
Vize Başvurusu / İSG-KATİP’te Tanımlı Bireysel Belgelere İlişkin 
İSG-KATİP’te tanımlı olan iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli ve eğitici belgesi 

başvurusunda bulunacak adaylar aşağıdaki adımları takip edeceklerdir. 

e-Devlet kapısı aracılığı ile İSG-KATİP'e giriş yapınız.1

Kayıtlı Kullanıcı Girişi butonuna basınız.2

İSG-KATİP ana sayfanızda vize sürenize ilişkin bilgileri
kontrol ediniz. Vize süresinin bitimine 60 günden fazla
olanlar için başvuru yapılamamaktadır.
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Sertifikalar butonuna basınız.4

Sertifikanızın üzerine tıkladığınızda aktifleşecek olan 
Vizeler butonuna basınız.5

Ekle butonuna basınız ve çıkan pencerede Kayıt butonuna
basınız.6



Belge tarihi üzerinden beş yıl geçmesi halinde sertifikalar geçerliliğini kaybetmekte olup 

mevcut sertifika üzerindeki sözleşmeler İSG-KATİP sisteminden otomatik olarak düşmektedir. 

Vize süresinin takip edilerek makul süreler içerisinde başvuru yapılması önem arz etmektedir. 

Başvuru incelemeniz elektronik ortamda yapılacak olup
süreçle ilgili geri bildirimleri İSG-KATİP üzerinden takip
edebilirsiniz.
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Vize Başvurusu / İSG-KATİP’te Tanımlı Olmayan Bireysel Belgelere 

İlişkin 
İSG-KATİP’te tanımlı olmayıp Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen işyeri hekimliği belgesi vize 

başvurusunda bulunacak adaylar öncelikle aşağıdaki adımları takip ederek belgelerini İSG-KATİP’e 

tanımlayacaklardır. İşlem tamamlandıktan sonra kişiler “Vize Başvurusu / İSG-KATİP’te Tanımlı 

Belgelere İlişkin” başlığındaki adımları takip ederek vize başvurusunu tamamlayacaklardır. 

Taranan evrakların her birinin tek bir pdf dosyası şeklinde taranması ve dosya boyutunun 2 MB 

üzerinde olmaması ve dosya adında Türkçe karakter bulunmaması gerekmektedir.

e-Devlet kapısı aracılığı ile İSG-KATİP'e giriş yapınız.1

Sorgulama & Başvuru butonuna basınız.2

Açılan pencerede başvuru türü ve kategorisi olarak İşyeri
Hekimliği işlemini seçerek Sorgulama&Başvuru butonuna
basınız.
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TTB Sertifika&Vize Başvuru butonuna basınız.4

Yeni Sertifika Başvuru butonuna basınız.5

Açılan pencerede gerekli bilgileri doldurup Kayıt butonuna
basınız.6



 

Genel Müdürlüğümüzce gerekli görüldüğü takdirde, adaylardan sisteme yüklenilen belgelerin 

aslının ibrazı talep edilebilecektir. 

Oluşturduğunuz kaydı seçerek Belge Yükleme butonuna
basınız.7

Gerekli belgeleri seçerek Belge Yükleme butonu ile
belgeleri İSG-KATİP'e yükleyerek tanımlama işlemini
tamamlayınız.
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Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra rehberde yer alan
"Vize Başvurusu/İSG-KATİP'te Tanımlı Bireysel Belgelere
İlişkin" başlığındaki adımları takip ederek vize
başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
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