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Bilindiği üzere, işyerlerinin talebi halinde, işgücü ve zaman kaybının önlenmesi
amacıyla işyeri hekimlerine, sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerini
sağlayarak, iki güne kadar istirahat vermek ve Kurumumuz adına reçete yazmak
yetkisi tanınabilmektedir.
Diğer yandan, işyeri hekim yetkisinin hangi esaslara göre talep edileceği 20.06.1997
tarihli, 3-112 Ek sayılı genelge ile açıklanmış bulunmaktadır.
Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan ve 16.12.2003 tarihli, 25318
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin
Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilen hususlar
dikkate alınarak işyeri hekim yetkisi ile ilgili söz konusu genelge esasları yeniden
düzenlenmiştir.
İşyerlerince yapılacak hekim yetkisi taleplerinde;
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimler;
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan hekimlerin bu
işyeri için yetki taleplerinde,
İşyeri hekimliği sertifikası,
İşveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan ve özel bir
işyerinde işyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimlerin yetki taleplerinde,
İşyeri hekimliği sertifikası,
İşveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan ve ikinci özel bir
işyerinde çalışmak isteyen hekimlerin yetki taleplerinde,

İşyeri hekimliği sertifikası,
Çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına
elverişli bulunduğuna dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,
İşveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,
Özel bir işyerinde tam gün işyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimlerin bu işyeri
için yetki taleplerinde:
İşyeri hekimliği sertifikası,
İşveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,
Özel Kurumlarda Çalışan Hekimler ile Serbest Hekimler;
Özel Kurum ve serbest hekimlerin ilk işyeri yetki taleplerinde;
İşyeri hekimliği sertifikası,
Çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına
elverişli bulunduğuna dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,
İşveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,
Özel Kurum ve Kuruluşlarda işyeri hekimliği yapan hekimlerin ikinci bir işyerinde işyeri
hekimi yetki taleplerinde;
İşyeri hekimliği sertifikası,
Çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına
elverişli bulunduğuna dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,
İşveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,
Ortak Sağlık Birimleri;
İşverenler hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak sağlık birimi kurabilir, kurulmuş
olanlara da ortak olabilirler.
Ortak sağlık birimi aynı iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerine hizmet

organize
sanayi bölgeleri gibi aynı alanda kurulmuş bulunan ve
farklı işkollarında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet
vermek üzere kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya

vermek üzere de kurulabilir.

Bu şekilde kurulacak ortak sağlık birimlerinde çalışacak işyeri hekimlerine de yukarıda
açıklanan esaslara göre, Kurumumuzca sigortalılara iki güne kadar istirahat vermek
ve reçete yazmak yetkisi verilebilir.
Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenmiş
olan işyeri hekimliği sertifikaları geçerli olup, bu tarihten itibaren işyeri hekimliği
eğitim programı ve sertifikalandırma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
yapılacaktır.
Bir hekime iki işyerinden fazla işyeri için yetki tanınması uygun görülmediğinden,
yetki talep edilen hekime daha önce yetki verilip verilmediği hususunun, yetki
tanınmış ise, yetki verilen işyerinin adının açıklanmasını,
Asistan hekimlere yetki tanınmadığından, yetki talep edilen hekimin asistan
olmadığına ilişkin yazılı beyanının alınması,
Hekimin, işyerinde haftanın tüm çalışma günlerinde, bütün gün olmamakla birlikte,
belirli saatlerde poliklinik yapacak şekilde çalışması,
Yetki talep edilen işyeri hekiminin, işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin, mümkün
olduğu kadar, hekimce Kurum sağlık tesisine sevk edilecek hastaların, aynı gün sağlık
tesisimizde muayene olabilmelerine imkan verecek şekilde belirlenmesini,
Kamu Sağlık Hizmetlerinde veya Kurumumuz Sağlık Tesisinde görev yapan hekimlere,
ancak, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair 2368 Sayılı Kanun'un
4. maddesi hükmüne göre çalıştığı taktirde yetki tanınması mümkün olduğundan, bu
hekimlerle ilgili yetki taleplerinde, sözü edilen belgenin gönderilmesi,
Kurumumuz Sağlık Tesisi hekimlerine yetki tanınırken, sözü edilen kimselerin sağlık
tesisindeki görevlerini aksatmamaları gerektiğinden, görevli oldukları sağlık tesisimiz
Baştabipliğinden bu konuda onay alınması,
Yetki tanınan hekimin, bu yetkisini, yetki tanınan işyerine bağlı diğer işyerlerinde de
kullanması konusundaki taleplerin, bu işyerlerinin birbirine olan uzaklığı, çalışan
sigortalı adedi gibi hususlar dikkate alınarak, hekimin sigortalıların mahallinde
muayene ve tedavilerinde gerektiği kadar faydalı olup olamayacağının araştırılması
suretiyle değerlendirilmesi,
Birden fazla yetki tanınan Hekimin poliklinik saatlerinin çakışmayacak şekilde
ayarlanması,
İşyeri yetkili hekimlerince kullanılması zorunlu olan "0702.1000.007 örnek" tedavi
kartlarının düzenlenmesi, tasnifi ve saklanması hususlarında gereken titizliğin
gösterilmesinin temini,

