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6331 sayrh i9 Saph$r ve Giivenli[i Kanununun 6'ncr maddesinin birinci fikrasrnrn (a)
bendinde;
"Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan
ancak l7'dan az galryonr bulunanve az

tehlikeli xnrfta yer alan isyeri isverenleri veya isveren vekili tarafrndan Bakanl*qa ilan
edilen
egitimleri tamamlamak sartryla ise giris ve periyodik muayeneler ve tetkiHer harig is

saglgr

ve

guvenlifii hizmetlerini yilrtitebilirler." htikmtine yer verilmiq olup, aynr Kanunun
30 uncu
maddesinin birinci fikrasrnrn (b) bendinin 6 numarah alt bendinde gegen " lA'dan
az galryant
bulunan ve az tehlikeli stnfta yer alan isyerincle is sa$l$t ve giivenli$i hizmetlerinin
iistlenilmesine

iliskin efiitim programlart, e{itimin siiresi ve e{iticilerin nitelikleri ile g1revlendirmeye
iliskin
hususlar.

" htikmti

gere[ince bu konunun yrinetmelikle diizenlenece[i htikiim altrna alnmrgtrr.
Bu
nedenle s<iz konusu maddelere dayanarak hazrrlanan igyerlerinde lgveren
veya igveren

Vekili

Tarafindan Ytirtitiilecek i9 Sa[h[t ve Gtivenli[i Hizmetlerine itigtcin yonetmelik
29/0612015 tarihli

ve 29401 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirltipe girmigtir. yonetnceligin
lg,uncu
maddesinin birinci frkrasrnda "E{itimler: aEk afrretim sistemi ile e{itim
vermede yetkin, her ilde

smav merkezi, biiro ve akodemik darusmanltk hizmetleri bulunan iiniversitelerce
Bakanl*la
protokol yopmak suretiyle verilir.,, hiikmii yer almaktadrr.
6331 sayrh Kanuna g<ire, l0'dan az gahgam bulunan ve aztehlikeli
srmfta yer alan igyerleri igin
isc hizmetleri yiiktimltilugu ol/0Ttzol6tarihinde ytirtirltifie girecektir.
igveren veya igveren vekillerine yonelik yaprlacak ig

salhlr ve gtivenlipi esitim programlan ile
e[itim sonunda yaprlacak slnavln dtizenli ve etkin bigimde uygulanmasrna
iligkin esaslarr
belirlemek amacryla Qahgma ve Sosyal Giivenlik Bakanhfr ile
Anadolu Universitesi arasrnda
09/10/2015 tarihinde bir

igbirli[i protokolti imzalanmrgtrr. Bu kapsamda Anadolu Universitesince

ytirtittilecek olan ilk e-sertifika eSitim programma iligkin
bagvurular 2g Arahk 2015-15 Ocak 2016
tarihleri arasmda http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yaprlacaktrr.
Kayrt ve bagvuru

Dumluprnar Bulvarr No:252 (Eskigehir yolu 9. Km.) 06530
/ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) o Faks: +90 (Jt2) 2t9 10 90 _gt _gZ
-93
.
a Web : rr u,.r rohh.ors.rr
_
. tposla intb,a tobb.org.tr_
Aynntrtr Bilgi igin: Z. O. gaftFOClU feLe-pON , o tZt:tg
ff
Zt s:

Birligimizde
ISO 9001:2008

Kalite Yoncrim Sistemi
uy.,gulanmaktadrr

