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LÜTFEN DİKKAT! 

ÖNERİ: 
 
                        Okula gelen yazılara, bakan yardımcınız veya memura şu şekilde bir  talimat verilebilir… 

 
      İş Güvenliği İle İlgili gelen her yazı ivedilikle tarafıma bildirilsin! 

 

              Çünkü: 

       

 

 

            Çalışanlar unutabilir...                                                                6331’deki  İdari Para Cezaları                                            

      Fakat sizin unutma lüksünüz yok!                                                      Cezai Sorumluluklar 

                           

              İşveren olan sizsiniz...... 

   

                                                                                        



OKUL / KURUM MÜDÜRÜ 
 (İŞVEREN) 

• İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin 
yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu 
Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.  

3. Madde 



 
6331’e Göre İşverenin Yükümlülükleri: 

1 - İşverenin Genel Yükümlülükleri 
 

• İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; 

• a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, 
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

• b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve 
uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

• c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

• d) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne 
alır. 

• e) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan 
yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

 

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan 
kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını 
etkilemez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 

 



2– İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetlerine Yönelik Yükümlülükleri 

• Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 

• a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları 
arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak 
sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye 
sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi 
üstlenebilir. 

• b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, 
gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. 

• c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. 

• d) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 

• e) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; 
görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine 
gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 

• Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. 

 



3 – İşverenin Risk Değerlendirmesi Yaparken Dikkat 
Edeceği Hususlar ve Yükümlülükleri 

 
• a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. 

• b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. 

• c) İşyerinin tertip ve düzeni. 

• d)Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren 
gruplar ile kadın çalışanların durumu. 

• İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler. 

• İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim 
yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek 
ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. 

• İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu 
ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, 
inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. 

 



 
 

4 – İşverenin Acil Durum Planları, Yangınla 
Mücadele ve İlk Yardım Konularındaki 

Yükümlükleri 
 • a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate 

alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, 
çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları 
belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. 

• b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve 
değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. 

• c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, 
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate 
alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri 
konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi 
görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve 
ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. 

• d) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele 
konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli 
düzenlemeleri yapar. 

 



DESTEK ELEMANI  

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu, 
18.06.2013 tarih ve 28681 
sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İşyerlerinde 
Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik, 22.05.2002 
tarihli ve 24762 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
İlkyardımYönetmeliği 

 

 

 

 

 

 

• Asli görevinin yanında iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili önleme, 
koruma, tahliye, yangınla 
mücadele, ilk yardım ve 
benzeri konularda özel olarak 
görevlendirilmiş uygun 
donanım ve yeterli eğitime 
sahip kişi.. 

 

 



İşyerlerinde  Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmeliğe Göre; 

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde 
belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 
çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; 

 a) Arama, kurtarma ve tahliye, 

 b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma 
sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak 
görevlendirir. 



İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre;  

Arama, kurtarma ve tahliye için bir, yangınla mücadele için bir olmak 
üzere iki eleman, ayrıca ilkyardım konusunda da İlkyardım 
Yönetmeliği’nde belirtilen sayı kadar personel görevlendirilmesi 
gerekmektedir. 

İlkyardımcı bulundurulması 

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; 

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, 

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 

bulundurması zorunludur. 

 



 
5 – İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının 
Kayıt ve Bildirimi Konularındaki Yükümlükleri 
 

• a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak 
bunlar ile ilgili raporları düzenler. 

• b)İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da 
iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara 
uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. 

• İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde 
bulunur: 

• a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. 
 

• b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek 
hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. 
 

• İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığıön tanısı koydukları vakaları, 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 

 
Ramak Kala Olay Bildirim Formu 

http://mamak.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_11/18023720_ramakkalaformu.pdf


Ramak Kala Olay 



Ramak kala olayı;  
İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 

potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaya "Ramak Kala Olayı" denir.  

