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AB Destekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Kıbrıs Türk 

Toplumundaki Meslek Okullarında Bugün Başlıyor  

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki 12 meslek okulunda 800 son sınıf öğrencisi için iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimleri düzenleyecektir. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen eğitimler 19 Aralık 2018 Çarşamba günü 

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın Çıraklık Okulunda başlayarak 2019 yılı Mart ayına kadar devam 

edecektir.  

Öğrenciler, işyerlerinde sağlık ve güvenliğin önemi, özel örneklerle iş yerlerinde sağlık ve güvenliğin nasıl elde 

edilebileceği, sağlık ve güvenlik kuralları, çeşitli AB ülkelerinden uygulama örnekleri ve AB’nin neden çalışmak 

için en güvenli yerlerden biri olduğuna dair bilgileri kapsayan eğitimlere katılacaklardır. Katılan öğrencilerin 

sertifika alacağı eğitimler, öğrencilerin eğitim ve beceri seviyeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

Eğitimlerin sonunda yapılacak olan yarışmaya, eğitimleri tamamlayan tüm öğrenciler davet edilecektir. Kısa bir 

sınav şeklinde gerçekleşecek olan yarışmada tüm sorulara doğru yanıt veren üç şanslı öğrenciye, kişisel sağlık 

ve güvenlik paketi hediye edilecektir.  

Bu eğitimlerin amacı, işgücüne girmek üzere olan öğrencileri sağlık ve güvenlik konularında bilgilendirerek iş 

hayatına hazırlamak ve işyerindeki riskleri tespit etmelerini sağlayarak kazaları önleyecek becerilerle 

donatmaktır.  Geçen sene toplam 621 son sınıf öğrencisi, 12 Meslek Okulu ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar 

Odası’ndaki Çıraklık Okulu eğitimlere katılmıştır.  

İş sağlığı ve güvenliği, asgari sayıda düzenleme ve azami sayıda riski kapsayan sağlam bir yasal çerçeve ile 

AB’nin en etkili olduğu alanlardan birisidir  

Avrupa Komisyonu ayrıca bilgi dağıtımı, rehberlik hizmeti sunma ve sağlıklı çalışma ortamlarının teşvik edilmesi 

için Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı ve Avrupa Yaşam ve İş Koşullarını İyileştirme Vakfı ile birlikte hareket 

etmektedir.  

ARKA PLAN:    

Avrupa Birliği Kıbrıs Türk toplumuna, insan kaynaklarının artırılması için eğitim sektöründe reform yapılmasında ve 
çalışanların ve işletmelerin uyumluluğunu artırmayı hedefleyen daha fazla ve daha iyi istihdam yaratılmasında yardımcı 
olmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2016 yılına kadar toplamda 13.8 milyon € hibeler, teknik destek ve ekipman olarak 
tahsis edildi. İşgücü piyasasını kalkındırmayı ve geliştirmeyi amaçlayan teknik destek projesi, Mesleki Eğitim Sistemleri ve 
İşgücü Piyasası (VETLAM) I Projesi 2008 - 2012 yılları arasında 1.8 milyon € değerinde bir bütçe ile yürütülmüştür. Bu 
teknik destek projesi işgücü becerilerini artırmaya yönelik bir sistem oluşturmayı ve mesleki eğitimin ve eğitim sisteminin 
(VET) kalitesini artırmayı amaçlamıştır. VETLAM II toplam 1.6 milyon € değerinde bir bütçe ile Kasım 2015’ten itibaren üç 
yıldır Mesleki Eğitim (VET) ve Yaşam Boyu Öğrenim (LLL) sistemlerini geliştirme ve aynı zamanda istihdam edilebilirliği 
artırma yönündeki çalışmalarına devam etmektedir. Toplamda 0.7 milyon € değerinde kaynak mesleki eğitim ve hizmet 
içi eğitim kurumlarının kapasitesini artırmak için tahsis edilmiştir. 
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