
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 
 
 
 

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE 

ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE 

DAİR YÖNETMELİK 
 

(13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 
 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 
çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa 

göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu 
işlerde çalışanları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 

17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, 

meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını 
sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin 
fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde 
yürütülmesini sağlayan eğitimi, 

ifade eder. 
Mesleki eğitim zorunluluğu 
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan 

önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. 
(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler 

kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında 
ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında 
mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz. 

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi 
MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe 

uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: 
a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, 

yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik 
belgelerinden birisi, 

 
 


