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İŞ YERLERİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİ 
 
 
Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan 02.09.2021 tarihli 
genel yazı ile işverenlerin işçilerinden PCR testi isteyebileceği 
ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda 
bilgilendirmesi gerektiği duyurulmuştur. 
 
Yayımlanan Genel Yazı’da, 
 

• COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 06.09.2021 tarihi 
itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi 
yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek 
olup, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere 
işyerinde kayıt altında tutulacaktır. 
 

• İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve 
güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler 
hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü 
oldukları ve işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış 
işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi 
gerekmektedir. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan 
işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve 
sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da 
işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. 

 
Söz konusu Genel Yazı’ya ilişkin duyuruya ulaşmak için linke 
tıklayınız. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 
 
 

 

https://www.csgb.gov.tr/duyurular/is-yerlerinde-covid-19-tedbirleri/
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