
DAĞITIM YERLERİNE
 

          6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine Kanunu ve 24.065.2018 tarih ve 30430 Sayılı
Çalışanların İş Sağlığı ve  Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmelik gereği çalışanlara
İşe Başlama Eğitimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmesi zorunludur. Çalışanların İş
Sağlığı ve  Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliğinde bahsi geçen;
          " İşe Başlama Eğitimi, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe,
varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren
konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi belirtir. İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan
önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından
görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel
eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını
sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için
en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.
          Temel Eğitim ise aynı yönetmeliğin ekindeki,  Ek-1'de belirtilen konuları içeren ve
yönetmelikte belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimi belirtir. İşveren, çalışanlarına asgari
Ek-1'de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa
sürede verilmesini sağlar. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair
belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur. Bu çalışanların temel eğitimleri, çalışanın eğitimi
tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre yönetmelikte belirtilen
düzenli aralıklar süresince geçerlidir. İşveren, Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı
süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;
  a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
  b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
  c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
olarak her çalışan için düzenlenir."
ibareleri gereği, az tehlikeli statüde olan İl Müdürlüğümüzde görev yapan tüm personellere (bu yıl
İSG Eğitimi alan stajyerler ve İŞKUR Personelleri hariç)  İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
verilecektir.
          Yaklaşık üç yıl önce İl Müdürlüğümüzde yüklenici firma tarafından verilen İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitiminin, ilgili yönetmeliğe göre süresinin dolması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği
konularında farkındalığın güncel tutulması amacı ile zorunlu olarak  İş Sağlığı ve Güvenliği
Yenileme Eğitimi verilecektir.
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Arif ABALI
İl Müdürü

         İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi ve İş Sağlığı Güvenliği Yenileme Eğitimi aynı konuları
içermesi sebebiyle birlikte yapılacaktır. Eğitimler, 2018 yılı sonunan kadar EKİM-KASIM ve
ARALIK aylarında günde en fazla 4 saatlik bölümler halinde olmak üzere iki günde
tamamlanacaktır. Tüm çalışanlarımızın,  Çalışanların İş Sağlığı ve  Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve
Esasları Yönetmeği gereği iki kısımdan oluşan bu eğitimlere katılmaları ve bu eğitimler sonunda İl
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanacak eğitime katılım sertifikası alması zorunludur. İki nüsha
halinde basılacak olan eğitim sertifikasının bir nüshası çalışanların personel dosyasına konulacaktır.
        Bu ay yapılacak olan eğitim;
       Temel Eğitimin 1. Bölümü  ----- 10 Ekim 2018 saat 13:00 ile 17:00 arasında -- Yer: Toplantı
Salonu
       Temel Eğitimin 2. Bölümü  ----- 12 Ekim 2018 saat 08:00 ile 12:00 arasında -- Yer: Toplantı
Salonu
tarihleri arasında yapılacaktır. Kasım ve Aralık ayında yapılacak olan eğitimin zamanı ayrıca
bildirilecektir.
       Eğitime katılacak personellerin, EKİM, KASIM veya ARALIK ayları olarak katılımlarının
zamanlarının belirlenmesi Şube Müdürlerinin sorumluluğundadır. 

  Yazımızın tüm personele tebliğ edilmesi ve katılımın sağlanması hususunda;
    
         Gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Dağıtım(Şube Müdürlükleri) Dön.
Ser.-Siv.Sav.-Huk.E

Sayın Yüksel ŞAHİN
Sayın Mehmet AKBAŞ
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