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Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde
Çal ıştırılacakların Mesleki Eğitimleri ne Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

oDALARA 2017/47 sAYıLı GENELGE
Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2B339
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012
tarihinde yürür|üğe girmiştir.

Söz konusu Kanun'un 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili eğitim almayanların işverenlerce çalıştırıla mayacağ ı"
belirtilm iştir.

"Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine
Dair Yönetmelik" ise 28706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde
yürürlüğe girmişve söz konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler 19/07/2013 tarihli ve
2013/75 sayılı genelgemiz ile odalarımıza duyurulmuştu.

Buna göre, anılan Yönetme|iğin 6 ncı maddesinde; 1Ek.11 çizelgede yer alan

işlerde fiilen çalıştırılacakla rın, yaptığı işe uygun o1aı:ak;

-

330B sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki
belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik
belgesi,

_
_
_
-

Mllli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca
verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin
Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim
modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan
belgeler,
Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluŞları
tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler,

işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu lktisadi işletmeler, işçi ve iŞveren
kuruluşları tarafından Türk Ticaret kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı
şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen
belgeler,
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_
-

Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği
sağlanan belgeler ile,

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen mesleki
yeterlilik belgelerinden en az
olmaların ın zorunlu olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Keza aynı Yönetmelikte değişiklik yapılarak 11/05/2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi
Gazete'de söz konusu değişiklikler yayımlanmıştır.

_

-

Bu değişikliğe göre;

,15/10/2015 tarihli ve
,g,
bendi,
Yönetmelik isminde yapılan değişikliğe uygun olarak
29503 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme,
Değerlendirme ve BelgeIendirme Yönetmeliği kapsamında verilen mesleki yeterlilik
be/9eleri" şeklinde,
bu
Çalışmaya başlama tarihi O1l01/2O1 3 tarihinden, 01/05/2017 tarihine çekilerek,
tarihten önce (O1l05/2O17) çalışmaya başlayanlar için de en az 32 saatlik eğitimi
yönetmelik kapsamına
tamamlama ve belge alma hakkı tanınarak madde, "(2) Bu
giren işterde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1 /5/2017
tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ıle birınci fıkranın (e)
bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerÇevesinde
verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde
bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir."

şeklinde düzenlenmiştir.
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk5rların bilgilendir ilmesi hususu nda ereğini rica ederiz
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Mesleki Eğitimlerine
çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
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YöNETMELlK
Calısma ve Sosval Giir enlik Bz*:ınIıiınılan:

TEHLiKELi vE ÇoK TEHLiKELi stNIFTA YER ALAN iŞLERDE
ÇALIŞTlRILAcAKLARtN MEsLEKİ EĞiTiMLERiNE
DAiR YÖNİTMELi KTE DEĞiŞi KLiK YAPILMASI
}l-A KXlNDA YÖNETMELiK
MADDE l - |3l'7l20l3 talilıli ve 28706 sayılı Resmi Gaz€te'de yayın anan Tehlikeli ve Çok Tchlikeli Sııılta
Yeı Alan işlerdc Çalıştuılacakların Mesleki Eğitinrlerine Daiİ Yönetmeliğin 6 ncı nraddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
ve ikinci t*rası aşağıdaki şekilde değiştiıilmiştiı
"g) 15/10/2015 ta.ihli ve 29503 sayılı Resmi Gazete'de yayrDlanan Mesleki Yeterlilik Kuıumu Sıııav, Ölçme,
Değeılendirme ve Belgelendirme Yönetıneliği kapsamrnda verilen mesleki yeterlilik belgeleri,"
"(2) Bu Yönetİnelik kapsamma giren işlerde, Sosyal Güverılik Kuıunruna ait kayıtlaı esas alrıaı,ak l/5/20ı7
tarihinden önce çahşmaya başlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fikraırln (e) beııdinde saytlan kuıum ve
kuıuluşlal araslnda yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek eD az ]2 saadik eğitim modiilleıiıli tamamlayarak
belgeleııdirilmeleri halinde bu Yönetıelik kapsamıDda mesleki eğitim almış olarak kabul ediliı,"
MADDE 2 - Bu Yönetınelik yayınıı taıihiııde yürürlüğe girer

yüliitiir,

MADDE ] - Bu Yönetmelik hükiinılerini

Çalışnra ve Sosyal Güveıılik Bakanı ve
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