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ilgi: a) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

Okul ve Kurumlarımızda yapılması gereken İSG çalışmaları ile ilgili olarak
ilgi (a) Kanunun 3. Maddesinde; Çalışan istihdam eden gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel
kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar "işveren" kabul edilmektedir.

ilgi (a) Kanunun 4. Maddesinde; İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve
güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve
bilgi verilmesi dahil 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 yapılması konusunda sorumludur.

İlgi (a) kanun 3. Maddesinin 2. Bendinde; İşveren vekili, işveren adına hareket eden ve
işin ve işyerinin yönetiminde görevalan kişileri ifade etmektedir. Kanun işveren adına
hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görevalan "işveren vekillerini" aynen işveren gibi
kabul etmektedir. Başka bir deyişle, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönünden işveren
vekilleri işveren ile ayni sorumluluklara ve yetkilere sahip kılınmıştır.

6331 sayılı Kanuna göre işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde
görevalan diğer kişiler de (İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, İl/İlçe Şube
Müdürü, Okul/Kurum Müdürü, OkullKurum Müdür yardımcısı, Şef, Memur) işveren adına
hareket etme şartını sağladıkları sürece işveren vekili kabul edilir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmeliğinin 5.4. Maddesinde "İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve
kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak
bildirilen tedbirleri yerine getirir." denilmektedir.

Okul ve kurumlarımıza, Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık Güvenlik
Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı Semir GÜZEY tarafından yapılan ziyaretlerde tespit
edilen eksiklikler ile ilgili olarak alınması gereken tedbirlere yönelik yapılan öneriler ektedir.
j Ş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu hususlara dikkat edilmesi konu ile
ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
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REYHANLI İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜNE BAGLI OKULLARIN

TESPİT VE ÖNERİ TUT ANAGI

REYHANLI İş SAGLIGI VE GÜVENLİGİ BÜROSU

L. 17 Temmuz 2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak
Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak Acil çıkış yolları ve kapılar her zaman
kullanılabilir durumda olmalı, kapılar kaçış yönüne uygun olarak dışarıya doğru açılmalı. Acil çıkış yolları
ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmamalı. Kapı
eşiklerinde takılma, düşmelere yol açacak yükseltiler veya kot farkı olmamalı.

2. 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12.0L.2016 tarih ve 918.01-E.336190
sayılı Kalorifer Kazanları ve Ateşleyicileri ile ilgili yazılarında belirtilen hususlara uygun olarak,
kullanılan kalorifer kazanının periyodik kontrolleri bakım ve onarımıarı zamanında yaptırılmalı. Kazan
dairesinde yangına sebebiyet verecek yanıcı maddeler bulunmamalı, yeterli havalandırma sağlanmalı,
ateşçi için gerekli kişisel koruyucu donanım sağlanmalı ve kullammı denetlenmeli.

3. 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların yangından korunması
yönetmeliğine göre Kazan dairelerinde gaz ve duman detektörleri olmalı, yangın söndürücü tüplerin bakım
ve dolumlan zamamnda yaptırılmalı, uygun konumlandırılmalı, eksik olan yangın hortumları
tamamlanmalı, yırtık ve kullanılamaz durumda olanlar yenilenmeli, yangın dolapları kırmızı renge
boyanarak işaretlenmeli, yangın ikaz butonları çalışır vaziyette bulundurulmalı. Her 250 m2 ye 6 kg lık
kuru kimyevi tozlu veya eşdeğer köpüklü yada karbondioksitli yangın söndürme cihazı bulundurulmalı.

4. Mutfak, kaynak atölyesi, yemeklıane, kantin gibi tüp gaz kullamlan bölümlerde gaz detektörü
bulundurulmalı.

5. Lavabolarda ve çeşmelerinin çevresinde mikrop üremesini önleyecek şekilde tedbir alınmalı. Su depoları
uygun zamanlarda klorlanmalı.

6. Sınıf, laboratuar, mutfak ve kantin içerisinde, idare odalarında bulunan dolaplar duvara sabitlenmeli,
üzerlerinde eşya bulundurulmamalı, panolar duvara sabitlenerek düşmesi engellenmeli.

7. Koridorlarda asılı bulunan dolap ve panolar acil durumlarda kaçışı engellemeyecek, giriş çıkışlarda
öğrencilerin başlarını çarpmalarına sebep olmayacak şekilde konumlandırılmalı.

8. Temizlik işlerinde kullamlan kimyasallar, araç gereç, temizlik malzemeleri, temizlik bezleri ve paspasıarı
ayrı ayrı dezenfekte edildikten sonra kapalı dolaplarda bulundurulmalı. Çöp kutuları kapalı tutulmalı, sık
sık boşaltılmalı.

