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Hijyen Eğitimini tamamlayanlara kurs bitirme belgeleri verildi
Ankara Ticaret Borsası (ATB) tarafından düzenlenen hijyen Eğitimine katılan ve eğitimlerini
başarıyla tamamlayan 101 kişiye kurs bitime belgeleri düzenlenen bir törenle verildi. 15 ve 22
Haziran tarihlerinde Et Borsası Eğitim Salonunda gerçekleştirilen kurslarda eğitimlerini tamamlayan
kursiyerler için düzenlenen sertifika töreninde bir konuşma yapan ATB Başkanı Faik Yavuz,
“Hijyen konusuna önem vererek, böylesi bir eğitime katılan ve başarılı olan tüm arkadaşlarımızı
kutluyorum” dedi.
Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bilindiği üzere 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu gereği
ülkemizde insan sağlığını ilgilendiren yiyecek içecek maddelerinin üretim, dağıtım, satış ve sunum
hizmetleri ile insan vücuduna temas ederek, insana hizmet eden meslek mensuplarının belli
periyotlarla “portör muayenesi” dediğimiz bir muayene yaptırıp bunun belgesini işyerlerinde
bulundurmaları zorunlu idi.
Bugün ise, devletin bu konudaki duyarlılığında bir değişiklik olmamakla beraber daha çağdaş ve
makul bir yöntem getirilerek artık portör muayenesi yaptırmak zorunda olanların eğitilerek
hijyenlerinin sağlanması öngörülmüştür.
Bu amaçla; 5 temmuz 2013 tarihli resmi gazetede “hijyen eğitimi yönetmeliği” yayımlanmıştır.
Yönetmeliğe göre; eğitimin kapsamı, milli eğitim bakanlığı, sağlık bakanlığı, gıda tarım ve
hayvancılık bakanlığı TOBB ve TESK temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından
belirlenmekte ve eğitim ,Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, denetim
koordinasyon ve sorumluluğunda, bakanlığa bağlı eğitim kurumları veya yetki verilmiş özel eğitim
kurumları aracılığı ile verilmektedir.
Yönetmeliğin geçici birinci maddesi gereği 5 temmuz 2014 tarihinden itibaren, kapsama giren
işyerlerinde bu eğitimi almayanlar çalıştırılamayacaktır.
Yine bu eğitimi bir defa alanlar kapsamdaki işyerlerinde çalıştıkları sürece başka bir eğitim veya
belgeye ihtiyaç duymayacaklardır. Yani portör muayenesinde olduğu gibi periyodik yenileme söz
konusu değildir.
Ankara Ticaret Borsası olarak üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına, yasal zorunluluk olan bu
eğitimin verilmesi konusunda bir teşebbüste bulunduk. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir
protokol yaptık. Bu çerçevede tüm üyelerimize meslek komiteleri aracılığı ile duyur da bulunup talep
topladık. Gelen talepleri milli eğitim müdürlüğü ile tasnif ederek eğitim program ve takvimini
oluşturduk.
15 ve 22 haziran 2014 tarihlerinde et borsası eğitim salonunda eğitimleri tamamladık.
Eğitime iştirak edenler yükümlülüklerini yerine getirenler belgeleri almaya hak kazandılar. Bu gün
sizlere, yönetmelik kapsamındaki işlerde çalıştığınız sürece kullanacağınız belgeleri teslim ediyoruz
Bu vesile ile zaten kutsal bir iş olan insana hizmeti, yaparken mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni
de göstermenin bir ifadesi olan eğitim gereğini,yerine getirdiğinizden dolayı sizleri kutluyoruz”
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