01.02.2018
Er-Bakır A.Ş. olarak oluşturduğumuz ve geliştirmeye çalıştığımız İş Sağlığı ve Güvenliği
Standartlarımız gereği 2018 yılında Er-Bakır sahası içerisinde faaliyet göstermek isteyen tüm
yüklenicilerimizden aşağıda özetlenen evrakları fabrikamıza gelmeden önce temin etmesini rica ederiz.
Er-Bakır sahasına ilk kez gelen personellerinizin “İşe Başlangıç Eğitimi” aldıktan sonra
fabrikamızdaki çalışmasına başlayabileceğini önemle hatırlatmak isteriz.
Er-Bakır sahasında çalışacak olan personellerden istenen evraklar;













Çalıştığı işyerinde SGK’lı olduğunu ispat niteliğinde bir evrak ve görevlendirme yazısı. (İşyeri
SGK Dökümü vb.)
Bireysel Sigortalı / İşveren (Bağkur’lu) ise işyeri faturasında ismi yada işyerine ait bir resmi evrak
kopyası
Personele ait son 1 sene içerisinde İşyeri Hekimi ya da Yetkili bir Ortak Sağlık Güvenlik
Biriminden alınmış sağlık raporu.
o Yüksekte çalışma gerektiren işlerde yüksekte çalışma ek test ve onay yazısı
o Tehlikeli Kimyasal malzeme ile direk temas gerektiren işler için kanda tespit evrakları
İşyerinizin İş Güvenliği Uzmanı/Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden alınmış eğitim sertifikası
Çalışana ait Mesleki Yeterlilik Belgesi (Aşağıdaki üç belgeden herhangi biri yeterlidir)
o Diploma
o Çıraklık – ustalık belgesi
o Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs-seminer, mesleki eğitim belgesi yada İşkur’un
düzenlediği meslek edindirme kurs belgeleri
Her personel için Koruyucu Güvenlik Ayakkabısı
Yüksekte çalışacak personel için PARAŞÜT tipi emniyet kemeri
Gerekli diğer Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (Eldiven, gözlük, baret vs..)
İşyerinizin için anlaşmanız bulunan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nin İş güvenliği Uzmanına
yaptırdığınız risk analizi ve acil durum faaliyetleri ile ilgili dokümanlar.
İşleriniz için gerekli olan Vinç, Personel Sepeti, Yükleyici vb. bir iş makinesi var ise
PERİYODİK/FENNİ Muayene evrakları; kullanacak operatörün iş makinesi ehliyet yada
sertifikası

Fabrikaya girişte bu evrakları sağlayamayan personel içeriye girişi yapılmayacaktır. Evraklar tam
olsa dahi evrakların yeterliliği ile ilgili değerlendirme ve çalışanın içeriye alınma kararı Er-Bakır
tarafından verilir. Çalışmalar sırasında çalışandan ve firmadan ek bilgi ve doküman talep edilme hakkı
saklıdır.
Saygılarımızla
*Bu evrakta belirtilen istekler ER-BAKIR AŞ ve Grup Şirketlerinin sınırları içerisinde yapılacak HİZMET
alımları için geçerlidir.
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