9, Temizlik veya mutfak işleri ile uğraşan personelin uygun kişisel koruyucu donanımları kullanması
sağlanmalı.

iO. 21,08.20 i 1 tarihli 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliğine
uygun olarak topraklama tesisatı kurulmalı.

ii. 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen Bakım Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlara
uygun olarak tüm elektrik tesisatı, basınçlı kaplar ve iş ekipmanlarımn periyodik kontrol ve bakımı
yapılmalı, raporlandırılmalı.

12. Elektrik tesisatı; 17 Temmuz 2013 Tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Yeri Bina ve
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik te açıklanan hususlara uygun
olarak tesis edilmeli. Açıktan geçen elektrik kabloları, haricen çekilen elektrik hatları koruyucu kanallar
içerisine alınmalı, tehlike yaratmaması için gerekli tedbirler alınmalı. Elektrik panolarının üzerine uyarı
levhaları asılmalı, Elektrik panolarının önüne, elektrik geçirmeyen yalıtkan paspas konulmalı. Yetkili
elektrikçiler yardımıyla, kaçak akım röleleri taktırılmalı, kullanılmayan atıl duran kablolar iptal edilerek
kaldırılmalı, kırık prizler tamir edilmeli, tehlike yaratması önlenmeli.

13. Bina içinde ve etrafındaki merdivenlere kaydırmaz bantlar çekilerek düşmeler önlenmeli.



14. Araçların okul bahçesine giriş çıkışlarında herhangi bir kaza yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalı.
15. Bina içerisindeki lavabo, pisuar, sifonlar, aynalar, merdiven korkulukları ve duvarlarda asılı aksesuarların

sağlamlığı kontrol edilmeli sallanan veya düşme tehlikesi bulunanlar tehlike yaratmayacak şekilde
sabitlenmeli.

16. 50 ve üzeri çalışanı olan okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmalı.
17. Risk Analiz ekibi kurularak risk analizi yapılamalı.
18. 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında

Yönetmelik" e göre Acil durum planı yapılarak, tüm personele duyurulmalı, tahliye plam bina içerisinde
uygun yerlere asılmalı.

19. Merdiven sahanlıklarında bulunan ve acil durumlarda acil çıkış olarak kullanılacak olan pencerelerdeki
demir parmaklıklar kaldırılarak yerine çıkışı engellemeyecek korkuluklar konulmalı.

20. Yazı tahtalarının alt köşelerinde bulunan kesici kısımlar yaralanmalara sebebiyet verebileceğinden
kaldırılmalı veya köşeleri yuvarlatılmalı.

21. Pencerelerde acil durumlarda çıkışı engellemeyecek şekilde korkuluklar konularak öğrencilerin sarkmaları,
düşmeleri engellenmeli.

22. Bina ve balıçe zeminindeki çökıne ve kırıklar takılma, düşme dolayısıyla yaralanmalara sebebiyet
vcrebileceğinden gerekli tedbirler alımnalı.

23. Öğrencilerin ihata duvarlarının üzerinden veya tel örgülerden atlayarak okul bahçesi dışına çıkmaları
engellenmeli .

24. çatıdan veya kenarlarından düşebilecek tuğla, mermer, beton parçalarına karşı gerekli önlem alınmalı, kırık
veya yerinden çıkmış parçalar sabitlenerek düşmeleri önlenmeli.

25. Çatıya çıkışlar izinsiz kişilerin çatıya çıkmasını engelleyecek şekilde kilitli tutulmalı.
26. 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği ne

göre Riskin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda tehlikenin bulunduğu bölge gerekli sağlık ve
güvenlik işaretleri ile işaretlenmelidir.

27. Okul binası ve bahçesi ile çevresindeki tehlikelerin belirlenip tammlamnası ve bu tehlikelerin oluşturacağı
risklerin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi
gerekmektedir.

28. Okul bahçesinde bulunan oyun parklarındaki salıncak, kaydırak, tahterevalli vb. oyun aletlerinin kenar köşe
kısımlannın kesici, delici yerlerinin düzeltilmesi, kırılmış, bozulmuş, kullamlması tehlikeli olanlarının, risk
oluşturacağından dolayı, yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

29. 6331 SAYILI iş SAGLIGI VE GÜVENLİGİ KANUNU ve buna bağlı bulunan, İş SAGLIGI VE
GÜVENLİGİ RİSK DEGERLENDİRMESİ YÖNETMELİGİ, İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK, İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAGLIK VE
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİşKİN YÖNETMELİK ile SAGLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ
YÖNETMELİK'lerinin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımn internet sayfasındaki İSG
Hizmetlerinden indirilmesi, okunması, arşivlenerek gereklerinin yapılması gerekınektedir.

Semir GÜZ EY

İş Güvenliği Uzmanı