RAMAK KALA OLAY BİLDİRİM FORMU 

                    ÖRNEK 

http://mamak.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_11/18023720_ramakkalaformu.pdf


6 – İşverenin Sağlık Gözetimi Konusundaki 
Yükümlülükleri 

• a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine 
tabi tutulmalarını sağlar. 

• b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 

• 1) İşe girişlerinde. 

• 2) İş değişikliğinde. 

• 3)İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 
dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 

• 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça 
belirlenen düzenli aralıklarla. 

• Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını 
belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 

• Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, 
çalışana yansıtılamaz. 

• Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli 
tutulur. 

 



 
7 – İşverenin Çalışanları Bilgilendirmesi 

Konusundaki Yükümlülükleri 
 

• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan 
temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir: 

• a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. 

• b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. 

• c)İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen 
kişiler. 

İşveren; 

• a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, 
tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir. 

• b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri 
almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir. 

• c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik 
kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin 
ulaşmasını sağlar. 
 

 



8 – İşverenin Çalışanların Eğitimi Konusundaki 
Yükümlülükleri 

 
• a) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, 

çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde 
verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla 
tekrarlanır. 

• b) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. 

• c) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili 
mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 

• d) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya 
meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, 
herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme 
eğitimi verilir. 

• e) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri 
ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak 
üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz. 

• f) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini 
sağlar. 

• g) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma 
süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle 
çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir. 

 



 
9 – İşverenin Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve 

Katılımlarının Sağlanması  Konusundaki Yükümlülükleri 

 
• İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin 

bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları 
sağlar: 

• a)İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu 
konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması. 

• b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve 
güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması. 

• İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar: 

• a)İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer 
personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi. 

• b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken 
koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi. 

• c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi. 

• d)Çalışanların bilgilendirilmesi. 

• e)Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması. 

• Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu 
durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz. 

 



EĞİTİM 

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 

 657 Kapsamındakiler 
 Ücretli Öğretmenler 
 İş-Kur Sözleşmeli İşçi 
 Sürekli İşçi 

İSG Kurul Üyelerinin Eğitimi 
Risk Değerlendirme Ekibinin Eğitimi 
Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi 
Hijyen Eğitimi 
 



10 – İşverenin Çalışan Temsilcisi Konusundaki 
Yükümlülükleri 

 
• İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli 

dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda 
atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir. 

• a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. 

• b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. 

• c) Yüz bir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. 

• d) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. 

• e) Bin bir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. 

• f) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. 

• Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak 
seçimle belirlenir. 

• Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene 
öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. 

• Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve 
görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır. 

• İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar. 

 



11 – İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
Konusundaki Yükümlülükleri 

 
• 1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 

işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı 
ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 

• 2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; 

• a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve 
kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. 

• b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, 
koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. 

• c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve 
koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. 

• ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, 
koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul 
oluşturulur. 

• 3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun 
oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında 
diğer işverenleri bilgilendirir. 

 



İşyeri Sağlık  ve Güvenlik 

Mevzuatına Göre 

Okul/Kurumlarımızda 

Kurulması Gereken Kurullar 



• 1-Çalışan temsilcisi seçilmeli  
2-Risk değerlendirme ekibi kurulmalı  

• 3-Acil durum ekibi oluşturulmalı  

• 4- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması  
5-İş Sağlığı ve Güvenliği onaylı defterin tutulması, 

• 6-Organizasyon yapısının oluşturulması, 

• 7-Görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, 

• 8-Çalışan personelin genel sağlık muayenesinden geçirilmesi  
 
9-Makine talimatlarının hazırlanması, 

• 10-Makine operasyon noktaları ve koruyucularının gözden geçirilmesi, 

• 11-Makine yerleşimlerinin gözden geçirilmesi, 

• 12-Kişisel Koruyucu Donanımların belirlenmesi 

• 13-İş Sağlığı ve Güvenliği uyum levhalarının belirlenmesi  

 

