
T.C. 

MUS V ALiLiGi 


il Milll Egitim MOdfulOgu 


Sayl : 28266620-918.01-E.12274359 02.11.2016 
Konu : OkullKurumlann Risk Degerlendinne 

Veri Giri~leri 

............................... KA YMAKAMLIGINA 
il~e Milli Egitim MOdful0gu 

.................. OKULUIKURUMU MODURLOGUNE 


Milli Egitim Bakanhgl Destek Hizmetleri Genel MOdfulOgu i~yeri Saghk ve 
GOvenlik Biriminin yazlSl ekte gonderilmi~tir. Ekli yazl geregi okullkurumlanmlzda Risk 
Degerlendinne ekiplerinin olu~turulmasl ve Risk Degerlendirilmesinin yapllarak 
MEBBis+iSGB Modiiliinde a~dan "Kurum Risk Degerlendirme hlemleri" ekramna veri 
giri~lerinin yapllmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitim MOdOrO 

EKLER: 

YaZl omegi (2-sayfa) 


DAGITIM: 

il~e Kaymakamhklanna 

Merkez okullkurum mOdfulOklerine 
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T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigii 

i~yeri Saghk ve Giivenlik Birimi 


SaYl : 24301423-918.99-E.12008432 26.10.2016 
Konu : OkullKurumlann Risk Degerlendirme 

Veri Giri~leri 
DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) 4857 saYlh i~ Kanunu. 
b) 6331 saYlh i~ Saghgl ve Giivenligi Kanunu. 
c) i~ Saghgl ve Giivenligi Hizmetleri Y onetmeligi. 
d) i~ Saghgl ve Giivenligi Risk Degerlendirmesi Yonetmeligi. 
e) Bakanhglmlz 2014/16 saYlh Genelgesi. 

Bakanhglmlz merkez ve ta~ra te~kilat1 birimleri ile okul ve kurumlannda, i~ Saghgl ve 
Giivenligi (iSG) uygulamalan; ilgi (a), (b) Kanun ve ilgi (c) Yonetmelik ile ilgi (e) Genelge 
dogrultusunda yfuiitiilmelctedir. 

Bakanhglmlz i~ Saghgl ve Giivenligi hizmetlerinin verimli, siirdfuiilebilir, veri ve 
bilgilerin giincel kaYltlannm tutulmasl ile bilgi giivenliginin saglanmasl amaclyla izlenebilir 
ve yonetilebilir bir bi9imde, MEBBis yazlhml ile biitiinle~ik i~yeri Saghk ve Giivenlik 
Birimi (iSGB) modiilii olu~turulmu~, iSG i~ ve i~lemleri modiil iizerinden elektronik ortamda 
yonetilmektedir. 

OkullKurumlanmlzm 9ah~ma ortammda bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, 
ergonomik ve psikososyal tehlike kaynaklanndan ortaya 9lkabilecek tehlike1erin belirlenerek 
kayda almmasl amaclyla MEBBis+iSGB modiilii "Kurum Risk Degerlendirme i~lemleri" 
ekranl bilgi giri~ine a911ml~t1r. 

Tehlike ve risklerin belirlenmesi, analizinin yapllarak derecelendirilmesi; 01.01.2013 
tarihinden itibaren ilgi (d) Y onetmeligin 6 'ncl maddesi geregince her okullkurum i9in 
olu~turulan Risk Degerlendirmesi Ekibi tarafmdan yapllmasl gerekmektedir. 

Okul/Kurumlanmlzda risk degerlendirmesi ve analizi siirecinde a~aglda belirtilen 
hususlara dikkat edilmesi onem arz etmektedir. Buna gore; 

a) OkullKurumlardaki risk degerlendirmesinin ve analizinin belirlenen hedefler ve ilgi 
(d) Yonetmelik esaslan dogrultusunda ilgeler arasmda yapllacak i~lemlerde birliktelik 
saglanmasl ve idari silsilenin tesis edilmesi amaclyla il iSGB KoordinatOrlerince; i1ge iSG 
Biiro Yoneticilerine adlm adlm yapllacak i~lemler ve ortaya 9lkacak problemlerin 90ziimii 
odakll egitim ve bilgilendirme 9ah~malannm yapllmasl, 

b) Risk Degerlendirmesi Ekiplerine; i1ge iSG Biiro Yoneticilerince egitim verilerek 
rehberlik yapllmasl, i1ge iSG Biiro Yoneticisi gorevlendirilmemi~ i1gelerde egitim ve 
rehberligin i1 iSGB KoordinatOrlerince yapIlmasl, 