İşyeri yetkili hekimlerince işyerinde teşhis ve tedavi olanağı bulunan vak'aların sevk
edilmemesi, sevk edilmeleri zorunlu olan vak'aların ise, mutlaka ilk muayene sonucu,
sevk nedeni ve düşünülen teşhis de belirtilmek suretiyle en yakın Kurum Sağlık
Tesisine gönderilmeleri,
Kurumumuz sağlık tesisleri Başhekimlerinin kendi bölgelerindeki işyeri hekimlerince
yapılan sevkleri izleyip, bu esaslara uyulup uyulmadığını takip ederek, uymayan işyeri
hekimlerine gereken uyarı yapılmak üzere durumu Sağlık İşleri İl veya Sigorta
İl/Sigorta Müdürlüklerimize bildirmeleri,
İşyeri yetkili hekimlerince, ilaçların mutlaka yeni tip sağlık karnelerindeki otokopili
reçete sayfalarına yazılması ve reçete içeriği ilaçların, en yakın Kurum Eczanelerinden
temini, ancak, Kurum Eczanesinin bulunmadığı yerlerde veya Kurum Eczanelerinde
bulunmayan ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi,
İşyeri yetkili hekimlerince yazılan reçetelerin Genel Müdürlüğümüzce kendilerine
verilen yetki ile sınırlı kalması, Kurum ilaç listesi ve prensiplerine uygun olması, bu
hususların Baştabipliklerince denetlenmesi, gerektiğinde Genel Müdürlüğümüze bilgi
verilmesi,
İşyerince ikinci bir hekim için yetki talep edilmesi halinde, ikinci hekime ne sebeple
ihtiyaç duyulduğu hususunun açıklanması,
Daha önce hekim yetkisi tanınan işyerleriyle ilgili yazışmalarda, "ilgi" konulmasına
titizlikle uyulması ve Genel Müdürlüğümüz dosya numarasının mutlaka belirtilmesi,
İşyeri ve hekim arasında yapılacak olan sözleşmenin, ilişikte bir örneği gönderilen
"İşyeri Hekimliği Sözleşmesi"ne göre yapılması ve Genel Müdürlüğümüze
gönderilecek işyeri yetki taleplerinde mutlaka Üniteniz görüşünün de bulunması,
Genelgemiz ekinde gönderilen "Hekim Yetkisi Talep Formu"nun tüm maddelerinin
doldurularak gönderilmesinin sağlanması,
Gerekmektedir.
İşyeri Hekim Yetkisi ile ilgili 3-112 Ek sayılı Genelge iptal edilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.