 

Yönetmelikler.. 

http://mamak.meb.gov.tr/www/yonetmelikler/icerik/763


Okul/Kurumlarda Özet Plan (devamı) 

• 14-İş Sağlığı ve Güvenliği afişleri belirlenmesi, 

• 15-İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının oluşturulması, 

• 16-Etiketleme ve işaretleme yapılması, 

• 17-Acil toplanma yerleri ve yönlendirme işaretlerinin belirlenmesi, 

• 18-Disiplin Kurulu oluşturulması, 

• 19-Yangın sistemlerinin kontrol edilmesi, 

• 20-Operatör belgelerinin kontrol edilmesi, 

• 21-Alarm ve tahliye tatbikatlarının yapılması, 

• 22-Kullanılan tehlikeli kimyasalların analizi MSDS (Kimyasal Madde Güvenlik Veri Karnesi) 

• 23-Dış alan ve çevre düzenlemelerinin incelenmesi, 

• 24-Tehlikeli ve tehlikesiz atık alanlarının oluşturulması, 

• 25-Basınçlı tüp alanlarının belirlenmesi, 

• 26-Trafik işaret ve yön levhalarının asılması, 

• 27-Duyuru ve iletişim panolarının aktif kullanılması. 

 



İşyeri Sağlık 
ve Güvenlik 

Kurulu 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Ekibi 

50 ve Daha Fazla çalışan 

 

İşveren Vekili (Müdür) 

 

Sekreterya: Mdr Yard. 

 

 Bulunması halinde sivil savunma 

uzmanı, (Md.belirler) 

 

e) Bulunması halinde formen, 

ustabaşı veya usta, 

(Çalışanlardan Md.belirler) 

 

f) Çalışan temsilcisi, işyerinde 

birden çok çalışan temsilcisi 

olması halinde baş temsilci. 

(Seçimle ya da Md.belirler) 
 

 

 

49 ve Altı Çalışan varsa 

 

(Öncelikle 4857 sayılı İş Kanununun  

mülga 81 inci maddesi  

kapsamında çalışanlar hariç kamu  

kurumları ile 50’den az  

çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta 

 yer alan işyerleri için  

1/7/2017 tarihinde  

yükümlülükleriniz başlayacaktır.) 

 

           MEB İSG MODELİ 

İSG Ekibi Kurulmalı 

Kurul veya Ekip Kurulur 



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  

KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 



• İşyeri  sağlık  ve  güvenlik  birimi,  işyerinde  iş  
sağlığı  ve  güvenliği  hizmetlerini yürütmek 
üzere kurulan,  gerekli  donanım  ve  
personele  sahip  olan  birimdir.   

10. 
madde  

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri  hekimi  ve  iş  
güvenliği  uzmanının  tam  süreli  görevlendirilmesi  
gereken  durumlarda; işveren,  işyeri  sağlık  ve  güvenlik  
birimi  kurar.  En  az  bir  işyeri  hekimi  ile  işyerinin  
tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en  az bir iş güvenliği 
uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde 
işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. 

İşyeri Sağlık  ve Güvenlik  Birimi (İSGB) 



Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  

en az 1 adet oluşturulacak 

1 - İş Sağlığı ye Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10'ncu maddesi gereğince; 

Bakanlık Merkez teşkilatında ve 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde en az bir 

adet İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) oluşturulacaktır.  

 

İSGB'ler ilgili mevzuatta belirtilen esas ye usuller çerçevesinde; merkez ve taşra 

teşkilatı birimlerinde ISG uygulamalarının etkili ve verimli olması, birimler arası 

koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda birlikteliğin sağlanması, Merkez ve 

İl'lerde İSGB'nin sorumluluk alanı içinde çalışma ortamlarında sağlık  ve güvenlik 

açısından gerekli tedbirlerin alınması için, izleme ve değerlendirilme 

çalışmalarını sürdürecektir.  



• Elli  ve  daha  fazla  çalışanın  bulunduğu  ve  altı  
aydan  fazla  süren  sürekli  işlerin  yapıldığı 
işyerlerinde  işveren,  iş  sağlığı  ve  güvenliği  ile  
ilgili  çalışmalarda  bulunmak  üzere  kurul 
oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu 
(İSGK) 

28532 Sayı ve 18 Ocak 2013 Tarihli  
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 
Yönetmelik  

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 



Eğer asıl işveren-alt işveren ilişkisi varsa (Md.4) 

• İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya 
işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu 
hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir 
işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 



Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı, okul ve 

kurumlarında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde İşyeri Sağlık ve 

Güvenlik Kurulu oluşturulacaktır. Kurulun başkanı merkez teşkilatında; İşveren vekili sıfatı ile 

Müstear Yardımcısı, taşra teşkilatında; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, okul ve kurumlarda Okul 

Müdürü, merkez müdürü, kurum amiridir.  

 

 Bakanlığımız merkez teşkilatında iş güvenliği uzmanı atanıncaya kadar, kurulun sekretaryası 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlığı,  taşra  teşkilatında İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerindeki İnsan Kaynakları biriminden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube 

Müdürleri, okul ve kurumlarda ise, Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcıları tarafından 

yürütülür.  



• Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya 
hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde 
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini / 
çalışanlarını sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya 
tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar.  

Eğer asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
varsa (Md.4) 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge 

3- 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu Bakanlığımız Merkez ve Taşra 

Teşkilatı, okul ve kurumlarında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 

Yönetmelik çerçevesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu 

oluşturulacaktır. Kurulun başkanı merkez teşkilatında; İşveren 

vekili sıfatı ile Müstear Yardımcısı, taşra teşkilatında; İl Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı, okul ve kurumlarda Okul Müdürü, merkez 

müdürü, kurum amiridir.  



2016’ya ertelendi. 

M.E.Md. belirlenir. 

İSG 
Kurul 

Üyeleri 

İşveren 
veya 
Vekili 

İSG 
Uzmanı 

İşyeri 
Hekimi 

İnsan 
Kaynakla

rı 
Sorumlus

u 

Sivil 
Savunma 
Uzmanı 

Çalışan 
Temsilcisi 

Çalışan 

Okul/Kurum Müd. belirlenir. 

              Müd. Yrd.  

Okul/Kurum Müdürü 

İşveren vekili sıfatı ile 

Seçimle yada atama 

yoluyla belirlenir. 

Açık oyla seçilir, 

seçilememesi 

durumunda atanır; 

yedekleri de aynı 

yöntemle belirlenir. 

6. Madde 

Okul/Kurum Müd. belirlenir. 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

01.07.2016 

2016’ya ertelendi. 

M.E.Md. belirlenir. 



ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 

(1) İşveren; riskleri göz önünde 
bulundurarak, seçim veya atama 
yoluyla, çalışan temsilcisini 
görevlendirir:    

(2)  Baş temsilci seçimle belirlenir.  

(3)  Çalışan temsilcileri, tehlike 
kaynağının yok edilmesi için, 
işverenden  gerekli tedbirlerin 
alınmasını isteme hakkına sahiptir. 
         

(4)  Çalışan temsilcileri ve destek 
elemanlarının hakları kısıtlanamaz. 

2-50 1 

51-100 2 

101-500 3 

501-1000 4 

1001-2000 5 

2001 ve üzeri. 6 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 



ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 

• Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için; 
◊  İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, 
◊  En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, 
◊  En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması 
gerekiyor. 
 

•   Bu niteliklere sahip çalışan olmadığı takdirde diğer 
çalışanlarda çalışan temsilciliği yapabilirler. Ancak yetkili 
sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev 
yapması halinde çalışan temsilcileri için aranan kriterler 
sendika temsilcisi için aranmayacak. 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 



Asıl 

İşveren 
Alt işveren Kurul 

50’den 

çoksa 

50’den 

azsa 

Asıl işveren kurul kurar, alt işveren 

temsilci gönderir. 

