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T.C.
AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Sayı

: 23240837-010.06.02-E.59050

29.08.2018
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DIŞ GENELGE
2018-2

-2

Konu : 2018-2 Nolu Dış Genelge

03

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kısaltmalar

29

Amaç ve kapsam

21

8-

MADDE 1 ? (1) Bu Genelge, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık
personellerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, beceri ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi,
pekiştirmeyi ve uygulama ile ilgili ilişkilerini sürdürmeyi amaçlayan, mevcut iş sağlığı ve güvenliği
profesyonellerinin nitelik ve standartlarının artırılması için gerçekleştirilecek eğitim, yayın ve
etkinliklerin kredilendirme kriterlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

31

Dayanak

90

MADDE 2 ? (1) Bu Genelge, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci ve 30 uncu
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

-2

Tanımlar

MADDE 3
Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

12

18

Bildiri: İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda sözlü
ya da yazılı (poster) olarak sunulan ve genellikle üzerinde tartışılan yazıyı,

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

8-

29

03

Çalıştay: Bilim adamlarının ve uzmanların bir konuda ön hazırlık yapmak üzere katıldığı inceleme
ve değerlendirme toplantısını,
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Değerlendirme Komisyonu: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Genel Müdür
Yardımcısının başkanlığında, ilgili Daire Başkanı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, tabipleri, gerek
görülmesi halinde Genel Müdürlükçe belirlenen alanında uzman kişileri içeren en az beş kişilik
Komisyonu,
Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

18

-2

İleri Mesleki Eğitim: İş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin
iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, beceri ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi, pekiştirmeyi ve
uygulama ile ilgili ilişkilerini sürdürmeyi amaçlayan; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer
sağlık personeli olmak için alınan eğitimler ve önlisans, lisans, lisansüstü programlarda alınan
eğitimler dışındaki sertifikalı veya katılım belgeli eğitimleri,

12

Kanun:20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

03

Konferans: Bilim, sanat, yazın, ekonomi, siyasi vb. alanlarda herhangi bir konuda, alanında uzman
birince dinleyicilere bilgi vermek için yapılan uzun, bilgilendirici konuşma türünü,

29

Kongre: Belli bir alandaki ortak konuları, araştırma ve incelemeleri görüşmek üzere, ulusal
ve/veya uluslararası üye ve delegelerin katılmasıyla yapılan ve bir kuruluş, dernek vb. tarafından
düzenlenen ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantıyı,

8-

Panel: Bir konuşmacı topluluğunun katılmasıyla, genellikle bir bilimsel, toplumsal ya da siyasal
konuyu dinleyiciler önünde tartışmak gereğiyle düzenlenen aktif katılımlı tartışmalı toplantıyı,

31

21

Sempozyum: Belli bir konuda, çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen, bilimsel ağırlıklı
toplantıyı,

90

Sertifika: İş sağlığı ve güvenliği alanında, mezuniyet sonrası; özel bilgi ve/veya beceriye dayalı
yeterlik kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara verilen
belgeyi,

-2

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim kurulunda
bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantıyı,

18

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu
ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantıyı,

12

Yayımlanmış Makale: İş sağlığı ve güvenliği alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün
matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makaleyi,

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

8-

29

03

ifade eder.
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Kısaltmalar

12

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

18
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MADDE 4 SCI?Expanded : Science Citation Index-Expanded
SCI : Science Citation Index
SSCI : Social Sciences Citation Index
AHCI : Art and Humanities Index
ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

29

03

MADDE 5 - (1) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personelinin bilgi ve
becerilerini artırmak ve sahadaki bilimsel etkinliklerin nitelik ve standartlarının artırılması amacıyla
gerçekleştirilecek eğitimlerin, yayınların ve etkinliklerin kredilendirme kriterleri Ek'de yer
almaktadır.

8-

Kredilendirme koşulları

21

MADDE 6- (1) Kredilendirme başvuruları İSG-KÂTİP sistemi üzerinden yapılır.
(2) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli ileri mesleki eğitimlerin
kredilendirme koşulları:

-2

90

31

a. Bakanlıklar tarafından tescillenmiş sertifikalı ileri mesleki eğitimlere kredilendirme yapılır.
b. Genel Müdürlük başvuruları değerlendirmek üzere Değerlendirme Komisyonu kurar ve
Değerlendirme Komisyonunca ilgili eğitimlere verilecek kredi puanları belirlenerek
yayınlanır.
c. Genel Müdürlük tarafından düzenlenen sertifikalı ileri mesleki eğitimlerde kazanılan kredi
puanları, başvuru gerekmeksizin sisteme yüklenir.
d. Katılım belgeli ve uzaktan eğitim yöntemiyle ileri mesleki eğitimleri verebilecek kuruluşlar:

12

18

(1) Kamu kurum, kuruluşları ve üniversiteler,
(2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
(3) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim
vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri,
(4) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarıdır.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

