
 

2012 YILI EĞİTİMLERİ 

Aday memur eğitimleri kapsamında; 

93 iş müfettişi yardımcısına 19.04.2012-03.05.2012 tarihleri arasında “Temel Eğitim”, 103 iş 

müfettişi yardımcısına 07.05.2012-07.06.2012 tarihleri arasında “Hazırlayıcı Eğitim”, 104 iş 

müfettişi yardımcısına ise 12.06.2012-13.07.2012 tarihleri arasında “Yetiştirme Eğitimi” 

gerçekleştirilmiştir. 

Mesleki gelişim eğitimleri kapsamında ise 

25.11.2012-01.12.2012 tarihleri arasında Antalya ilinde 212 İş Başmüfettişi, 124 İş Müfettişi, 

484 İş Müfettişi Yardımcısı ve 86 memur olmak üzere toplam 906 personelin katılımı ile 

hizmetiçi eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitim semineri kapsamında müfettişlere yönelik olarak 

2013 yılında yürütülmesi planlanan programlı iş teftiş faaliyetleri, yeni İş Teftiş Kurulu 

Yönetmeliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Elektronik Teftiş Defteri ve Sicil 

Merkezi konusunda geniş kapsamlı eğitim düzenlendiği gibi yeni yasal düzenlemeler 

çerçevesinde İş Teftiş Kurulu Rehberinde yapılması gereken değişiklikler değerlendirilmiştir. 

İş Teftiş Kurulunda görevli memurlara yönelik olarak da resmi yazışma usul ve esasları, 

harcırah kanunu ve uygulamaları, taşınır kayıt ve yönetim sistemi, etik kurallar ile kurum 

kimliği ve kurum kültürü konulu eğitimler verilmiştir. 

10-14 Aralık 2012 tarihleri arasında 21, 17-21 Aralık 2012 tarihleri arasında 23 İş Başmüfettişi 

ve İş Müfettişi için ÇASGEM koordinatörlüğünde “Eğiticilerin Eğitimi” konulu eğitim 

gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Teftiş Kurulu ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kapatılarak 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığına yeni görev, yetki ve sorumluluklar yüklenmesi, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş 

kadrolarında bulunanların İş Başmüfettişi kadrolarına; Müfettiş kadrolarında bulunanların İş 

Müfettişi kadrolarına; Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanların İş Müfettişi Yardımcısı 

kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 

atanmış sayılmaları nedeniyle, bu personele yönelik olarak 2012 yılı Ocak ayında iş teftişine 

ilişkin eğitimler düzenlenmiştir. 

Diğer eğitim faaliyetleri 

2012 yılında gerçekleştirilen programlı iş teftiş faaliyetleri kapsamında ise proje ekipleri 

koordinatörlüğünde gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği konularında işveren ve 

işçilerin bilgilendirilmesi, güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk konusunda da bilinç 

oluşturulmasına yönelik olarak eğitimler gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığımız merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında gerçekleştirilen eğitimler ile ilgili 

olarak, ilgili kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda eğitici görevlendirmeleri 

yapılmıştır. 

 


