KURSİYER BİLGİLENDİRME NOTLARI
(Hafta İçi) Günlük Çalışma Planı
Kalkma ve Kahvaltı

07:00-08:15

Ders Başlangıcı (Sabah)

08:30

Öğle Yemeği

12:15

Ders Başlangıcı (Öğleden sonra)

14:00

Akşam Yemeği

17:45-18:15

Serbest zaman

18:15-00:00

(Hafta Sonu) Günlük Çalışma Planı
Kalkma ve Kahvaltı

07:50-08:50

Yoklama

09:00 (Sınıflarda Nöbetçi Amiri tarafından)

Öğle Yemeği

13:00-13:30

Akşam Yemeği

17:45-18:15

Serbest zaman

18:15-00:00

1. Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü yerleşkesi ile uygulama yapılan işyerleri
(TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü Fabrikaları, Hasanbey Lojistik Merkezi İşyerleri, Gar ve İstasyon
İşyerleri vb) kapalı ve açık alanlarında fotoğraf/video çekmek, eğitim ve sınav süreçleri hakkında
sosyal medyada paylaşım yapmak yasaktır.
2. Öncelikle Sınıf Başkanı seçimi yapılır.
3. Evci çıkmak isteyen kursiyerler ilk ders arasında Eğitim Bürosuna müracaat edeceklerdir.
4. Kursiyer bilgi formlarının doldurularak Eğitim Bürosuna teslim edilmesi Sınıf Başkanlarınca
sağlanacaktır.
5. Sınıf Başkanları hafta sonu izin cetvelini doldurarak, hafta sonu izin kullanacak kursiyerlerin isimlerini
en geç Perşembe günü saat 13.00’a kadar Eğitim Bürosuna teslim edeceklerdir.
6. Sınıf Başkanları bildirilen sayıda fotoğrafı belirtilen sürede toplayarak Eğitim Bürosuna teslim
edeceklerdir.
7. Sınıf Başkanları ders defteri ve günlük mevcut yoklama fişlerini ve uygulamalı eğitim formlarını her
gün ders bitiminde eğitim işlerinden sorumlu Müdür Yardımcısının çalışma odasına bırakıp, ders
defterlerini her sabah aynı yerden alacaklardır.
8. Sınıf Başkanları uygulamalı eğitim sırasında giyilmesi zorunlu baret ve iş önlüğünü ilgili kişiden imza
karşılığı alacak, eğitimin son günü imza karşılığı teslim edeceklerdir. Uygulamalı eğitimlerde uygulama
sırasının kendilerine gelmesini bekleyen kursiyerler nizami şekilde bekleyeceklerdir.
9. Sınıf Başkanları uygulamalı eğitime gitmeden önce, uygulamalı eğitimle ilgili formların
düzenlenmesini sağlayacaklardır.
10. Müdürlüğümüz ana hizmet binası, ek bina, eski depo sahasında yer alan simülatör birimi ve tüm açık
alanlar, güvenlik gerekçesiyle 24 saat kamera ile izlenip, kayıt altına alınmaktadır.
11. Ders saatlerinde bakım ve temizlik çalışmaları yapıldığından yatakhane katına çıkılmayacaktır. Bu
nedenle, yatakhaneler normal çalışma günlerinde öğleden önce 08.30-12.15, öğleden sonra 14.0015.45 saatleri arasında kapalı tutulacaktır.
12. Eğitim Merkezi Müdürlüğü bilgisi dışında kursiyerler tarafından kendi aralarında yatakhane değişimi
yapılmayacaktır.
13. Kendi araçları ile gelen kursiyerler İdari İşler Bürosunda görevli Satın Alma Sorumluları ile görüşerek
araç park yeri ile ilgili izlenecek yol hakkında bilgi alabileceklerdir.
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14. Eğitim Merkezine alkollü olarak gelinmeyecektir. Bu tür davranışlarda bulunan kursiyerler hakkında
disiplin soruşturması başlatılarak iş yerlerine iade edileceklerdir.
15. Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.
16. Hastalık nedeniyle sağlık kurumuna gidilmesi gerektiğinde, “Kursiyer Muayene Dilekçe Formu”
doldurulmadan sağlık kurumuna gidilmeyecektir. Zorunlu nedenler dışında sağlık kurumuna ders
saatleri dışında gidilmesine özen gösterilecektir.
17. Eğitim Merkezinde bulunulduğu sürece yaka kartlarının takılması zorunludur.
18. Dışarıdan yemek veya başka bir sipariş verilmesi halinde siparişler Eğitim Merkezi ön girişinde teslim
alınacaktır. 3. şahıslar bina içerisine sokulmayacaktır.
19. Yatakhane dışındaki herhangi bir bölümde terlik, kısa pantolon ve şort gibi kıyafetlerle
dolaşılmayacaktır.
20. Yatakhanelerde temizlik maddeleri ve yiyecek bulundurulmaması hususunda dikkat edilecektir.
21. Konaklama odalarında, yemekhane ve sınıflarda bulunan demirbaşlar titizlikle korunacak, zarar
verilmeyecektir.
22. Fiziki anket uygulaması yapılmadığından, katılımcılar; Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi
Müdürlüğüne ait web sitesinde yer alan dijital anket uygulamasını kullanacaklardır.
(edesm.tcddtasimacilik.gov.tr)
COVID-19 PANDEMİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

1. Sağlık Otoritesinin Rehberlerinde belirtilen korunma, pozitif vaka/temaslı takibi, karantina, aşı
şeması, PCR testi, HES Kodu kurallarına uyunuz.
2. Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkarılan COVID-19 konulu emirlere uyunuz.
3. Bina Girişlerinde Dezenfekte Paspaslarını kullanınız.
4. Maske takınız.
5. Mesafe kurallarına uyunuz.
6. Temizlik kurallarına riayet ediniz.
7. El Dezenfektanı kullanınız.
8. Kullanılmış Maskelerinizi, Tıbbi Atık Kutularına atınız.
9. Sınıf ve yatakhanelerinizi havalandırınız.
10. Mümkün olduğunca pencereleri açık tutunuz (Merkezi İklimlendirme çalıştırılmamaktadır).
11. Esnek Ders Planlarına uyunuz.
12. Yemekhanede karşılıklı oturarak yemek yemeyiniz.
13. Yemekhanede maskesiz iken konuşmayınız.
14. Yemekhanede masaya sürekli aynı arkadaşınızla oturmaya özen gösteriniz.
15. Çay ocağında sırada yoğunluk yaratmayınız.
16. Çay içerken servis yapılan tek kullanımlık bardakları kullanınız.
17. Su sebili bulunmadığından, ambalajlı su kullanınız.
18. Yatakhanelerde kesinlikle oda değişimi yapmayınız.
19. Mescitte bulunan tek kullanımlık seccadeleri kullanınız.
20. Sağlıkla ilgili şikayetiniz bulunması ya da semptom göstermeniz durumunda Müdüriyeti
bilgilendirerek, Sağlık Kuruluşuna başvurunuz.
21. Uyarılara rağmen “Kurallara Uymayan Personelin”, Müdürlüğümüz ile İLİŞİĞİNİN KESİLECEĞİNİ
UNUTMAYINIZ!
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