
TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİNİN ONAYLATILMASI 

   İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri Nedir? 

Onaylı defter; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve 

tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, her işyeri için ayrı olan bir 

defterdir. 

Onaylı defterin taşıması gereken 

özellikler ve yükümlülükler Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” nin 4. 

ve 7. Maddesinde tanımlanmıştır.  

Yönetmeliğe göre;  

1. Defter, seri numaralı ve bir asıl, iki kopyalı (oto kopili)düzenlenmiş olmalıdır. Kopya 

sayfaları yırtılabilir olmalıdır.  

2. Onaylı defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, 

Çalışma Genel Müdürlüğü veya noter tarafından her sayfası mühürlenmek 

suretiyle onaylatılmalıdır. (Defterin resmi kurumda 

veya noterde onaylatılması süreci hakkında bilgi 

EK-1’de verilmiştir. )  

3. Onaylı deftere, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması için yapılan faaliyetler, saha tespitleri 

ve bu tespitlerin işaret ettiği muhtemel kazaların, 

hastalıkların önlenmesi için işveren ile birlikte 

planlanan, kararlaştırılan, gerçekleştirilen 

düzeltici-önleyici faaliyetler yazılır.  

4. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği 

uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte 

veya ayrı ayrı imzalanabilir.   

5. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene 

tebliğ edilmiş sayılır.  

 

 

Defterin her sayfası yukarıdaki 

resimde belirtildiği şekilde 

numaralı ve onaylanmış 

olmalıdır. Aksi takdirde resmi 

denetimlerde bulgu yazılır.  Her 

bir işyerinin ayrı defteri olmalıdır.  

 



6. Onaylı defterin aslı işveren veya vekili, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve 

işyeri hekimi tarafından saklanır.  

7. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya vekili sorumludur.  

8. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde onaylı defter gösterilmek zorundadır. 

 

Onaylı Defter İle İlgili Sıkça Karşılaşılan Sorular 

 

(Aşağıdaki bilgiler Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan bir 

teftiş esnasında Müfettiş ile yapılan söyleşiden 

derlenmiştir.)  

 Onaylı defterde yazılan her sayfada  işverenin imzası olması şart mıdır? İmza 

olmasa da deftere yazılan işverene tebliğ edilmiş olmaz mı?  

Mutlaka her yazılı sayfada işverenin ıslak imzası olmalıdır. 

 

 Onaylı defteri imzalatmak için her zaman işveren vekiline ulaşamıyoruz ( örneğin 

şantiyede işveren vekiline nasıl ulaşalım?) Bu konuda ne yapabiliriz? 

Atanmış işveren vekiline ulaşamazsanız defteri ilgili bölüm yöneticisine ( ör: 

Şantiye şefi) imzalatabilirsiniz.   

 

 İşveren vekili defteri imzalamak istemezse ne yapmalıyız? 

İşveren vekilinin defteri imzalamaktan imtina ettiğine dair durumu A4 kağıda 

yazarak bir tutanak ile kayıt altına alın, altına imza atın, defterin o sayfasının 

arkasına tutanağı zımbalayın. 

 

  Her şeyi onaylı deftere yazmak kolay olmuyor, eksiklikleri ve yapılması 

gerekenleri işveren vekiline ve ilgili yöneticilere e-posta olarak atıyoruz. Bu 

yeterli olmaz mı? 

Hayır. Maillerin bakanlık açısından hiçbir geçerliliği bulunmaz. Ayrıca işveren vekili 

maili görmedim, okumadım diyebilir. Yasal süreçlerde siz zor durumda 

kalırsınız…Onaylı deftere yazılanlar İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimini korur. 

 

 

 

 

 



 Bir firmanın iki ayrı sicili varsa bir tane onaylı defter yeterli midir? 

Hayır. Bir firmanın iki ayrı sicili var ise her bir sicil için ayrı onaylı defter olmalıdır. 

 

 Onaylı defter ne sıklıkta doldurulmalıdır? 

