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27
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
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kogullanyla ilgili bilgi notu ekte grinderilmekte olup, ilgili mevzuat kapsamrnda yer alan iiyelerinize

duyurulmasr hususunu rica ederim.

Saygrlanmla,

Genel Sekreter Yrd.

Ek: igveren iSC egitimleri Bilgi Notu (3 sayfa)
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Aynca bu alana merak duyan l8 yagrndan btiyiik herkes programlmlza

katrlarak egitim alabilir.

Kapsamr

Sertifika programl kapsamrnda bir ders kitabr hazrrlanmrq olup ders kitabrnda

iglenen konular qdyledir:

f . i9 safh[r ve gtivenli[ine genel bakrg ve gtivenlik ktilttirti

2. Ulusal ig sa[h[r ve giivenli[i sistemi.

3. i9 sa[h[r ve giivenlifii yaklagrmr

4. iq sa[h[r ve giivenlifii mevzuatr

5. igveren tarafindan yiiri.itiilecek iq salhfr ve gi.ivenli[i hizmetleri

6. iq kazasr ve meslek hastah[r kavramr ve getirdigi maliyetler

7- ig kazasr ve meslek hastahklarrnrn bildirimi ve hukuki sonuglarr

8. iq sa[h[r ve gtivenli[inde risk faktrirleri (1) (2) (3)

f. ig salh[r giivenliginde bireysel ve organizasyonel faktrtrler

10. iq sa[h[r ve giivenli[inde tutulmasr gereken kayrtlar

Bagvuru Tarihi ve Kayrt Bedeli

Baqvurular internet ortammda 28 Arahk 201,5 - L5 Ocak 2016 tarihleri

arasmda http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yaprlacaktrr.

Kayrt bedeli 250 TL'dir.

Ogrenme Ortamlarr

Programm d[renme ortamlan;

. uzaktan o[retim tekniklerine gore tasarlanmrg Ders Kitabt,

o e-Sertifika Programlan Portah iizerinden sunulan e-Ogrenme Hizmetleri,

e-Sertifika programianna kayrt yaptran katrhmcrlar btirolanmrzdan temin edecekleri

uzaktan <1[retim ydntemine gtire hazrrlanml$ ders kitabr ve internet ortamrnda sunulan

hizmetlerden yararlanarak epitim tamamlama slnavma hazrrlanmaktadrr.

Kitap

Ders kitabr l5 gubat 2016 tarihinden itibaren gl ildeki Agrk<ifretim

Fakiiltesi Biirolarrndan temin edilecektir.
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e-Ogrenme [Iizrnetleri

y azar ak oturum agtrkl annda tiim e-0 [renme hizmetlerine ulagabi I irler.

e-O[renme hizmetleri http://esertifika. anadolu.edu.trlportal

adresinde yer alan e-Sertifika Programlarr portah fizerinden

sunulmaktadrr. Katrhmcrlar 15 $ubat 2016 tarihinden itibaren

e-Sertifika Programlan Portahnda kullanrcr adr ve parolalannr

Srnavlar

srnav 7 Mayrs 2016 tarihinde belirli merkezlerde yaprracaktrr.
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Baqvuru srrasmda adaylar smav merkezini tercih edebilirler.

Baqan Olgiitleri ve Tamamlama Belgesi

Katrhmcrlann baqanh olabilmesi igin srnavdan 100 tam puan

iizerinden 50 puan almasr gerekmektedir. 50 ve tizeri puan alan

katrhmcrlar "ig Sa[h[r ve Giivenli[i Hizmetlerinin ytrtitiimiine

itiqtcin igveren veya iqveren vekili Elitimi ramamlama Belgesi', almaya hak
kazanacakttr. Smavdan 15 gtin sonra adaylann bagan durumunu g6steren oosrnav

Sonug Belgesi" internette yayrnlanacaktr.

Smav sonuglan aynca Qahgma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgna bildirilecektir.
iSG Hizmetlerini iistlenmek isteyen ve slnavr kazanartigveren veya igveren vekilleri
isC-fAfiP sistemine internet tizerinden elektronik olarak kendi kayrtlannr yapmalan

halinde ig sa[irgr ve giivenligi hizmetlerini yiiriitebileceklerdir.

iSC-fafiP sistemine nasrl kayrt yaprlmasr gerektigi Bakanhk ana sayfasrnda

( ) ve ig Salh[r ve Gtivenli[i Genel
Mi.idtrltigi.ini.in

duyurulacaktrr.
adresinde

iletigim Bitgisi

Yaqadr[rmz ildeki AOF btirolanndan bagvuru iglemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.
Web: http://esertifika.anadolu.edu.trl

e-Posta: esertifika@anadolu.edu.tr

Facebook: /AUesertifika

aOF Btirolan: htps:


