalmaktadır. Trafik kazalarından, terör 

kurbanlarımız vb. gibi ölümlerin toplamından 

yaklaşık 5 kat daha fazladır. 

Her sene dünyada ortalama 2.500.000 kişi 

sigaranın yol açtığı hastalıklar 

sebebiyle hayatlarını kaybetmektedir.  

Sigara terk edildiği andan itibaren 10 sene 

içerisinde vücut hiç sigara içmemiş bir insanın 

vücudu haline gelebilmektedir.  

En iyi tedavi sigaraya hiç 

başlamamak… 

Eğer başladıysak gelin 9 Şubat tarihini “SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN YENİ BİR 

BAŞLANGIÇ” olarak kabul edelim. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kokain
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eroin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alkol
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yang%C4%B1n
https://tr.wikipedia.org/wiki/Trafik_kazas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Trafik_kazas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cinayet
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntihar
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ARTI OSGB PAYLAŞIM TARİHÇESİ  

Bu bölümde 2018 yılında çalışanlarımızı bilgilendirme amaçlı 

yaptığımız paylaşımların listesini görebilir, detaylı bilgi almak 

istediğiniz konularda çalışanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.  

KONU  TARİH  

Beyaz Baston Körler Haftası 12.01.2018 

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü 09.02.2018 

Kan Bağışı 26.02.2018 

          

             Mevzuat Değişikliği Bilgilendirme Sunum ve Duyuruları  

 

 

 

 

 

 

KONU TARİH 

İSG Kanununa göre 2018 Yılı İdari Para Cezaları 23.01.2018 

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

31.01.2018 

Stajyerlerin İş Kazasını Kimler Bildirecek? 16.02.2018 

Medula E-Reçete Sistemi İşyeri Hekimlerince Kullanılmaya Başlandı 22.02.2018 
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Bülten hakkında geri bildirimleriniz ve bilgi almak istediğiniz konular için 

bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz… 

 

Artı Sağlık Çevre Kalite Danışmanlık Eğitim Organizasyon 

Tic. Ltd. Şti. 

Altıntepe Mah. Cihadiye Cad. No/98-5 Maltepe, İSTANBUL                                                                                                                                                                  

0 216 340 17 03-04 

osgb@artidanismanlik.com.tr 

www.artidanismanlik.com.tr 

http://www.linkedin.com/company/artidanismanlik 

https://twitter.com/artidanismanlik 

https://www.facebook.com/artidanismanlik 

https://artidanhaberler.wordpress.com/ 

 

 

iyilik, sağlık 

diyebilmek için… 

20.yıl 

http://www.artidanismanlik.com.tr/
http://www.linkedin.com/company/artidanismanlik
http://www.linkedin.com/company/artidanismanlik
https://twitter.com/artidanismanlik
https://twitter.com/artidanismanlik
https://www.facebook.com/artidanismanlik
https://www.facebook.com/artidanismanlik
https://artidanhaberler.wordpress.com/
http://www.linkedin.com/company/artidanismanlik
https://twitter.com/artidanismanlik
https://www.facebook.com/artidanismanlik