Hizmet için firmaya her gidildiğinde doldurulmalıdır. Çünkü Bakanlığa göre 

atanan uzman veya hekimin yönetmeliğe uygun olarak teknik görevlerini yerine 

getirdiğinin ve gerçekten hizmet için firmaya gittiğinin tek kanıtı onaylı defter 

suretleridir. İleride İSG katip üzerinden konuyla ilgili tespitler yapılabilecektir. 

Ancak, mevcut durumda kanıt olarak defter suretlerinin yönetmeliğe uygun 

olarak OSGB’de bulunması ve denetimlerde müfettişlere gösterilmesi çok 

önemlidir. Defter suretleri görülmezse, bu durum müfettişler için “hiç firmaya 

gidilmemiş, uzman / hekim görevlerini yerine getirmiyor…” anlamına gelmektedir. 

  

  

 

Artı Sağlık Çevre Kalite Danışmanlık Eğitim Organizasyon 

Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. 

www.artidanismanlik.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artidanismanlik.com.tr/


EK-1 TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİNİN ONAYLATILMASI SÜRECİ  
 

Tespit ve öneri defterini Çalışma ve İl Kurumu Bölge Müdürlüklerinde veya noterde 

onaylanması mümkündür. Defterin onaylatılmasında tercih edilecek iki farklı 

seçenek için ihtiyacınız olan bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artı Sağlık Çevre Kalite Danışmanlık Eğitim Organizasyon Tic. Ltd. Şti. 

tarafından hazırlanmıştır. www.artidanismanlik.com.tr 

 

• Sadece OSGB hizmeti verilen kurumun 

vergi numarası bilgisi yeterlidir. 

• Evrak talep edilmemektedir.  

• Bir defter yaklaşık 80 TL ücret karşılığında 

onaylanmaktadır.  

Defterin Çalışma ve İş Kurumu                                            

İl Müdürlüklerinde Onaylatılması 

 

 

Defterin Noterde Onaylatılması 

 
• Defterin ön yüzünde var olan 4 bölüm 

(işyeri, işveren veya işveren vekili, işyeri 

hekimi, iş güvenliği uzmanı) ilgililer 

tarafından tükenmez kalemle doldurulur, 

kaşelenir ve imzalanır.                                            

Not: Uzman ve Hekimin kaşesi ile birlikte, 

işverenin kurum kaşesi ile birlikte 

imzalanması gerekmektedir.  

• Defterin tüm sayfalarına(sadece beyaz 

sayfalara) numara verilmiş olması 

gereklidir. 

• Firmanın bağlı bulunulan ilçe İŞKUR’una 

kayıtlı olması gereklidir.  

• Başvurulan resmi kurum tarafından 

firmanın kaydı sorgulanır, kayıt 

bulunamazsa yeni kayıt açtırılır.  

• İşveren vekilinin veya işveren tarafından 

vekâletname verilen şahsın defterin 

onaylatılması esnasında kurumda 

bulunması gerekmektedir.                               

İşveren vekili veya vekâletnamesi olan 

kişi ayrıca aşağıdaki evrakları 

beraberinde getirmelidir: 

• Gelen işveren ise imza sirküsü veya imza 

beyannamesi 

• Vekaletnameye sahip kişi gelecek ise 

noter onaylı vekaletnamesi 

• Ticaret sicil gazetesi 

• Vergi numarası 

• İş sağlığı uzmanı ve hekimi ile yapılan 

sözleşme ( ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır-

fotokopi kabul ediliyor) 

• Başvuru dilekçesi                                 

(Dilekçe örneği için bkz. Ek-2) 

• Onay için ücret alınmaz.  

http://www.artidanismanlik.com.tr/


EK-2 ÇALIŞMA VE İŞKUR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

BAŞVURU İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
 

.../…/2017 

 

… İLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU 

…    İLÇESİ HİZMET BİRİMİNE 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince temin etmiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin 

Tespit ve Öneri Defterimizin tarafınızca onaylanmasını talep etmekteyiz.  

 

Bilgilerinize arz ederim.  

 

 

Firma Kaşesi 

İmza ( İşveren Vekili)  

 

 

İŞKUR No: 

Vergi No:  

SGK Sicil No:  

 

 

 


