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TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığından:

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı asbest söküm uzmanlarının n�tel�kler�, eğ�t�mler�, eğ�t�m programları ve
eğ�t�m sonunda yapılacak sınavlar �le asbest söküm çalışanlarının eğ�t�mler�, eğ�t�m programları ve bunların
belgelend�r�lmeler�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 25/1/2013 tar�hl� ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık
ve Güvenl�k Önlemler� Hakkında Yönetmel�ğ�n  19 ve 20 nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Asbest söküm uzmanlarının n�tel�kler�

MADDE 3 – (1) Asbest söküm uzmanlığı eğ�t�m�ne katılmak �ç�n �ş güvenl�ğ� uzmanlığı belges�ne sah�p
olunması zorunludur.

Asbest söküm uzmanlarının eğ�t�m programları ve sınavları

MADDE 4 – (1) Asbest söküm uzmanlığı �ç�n başvurular,  İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Enst�tüsü Müdürlüğünün
(İSGÜM) �nternet sayfasında bulunan başvuru formu doldurularak elektron�k ortamda ya da posta yolu �le yapılır.

(2) Asbest söküm uzmanlığı �ç�n başvuruda bulunan adayların eğ�t�mler� EK-1’de ver�lm�ş olan eğ�t�m
programına uygun olarak İSGÜM tarafından gerçekleşt�r�l�r.

(3) İSGÜM tarafından yapılan eğ�t�mlerde sınıf mevcudu 25 k�ş�den fazla, 10 k�ş�den az olamaz.

(4) Adaylar, günde altı saat olmak üzere beş günlük toplam 30 saatl�k yüz yüze yapılan eğ�t�me katılırlar ve
eğ�t�m sonunda düzenlenen sınavdan 100 puan üzer�nden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar. İlk sınavda başarısız
olanlara son b�r sınav hakkı ver�l�r. Bu sınavlarda başarısız olanlar tekrar eğ�t�m almadan sınava katılamazlar.
Eğ�t�mler 45 dak�kalık ders süres� ve 15 dak�kalık d�nlenme süres� şekl�nde düzenlen�r. Sınavda başarılı olanlara
Bakanlıkça EK-2’dek� örneğ�ne uygun olarak Asbest Söküm Uzmanlığı Belges� ver�l�r.

Yen�leme eğ�t�mler�

MADDE 5 – (1) Asbest söküm uzmanı, her 5 yılın b�t�m�nde EK-5’ tek� programa uygun olarak İSGÜM
tarafından düzenlenecek 1 günlük (6 saatl�k) yen�leme eğ�t�m�ne katılır ve belges� v�ze ed�l�r. Bu eğ�t�me b�r yıl �ç�nde
katılmayanların belges� �ptal ed�l�r.

Asbest söküm çalışanlarının eğ�t�m programları ve eğ�t�mler�

MADDE 6 – (1) Asbest söküm çalışanı olmak �ç�n başvuruda bulunan adayların eğ�t�mler�, EK-3’ te ver�lm�ş
olan eğ�t�m programına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları, �şç� ve �şveren send�kaları, kamu kurumu
n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları ve Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığınca �şyer� hek�ml�ğ� ve �ş güvenl�ğ�
uzmanlığı eğ�t�m� �ç�n yetk�lend�r�len kurumlar tarafından gerçekleşt�r�l�r.

(2) Düzenlenecek eğ�t�mlerde sınıf mevcudu 25 k�ş�den fazla olamaz.

(3) Asbest çalışan eğ�t�m� programı �le �lg�l� olarak asbest söküm uzmanı, EK-3’ün Sıra No: 2 bölümünde yer
alan “Asbest ve İnsan Sağlığı” başlıklı kısmı �ç�n gerekt�ğ�nde �şyer� hek�m�nden destek alır.

(4) Asbest söküm çalışanları, eğ�t�mler� düzenleyen kurum ve kuruluşlar tarafından ver�len 6 saatl�k eğ�t�me
katılırlar. Eğ�t�mler 45 dak�kalık ders süres� ve 15 dak�kalık d�nlenme süres� şekl�nde düzenlen�r. Eğ�t�m sonunda EK-
4’tek� örneğ�ne uygun olarak kurs b�t�rme belges� ver�l�r.

(5) Asbest söküm uzmanı, her �ş değ�ş�m�nde ve �şe başlamadan önce asbest söküm çalışanlarına b�r saatl�k
asbest söküm b�lg�lend�rmes� yapar.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.



Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı yürütür.

 

 

Ekler� �ç�n tıklayınız.

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130629-2-1.doc

