
                                                                TAAHHÜTNAME 

1-Sahibi/ortağı olduğum işletmede 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre mesleki (pratik) 
eğitim gören çırak öğrencinin/kalfanın işletmemizdeki mesleki eğitimi süresince; 6331 Sayılı İş 
sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirinin 
işletmemiz tarafından alınacağını, 

2-Çırak öğrencinin/kalfanın işletmemizdeki mesleki eğitimi süresince, her türlü koruyu ekipman ile 
araç- gerecin sağlam ve kullanılır durumda (toz ve gaz maskesi, koruyucu eldiven, çizme, çelik 
ayakkabı, koruyucu gözlük, kaynak maskesi, baret, iş güvenliği kemeri, halat, vb…) işe başlamadan 
önce çırak öğrenciye verileceğini, çalışırken uygun koruyucu ekipmanı kullanmasını sağlayacağımı, 

3- İşletmemiz ile çıraklık sözleşmesi imzalayan çırak öğrenciye/kalfaya, sözleşmenin imzalanmasını 
takip eden iki hafta içerisinde, 6331 Sayılı yasada belirtilen süre ile İşletmede uyulacak iş sağlığı ve 
güvenliği kuralları, iş güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlar, kullanılan makine ve ekipmanlar 
hakkında işletmemiz sorumlu İş Güvenliği Uzmanı ve sorumlu Usta Öğretici tarafından eğitim 
verileceğini, 

4-İşletmemiz tarafından çırak öğrenciye/kalfaya verilen koruyucu ekipmanların kullanım talimatı ile 
ilgili eğitimlerin sözleşme tarihini takip eden iki hafta içinde İşletmemiz tarafından verileceğini, 

5-İşletmemizde eğitim gören çırak öğrencinin/kalfanın eğitim gördüğü alan/dal ve mesleki eğitim 

planı haricinde çalıştırılmayacağını, 

6-İşletmemiz dışına, montaj ve herhangi bir iş için çırak öğrencinin/kalfanın götürülmesi 

durumunda, çırak öğrencinin velisinden yazılı izin belgesi alınacağını,(reşit değil ise) 

7-İşletmemizde tehlike sınıfına göre “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” ve “İş Yeri Hekimi” 
bulunduğunu/bulundurulacağını veya hizmet satın alma yoluyla İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti 
alındığını, 

8-Çırak öğrencinin/kalfanın işletmemizdeki mesleki eğitimi süresince, iş kazasına uğraması ve 
meslek hastalığına yakalanması durumunda aynı gün içinde Burdur Mesleki Eğitim Merkezine ve 
ilgili kuruma bildireceğimi, 

9-Çırak öğrencinin/kalfanın işletmemizde mesleki eğitime başlamadan önce ve periyodik olarak her 

türlü sağlık kontrolünün yaptırılacağını ve sağlık raporunun işletmemiz tarafından aldırılacağını, 

 

İşletme tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda                        Yukarına dokuz madde ile belirtilen  
tarafıma yapılan uyarı ve talimatları yerine getireceğimi                    taahhütname şartlarını okudum ve 
yerine ve kurallara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.                    getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 
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              Çırak /Kalfa                                          Veli                                                  İşletme Yetkilisi 
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