50’den 

azsa 

50’den 

çoksa 

Alt işveren kurul kurar, asıl işveren 

temsilci gönderir. 

50’den 

çoksa 

50’den 

çoksa 

Her ikisi de kurul kurar, Kurullar 

arası koordinasyon asıl işverence 

sağlanır. 

50’den 

azsa  

50’den 

azsa 
Ortak Kurul kurulur. 

       

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 



İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

Kurul Başkanı : Okul/Kurum Müdürü; (İşveren vekili sıfatı ile)  

Kurulun Sekretaryası : Müdür Başyardımcısı veya Müd. Yardımcıları  



İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği   Madde: 120 

 

Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri ile ilgili 17/09/2015 tarihli ve 

9367301 sayılı yazısının tüm okullara 



İSG Kurulunun İşleyişi 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike 

sınıfını dikkate alarak, az tehlikeli işyerlerinde bu sürenin üç ay olarak 

belirlenmesine karar verebilir. (Md. 9). 

Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun 

sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının 

tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise 

kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler 

veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından 

yürütülür. (Md.6) 

Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili 

başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser 

oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. (Md. 9) 



7. Madde; İSG Kurul Üyelerine Eğitim 
Verilecek 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve  
güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır.  
Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki  
konuları kapsar; 
 
a) Kurulun görev ve yetkileri, 
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, 
c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, 
ç) İş hijyeninin temel ilkeleri, 
d) İletişim teknikleri, 
e) Acil durum önlemleri, 
f) Meslek hastalıkları, 
g) İşyerlerine ait özel riskler, 
ğ) Risk değerlendirmesi.  
 



İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

8. Madde: İSG Kurulunun Görevleri  (1) 

a) İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, 
yönergenin uygulanmasını izlemek,  

 b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara 
yol göstermek,  

 c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve 
önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya 
işveren vekiline bildirimde bulunmak, 

 ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası veya meslek 
hastalıklarini bir raporla tespit etmek, 

 d) İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, 

 



İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 
8. Madde: İSG Kurulunun Görevleri  (2) 

e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli 
güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını 
kontrol etmek, 

 f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler 
için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,  

 g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir 
rapor hazırlamak,  

 ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde 
belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak 
karar vermek, 

 h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal 
ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve 
genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.  

 



İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

(1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve 
aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır. 

a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike 
sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az 
tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. 

 

d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili 
başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar 
alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 
kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle 
toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. 

 

9. Madde: Çalışma Usulleri 



İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

 

 

e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan 
kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya 
katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına 
alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 
işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar 
sırasıyla özel dosyasında saklanır. 

 

9. Madde: Çalışma Usulleri 



İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK 

DEĞERLENDİRMESİ 

YÖNETMELİĞİ 



RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ 

Risk değerlendirmesi ekibi 

MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu 

bir ekip tarafından gerçekleştirilir.  
 

Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. 
 

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği 

uzmanları ile işyeri hekimleri. 

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. 

ç) İşyerindeki destek elemanları. 

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde 

belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya 

muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi 

çalışanlar. 



Risk Değerlendirmesi Ekibi 

İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi 

İşveren veya İşveren Vekili 

Çalışan Temsilcileri 

Destek Elemanları 

Riskler Konusunda Bilgi Sahibi Çalışanlar  



Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden 

oluşur. 
İşveren 
veya 

İşveren 
Vekili. 

İşyeri 
Hekimi 

İşyerindeki 
Çalışan 

Temsilcileri
. 

İşyerindeki 
Destek 

Elemanları
. 

Konusunda 
Bilgi Sahibi 
Çalışanlar. 

Öğretmenler Kurulunda açık 

oyla seçilir, seçilememesi 

durumunda Okul/Kurum  

Müd. belirlenir. 