c) i1ge i~veren Vekili koordinesinde; i1ge iSG Biiro Yoneticileri tarafmdan i~ ve 
i~lemlerde birlikteligin saglanmasl ve okullkurumlardaki risk degerlendirmesi 9ah~malanmn 
verimli, siirdfuiilebilir ve izlenebilir olmasl i9in gerekli planlama ve koordinasyonun 
yapIlmasl, 

d) OkullKurumlarda i~ giivenligi uzmanl ve/veya i~yeri hekimi gorevlendirmesi 
yapIlmaml~ olmasl halinde risk degerlendirme i~ ve i~lemleri; aksatIlmadan ilye iSG Biiro 
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Yoneticileri nezaretinde, diger ekip uyelerinin de katlhmlyla herhangi bir aksamaya sebebiyet 
vermeden i~verenli~veren Vekilinin koordinesinde ivedilikle yapllmasI, 

e) ilgi (d) Genelge geregince risk degerlendirme i~ ve i~lemleri iyin kesinlikle 
firmalardan bizmet ahmmm yapllmamasl, 

t) Tespit edilmi~ olan tehlikelerin her biri ayn ayn dikkate almarak bu tehlikelerden 
kaynaklanabilecek risklere ait veri giri~lerinin okulJkurum i~verenli~veren Vekilinin 
koordinasyonunda yaptlmasl, 

g) MEBBis+tSGB modillOne girilen verilerin idari ve hukuki baglaYlclhgl dikkate 
ahnarak yetkilisinden b~kasl tarafmdan verilerdeki diizeltmelerin onlenmesi amaclyia her 
tfulii diizeltme taleplerinin ilye iSG Biiro Yoneticilerine yazdI olarak bildirilmesi, 

b) OkuVKurumlar tarafmdan yazdI olarak talep edilen diizeltmelerin iIye iSG Biiro 
Yoneticileril il iSGB KoordinatOrleri tarafmdan "Kurum Risk Degerlendirme GOncelleme" 
ekramndan yapilmasl, 

i) Hukuki, idari i~ ve i~lemlerin baglaYlclhgi dikkate almarak, geryekle~tirilme tarihleri 
(termin siiresi) iyinde sorumlu birimler tarafmdan gerekli diizeltici ve onleyici kontrol 
tedbirleri almarak diizenleme ve iyile~tirmelerin yaptlmasl, 

j) YaptIan risk degerlendirmesi uygulama adlmlanmn i~verenli~veren Vekili tarafmdan 
diizenli olarak izlenmesi, denetlenmesi ve aksayan yonlerin tespit edilerek gerekli diizeltici ve 
onleyici i~lemlerin tamamlanmasl, 

k) Veri giri~lerindeki aksakltklar veya tereddiit edilen hususlann bulunmasl durumunda 
oncelikle ilye tSG Biirolan ile i~birligi yaptlmasl, 

I) Giderilemeyen aksakllklar veya tereddiit edilen hususiann tamaml il iSGB 
KoordinatOrlerine bildirilerek, il KoordinatOrleri tarafmdan Bakanhglmlz Merkez iSGB 'ye 
e-posta olarak iletilmesi, 

m) OkuVKurum bilgilerindeki eksikliklerin ve risk degerlendirme bilgilerinin; 
MEBBtS+iSGB modilliine herhangi bir yazl~maya gerek kalmadan girilmesi, siiresi 
iyerisinde girilmeyen veri ve bilgiler He yanh~ ve eksik girilen verilerin i~verenli~veren 
Vekilinin sorumlulugunda oldugunun bilinmesi, 

n) Hukuki ve idari ayldan herhangi bir durumda MEBBis+iSGB modiilOnde "Kurum 
Risk Degerlendirme i~lemleri" kaydmdaki bilgi ve verilerin gOncel oldugu kabul 
edileceginden kaYltlann en fazla iiy i~ gOnii iyinde gOncellenmesi ve tek kaydm sistem 
iizerinden tutulmasl, sadece bir niishasmm Risk Degeriendirme Ekibi tarafmdan imzalanarak 
i~verence muhafaza edilmesi, 

0) BakanhglmIZ ta~ra te~kilatt ile okul ve kurumlanmlzm; i~yeri Sagltk ve Giivenlik 
Birimi (iSGB) Modilliindeki veri giri~ alanlanna, bilgi giri~lerinin 30.11.2016 tarihine kadar 
tamamlanmasl saglanacaktIr. 

iIgi (a) ve (b) Kanun uygulamalannm yiiriitiilmesi, iSG hizmetlerinin zamanmda 
aksattlmadan sunulmasl, uygulamada birlik ve koordinasyonun saglanmasl gerekmektedir. 

Geregini onemle arzlrica ederim. 

SalihAYHAN 

Bakan a. 


Genel Miidiir 

(i~veren Vekili) 


DAGITIM: 
Geregi : Bilgi: 
BPlam APlam 
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