
DAĞITIM YERLERİNE
 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun'un Kapsam başlığı altında bulunan "MADDE 2  (1)–
Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile
işveren vekillerine, çırak ve  de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularınastajyerler
bakılmaksızın uygulanır." ibaresi gereği, gerek 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre gerekse
de 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanuna göre  kurumumuzda zorunlu mesleki stajını yapacak olan
öğrencilere, diğer çalışanlarımıza uygulanan tüm iş sağlığı ve güvenliği ile prosedürler; temel iş
sağlığı ve güvenliği eğitimine kadar geçecek süre içerisinde konunun uzmanları tarafından
verilecek işe başlama eğitimi, yapacağı iş ile ilgili tehlikeler ve tehlikelerden korunma yöntemleri
ve kişisel koruyucu donanım verilmesi ve kişisel koruyucu donanım kullanım eğitimi v.b
uygulanmak zorundadır.
          Zorunlu mesleki stajını yapacak öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri için 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun'una tabi iken İş Kazası ve Meslek Hastalığına karşı (iş
mahkemelerinin vereceği kararlardaki yaptırımlar hariç) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunun Madde 87 nin e) bendine tabi olarak çalışmaktadır. 
        İlgili kanunlara göre zorunlu staj yapacak öğrencilerin, SGK işlemleri okudukları okul
tarafından 5510 Sayılı kanunun 87 maddesi e) bendine göre sadece İş Kazası ve Meslek Hastalığına
karşı yapılacak olup işyerleri kurumumuz olarak gözükecektir. Bu durumda stajyer öğrencilerin
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13. Maddesinde tanımlanan
şekillerde iş kazası geçirmeleri durumunda kurumumuz tarafından kolluk kuvvetlerine derhal,
Sosyal Güvenlik Kurumu'na 3 iş günü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Stajyerlerin meslek
hastalığına yakalanmaları durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na öğrenilmesinden itibaren 3 iş
günü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.
          Kurumumuzun hizmet sahasının sadece büro hizmetleri olmaması nedeniyle stajyerlerin
işyeri dışında saha elemanı olarak da görev yapması ileride ifa edecekleri mesleklerinde  tecrübe
kazanmalarını sağlayacaktır. Bütün önlemler alınmasına rağmen (temel iş sağlığı ve güvenliği
eğitimine kadar geçecek süre içerisinde konunun uzmanları tarafından verilecek işe başlama
eğitimi, yapacağı iş ile ilgili tehlikeler ve korunma önlemleri, kişisel koruyucu donanın verilmesi
ve kişisel koruyucu donanım kullanımı eğitimi v.b.) stajyerlerin arazide iş kazası geçirme
ihtimalleri nedeniyle stajyerlere arazide başlarına gelebilecek tehlikelerden haberdar olarak görev
yapmak istediklerine dair bir belge imzalatılarak dosyalarına konulması gerekmektedir.
          Ayrıca göreve başladıktan sonra en kısa süre içerisinde 8 saatlik iş sağlığı ve güvenliği temel
eğitimini ve sertifikasını almaları gerekmektedir. Stajyerlere göreve başladıkları zaman o bölümde
çalışan diğer personellere verilen kişisel koruyucu donanımın ekteki form kullanılarak teslim
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edilmesi ve teslim edilen kişisel koruyucu donanımların zorunlu olarak kullandırılmasının
sağlaması gerekmektedir.
            Gereğini rica ederim.  
 
      

 

 
Ek : KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) TUTANAĞI 2019

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube
Müdürlüğüne

Sayın Mustafa CAN

 

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı :40552217-918.01-E.808361 29.04.2019
Konu :Stajyerlerin İş Güvenliği

2 / 2

Gazi Mah 1303 Sok No:13/A Yenişehir/Mersin
Tel: 0 324 326 40 06 Faks: 0 324 326 40 12
E-Posta: mersin@tarim.gov.tr Kep: mersin@gthb.hs01.kep.tr

Bilgi için:Turgut KUL
Mühendis

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