Okul/Kurum Müd.  

Asli görevinin yanında, 

önleme, koruma, tahliye, 

yangınla mücadele, ilk 

yardım v.b. konularda özel 

olarak görevlendirilmiş 

hemşire, öğretmen, memur 

Okul ve eklentilerinde 

görev alan alan ve 

bölüm şefleri, 

pansiyon memuru v.b. 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ 



RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ 

Destek elamanı ne iş yapar? 

Destek elemanı, asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilgili 

önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda 

özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiye 

deniyor. 

 

* Destek elamanı olarak kaç çalışan görevlendirilecek? 

Okul yönetimi; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş 

olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; 

a) Arama, kurtarma ve tahliye, 

 

b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel 

eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde 

bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde 50’ye kadar çalışan için 

birer destek elemanı daha görevlendirir. 
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RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ 

4- İş Sağlık ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliğine göre, Bakanlığımız merkez ve taşra 

teşkilatı ile okul ve kurumlarında risk 

değerlendirmesi; kurum yöneticisi veya kurumda 

görevli İş Güvenliği Uzmanı, İl ISGB uzmanlarından 

destek alınarak, söz konusu yönetmeliğin 6'ncı 

maddesi gereğince risk değerlendirmesi ekibi 

tarafından yaptırılacaktır. Bu kapsamda, farklı 

kaynaklardan ödenmek üzere, hizmet alma yoluyla 

risk değerlendirmesi yapılmayacaktır.  



Risk değerlendirmesi ekibi 

MADDE 6 – ….. 

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya 

işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da 

sağlanabilir. 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ 
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ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER 

10- Bakanlığımıza bağlı tehlikeli İşyerlerinde her 10 çalışan 

için bir İlkyardımcı, az tehlikeli işyerlerinde ise 20 çalışan 

için bir İlkyardımcı kurum amirlerince 

görevlendirilecektir. İlkyardımcı bulunmayan okul ve 

kurumlarda ise, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak işbirliği 

çerçevesinde, sağlık eğitimi veren okul ve kurumlarımızca 

düzenlenecek eğitimler sonrasında Sağlık İI Müdürlüklerince 

yapılacak sınav sonunda ilkyardımcı belgelendirmesi 

yapılacaktır. Yangın eğitimi ise ISGB'lerin organizasyonu ile 

İl Sivil Savunma birimleri, İI itfaiye birimlerinden destek 

alınarak mahallinde yapılacaktır.  



Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde 

risk değerlendirmesi 

MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren 

bulunması halinde: 

a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu 

Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk 

değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ 



MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren 

bulunması halinde: 

… 

c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk 

değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki 

çalışmaları koordine eder. 

(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir 

nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk 

değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla 

bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp 

uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların 

giderilmesini sağlar. 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ 



OKUL VE KURUMLAR İÇİN ÖRNEK YOL HARİTASI 

1. Çalışan Temsilcisini seç. 

2. İSG Kurul/ İsg Ekip oluştur. 

3. Kayıt Yükümlülüğünü Yerine getir (Kurul Karar Defteri Ve Tespit Öneri  

4. Defteri : Çalışma il Müdürlüğünde Onaylat, kullanmak için 1 Temmuz 
2016’yı bekle…) 

5. Kurulu topla. 

6. Kurul kararı al. 

7. Kurul kararlarını duyur 

8. Risk Değerlendirme Ekibi kur. 

9. Acil durum planı yap/ varsa ve revize gerekliyse revize et. 

10. Destek elemanlarını belirle 
 



Özet:   Okullarda Yapılması Gerekenler 

 



İş Ekipmanın ve Periyodik Kontrolü 

 

Periyodik Kontroller: Yönetmelik 13.maddesine göre yönetmelik kapsamında periyodik 

kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.  

Okulları ziyaret eden MEB yetkilisi veya Bakanlık yetkilisi olarak  Periyodik kontrol yapacak kişi ve 

kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme  ve eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir. 



