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1. Amaç ve Kapsam 

 

Bu prosedürün amacı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, çalışanlar tarafından yürütülen faaliyetlerin güvenli ve 

sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, çalışanların ihtiyaç duydukları teknik ve güvenlik konularında ki 

eğitimlerin en verimli şekilde uygulanması için gerekli sistem ve sorumlulukların tanımlanmasıdır. 

 

Eğitimler genel olarak, İşe Giriş Oryantasyon Eğitimleri, Temel İSG Eğitimleri ve işe özel teknik ve İSG eğitimleri 

ve yenileme eğitimleri olarak tanımlanabilir. Prosedür kapsamında tüm eğitim türlerinden detaylı olarak 

bahsedilecektir. 

 

2. Genel 

Eğitimler, İSG sistemi için hazırlanmış olan prosedürlerin, talimatların, risk analizlerinin ve iş yöntemlerinin tam 

olarak anlaşılmasını ve etkin olarak uygulanmasını sağlamalıdır. Ayrıca personellerin prosedür ve talimattaki 

görev ve sorumluluklarını tam olarak bilerek, İSG sistemini uygun bir şekilde çalışmaları sağlanmalıdır. Işyeri ve 

yürütülen faaliyetlerle ilgili risk ve tehlikelerden haberdar olmaları gerekmektedir. 

Proje kapsamında şu eğitimler gerçekleştirilecektir; 

 Temel İsg Eğitimleri 

 İşe Giriş-Oryantasyon Eğitimleri 

 Toolbox Eğitimleri 

 Planlı Eğitimler 

 

3. İşe Giriş Oryantasyon Eğitimleri 

Altyükleniciler çalışma sahaları içerisinde, tam zamanlı ya da part time çalışacak personellere ve diğer 3. Kişilere 

sahaya girişlerinden önce İşe Giriş Eğitimleri düzenleyecekler ve eğitimler kayıt altına alınacaktır. 

Ana yüklenici, İSG departmanı, altyüklenici İSG departmanlarının düzenledikleri, eğitimleri, korrdine edecek, 

kontrol edecek ve gerekli hallerde ilave eğitimler düzenlenmesini sağlayacaktır. Işe giriş eğitimi almamış 

personellerin işe başlatılmaları ya da sahaya girişleri kesinlikle yasaktır. 

 

4. Toolbox Eğitimleri 

Altyüklenici İSG Uzmanları tarafından günlük olarak işe başlamadan önce düzenlenecek eğitimlerdir. Eğitimlerde 

genel saha kuralları ve İSG konularından bahsedilecektir. Eğitimler kayıt altına alınacaktır. 

 

5. Temel İSG Eğitimleri 

İş Güvenliği Uzmanı tarafından yıllık eğitim planı doğrultusunda düzenlenecek eğitimlerdir. 

 

 

6. Tekrar Eğitimleri 

Iş güvenliği uzmanı, eğitimlerin belirli periyotlarda tekrarlanmasını sağlayacaklardır. Ayrıca gerekli hallerde ve 

beklendik olaylarla karşılaşılması durumunda eğitimler tekrarlanacaktır. 
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7. Eğitimlerin Planlanması 

Iş güvenliği uzmanı, 

 Eğitim için gerekli konuların belirlenmesi, 

 Eğitim için gerekli koşulların ve ekipmanların belirlenmesi 

 Uygun metod ve içeriğin belirlenmesi 

 Eğitimlerin planlanması 

 

 

8. Eğitim Metotları 

Eğitim için uygun alanların sağlanması ve sınıfların oluşturulması sağlanacaktır. Eğitimlerde kullanılacak gerekli 

ekipman ve donanımlar tedarik edilecektir. Eğitim sonunda, anlatılan konular yazılı doküman halinde personele 

verilecektir. 

 

 

9. Afişler 

Personellerin İSG konusunda ki anlayışlarını kuvvetlendirmek için işyeri içerisinde alanlarda İSG bilgilendirme 
afişleri konulacaktır. 

 

10. Eğitimlerin ve Personellerin Değerlendirilmesi 

Eğitimin öncesinde ve sonrasında düzenlenecek kısa testlerin düzenlenmesi ile çalışanların konuyla ilgili bilgi 

seviyeleri ve eğitimin ne derece başarılı olduğu değerlendirilecektir. 

 

 

11. Eğitim Kayıtları 

Tüm eğitimler kayıt altına alınacak ve düzenli olarak güncellenecektir. 

 

12. İlgili Kayıtlar 

- Eğitim Katılım Formları 
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