8-

29

03

(3) İleri mesleki eğitim, yayın ve etkinlik ile ilgili kredi başvurularının iş sağlığı ve güvenliği
alanında olması zorunludur.
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(4) İleri meslek eğitimler, yayınlar ve etkinliklerde bilimsel ilke ve etik kurallarına uyulmalıdır.
(5) Ek'de yer alan kredilendirme kriterleri dışındaki iş sağlığı ve güvenliği alanındaki diğer
başvurular İSG-KÂTİP üzerinden yapılır. Bu başvuruların kredilendirme hususları Değerlendirme
Komisyonu tarafından belirlenir. Kabul edilen başvuruların kredilendirme kriterleri Genel
Müdürlük tarafından ilan edilir.
Kredilendirme işlemleri

29

03

12

18
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MADDE 7- (1) Değerlendirme Komisyonu; başvuruların kredilendirme onayına, kredilendirme
kriterlerine ve puanına karar verir.
(2) Değerlendirme Komisyonu yılda en az 4 (dört) kez toplanır.
(3) Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların en az beşte üç çoğunluğuyla karar
alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
(4) Değerlendirme Komisyonunca verilmiş kararlar kesindir.
(5) Kredilendirme işlemleri için toplanan puanların küsuratlı olması durumunda 0,5 ve daha büyük
çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.
(6) Genel Müdürlüğe başvuru tarihi dikkate alınmaksızın, kredi puanları; eğitimlerin ve
etkinliklerin gerçekleştiği tarihten, yayınlarda ise yayınladığı tarihten sonraki beş yıl içerisinde
geçerlidir. İlgili eğitim, etkinlik ve yayından kazanılan kredi puanı beş yılın sonunda silinir.
(7) Kredilendirme işlemlerinde gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda bulunduğu sonradan
tespit edilenlere ait belgelere dair puanlar Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.
(8) İSG-KÂTİP sistemi üzerinden başvurular 01.01.2019 tarihi itibari ile alınır.

Uzm.Dr.Orhan KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür
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Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
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Ek : Kredilendirme Kriterleri (1 sayfa)
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EK-1
Tablo 1. Kredilendirme Kriterleri

İleri Mesleki
Eğitim

a
b
c

KREDİLENDİRME KRİTERLERİ
Bakanlık tarafından onaylanan sertifika belgeli ileri mesleki eğitim
Katılım belgeli ileri mesleki eğitim*
Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen eşzamanlı, eşzamanlı olmayan sertifika
veya katılım belgeli eğitim*

KREDİ PUANI
Değerlendirme
Komisyonunca
belirlenecektir.

*6 ncı maddenin 2 inci fıkrasında yer alan kurum ve kuruluşlarca düzenlenen katılım belgeleri kabul edilecektir.

a
b
c
ç
Yayın*

d

e

f
g

SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde iş sağlığı ve
güvenliği alanında yayımlanmış makale
a fıkrasında belirtilmiş dergiler harici uluslararası hakemli dergilerde iş sağlığı
ve güvenliği alanında yayımlanmış makale
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde iş sağlığı ve güvenliği
alanında yayımlanmış makale
c fıkrasında belirtilmiş dergiler harici diğer ulusal hakemli dergilerde iş sağlığı
ve güvenliği alanında yayınlanmış makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti
matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında iş sağlığı ve güvenliği
alanında yayımlanmış çalışmalar
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu
veya elektronik olarak bildiri kitapçığında iş sağlığı ve güvenliği alanında
yayımlanmış çalışmalar
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve katılım belgesi düzenlenen iş
sağlığı ve güvenliği alanında poster bildirileri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve katılım belgesi düzenlenen iş sağlığı ve
güvenliği alanında poster bildirileri

40 kredi
30 kredi
20 kredi
15 kredi
15 kredi

12 kredi
10 kredi
8 kredi

* Yayınların tek yazarlı olması durumda; yazar tam puan alır. İki ve daha fazla yazarlı makalelerde ve diğer yayınlarda
(bildiri, poster vb.) toplam kredi yazarlar arasında eşit olarak bölünür.

a
b
c
ç
d
e
Etkinlik*

f
g
h
ı
i

Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerde danışman olarak yer alınması
Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerde görev alınması
Genel Müdürlük tarafından düzenlenen eğitimlerde eğitici olarak görev alınması
Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerde aktif olarak işbirliği yapılması
İş sağlığı ve güvenliği alanında yazılmış lisansüstü tez danışmanlığı yapılması**
Uluslararası bilimsel toplantılarda oturum başkanı (moderatör) olarak görev
alınması
Ulusal bilimsel toplantılarda oturum başkanı (moderatör) olarak görev alınması
Uluslararası bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev alınması
Ulusal bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev alınması
İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası konferans, kongre, sempozyum,
çalıştay ve panel etkinliklerine katılım sağlanması
İş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal konferans, kongre, sempozyum, çalıştay
ve panel etkinliklerine katılım sağlanması

30 kredi
20 kredi
15 kredi
10 kredi
25 kredi
12 kredi
10 kredi
10 kredi
8 kredi
5 kredi
3 kredi

*Etkinliklere katılımın katılım belgesi veya düzenleyen kurum ve/veya kuruluştan alınan bir yazı ile ispatlanması
zorunludur.
**Tez çalışmasında tek danışman olması durumda; danışman tam puan alır. İki danışmanla hazırlanan tezlerde ise
toplam kredi danışmanlar arasında eşit olarak bölünür.