OKUL İSG YÜKÜMLÜLÜKLERİ KONTROL LİSTESİ 

1. iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Aylık (3 ayda bir olabilir)  toplantılarını yapmış mı? 

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Yıllık toplantılarını yapmış mı? 

3. Mevcut eğitim öğretim yılı kaza kayıt sistemi incelenmiş mi? 

4. Bir sonraki öğretim yılı öğrencilerin kullanacakları KKD ler belirlenmiş mi? 

5. Okulun fiziksel yapısı iş güvenliği açısından gözden geçirilmiş mi? 

6. Okula yeni gelen öğretmenlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiş mi? 

7. Her eğitim öğretim yılı sonunda öğretmenler istatistiksel analiz yaparak iş Sağlığı ve Güvenliği 
Kuruluna verdi mi? 

8. iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sağlık ve güvenlik ile ilgili eğitim ve seminer düzenledi mi? 

9. Okul satın alma komisyonlarında iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesi görevli mi? 

10. Sağlık ve güvenlik ile ilgili Resim ve afişlerden istifade edildi mi? 



Denetim kontrol listesi devam… 

11. Acil çıkışlar belirlendi mi? 

12. İlk yardım personelinin ismi panolara asıldı mı? 

13. Öğrencilere ve öğretmenlere ait kan grubu listesi var mı? 

14. İş kıyafetleri ve baretlerde kan grupları yazılmış mı? 

15. E-okul da kan grupları sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiş mi? 

16. Okul saatleri dışında okulun kullanımının nasıl olacağı belirlenmiş mi? 

17. Bina içi ve dışı elektrik, su ve gaz işleri takip ediliyor mu? 

18. Okulda kullanılan alet ve teçhizat TSE Standardına uygun mu? 

19. iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu gerekli testleri yaptırmış mı? 

20. Büro çalışmaları meslek hastalığı açısından bilgilendirilmiş mi? 

21. Merdivenler kontrol ediliyor mu? 

22. Okul içinde bulunan yükleniciler iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile koordineli 
çalışıyor mu? 



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 

1. Elektrik panolarına kaçak akım sigortasının takılması. 

2. Kalorifer ateşleyici belgesi(kullanılan yakıt türüne uygun olacaktır.) olmayanlar bu belge için 1(bir) kişi belirleyip Halk 

Eğitime yönlendirilecektir. Bu belge için kursa gidilecektir ve kurs bitirme belgesi alınacaktır. 

3. İSG uzmanları tarafından eğitim planlaması yapılıyor. Hizmet içi eğitim kapsamında olacaktır. Bu eğitimde mümkün 

olduğunca eğitim öğretim aksatılmayacaktır. Tam gün olan okullarda öğleden sonra tercih edilecektir. 

4. Kantin ve yemekhane çalışanları için Hijyen Eğitimi Halk Eğitim Merkezi tarafından verilecektir.  

5. İSG kurulu kurması gereken okulların  İlçe Müdürlüğünden veya kaymakamlıktan onay almasına gerek yoktur. 

6.Risk Değerlendirmesi yapmak üzere ilk önce personel anketi ve chek-List ler kullanılacak bunların sonucuna göre de Risk 

Değerlendirmesi yapılacaktır. 

7.Acil Durum Planı oluşturulacaktır. 

8.Ücretli Öğretmen, İş-Kurlu, işçi statüsündeki Personelin Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri İlçe İSG Büro tarafından 

öncelikle verilecektir. 

9- İSG Kurulu, ekibi, RD ekibinin eğitimleri kurumda/okulda İGU varsa gönüllülük esasıyla verilecek, verilemiyorsa İSG 

Büro çözüm sunacaktır. 



SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜRLER 
Süleyman DOĞDU 

Ġş Sağlığı ve Güvenliği Büro Yöneticisi 

Ġş Güvenliği Uzmanı 

s.dogdu@hotmail.com 

0 505 271 3009 
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