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................................... VALİLİĞİ
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) 4857 Sayılı İş Kanunu.
b) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
c) 2014 /16 Nolu Genelge.
d) İş Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği.
e) Bakanlığımız 28.04.2015 tarih ve 2015/02 Nolu Merkez İSG Kurulu Kararı.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerimiz ile okul ve kurumlarımızda, İş
Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları; ilgi (a), (b) Kanun ve ilgi (c) Genelge doğrultusunda
yürütülmektedir. İlgi (c) Genelge’nin 1’inci maddesine göre; 81 İlimizde İşyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimi (İSGB) oluşturulması gerekmektedir.
İlgi (e) Kurul Kararının 4’ncü maddesinin (a) bendinde; “Taşra teşkilatı ile okul
ve kurumlarda sunulan İSG hizmetlerinin etkin, verimli ve sürdürülebilir olması ile
uygulamada birliktelik ve bütünsellik sağlanması amacıyla; MEB İSGB Taşra Teşkilatı
Yıllık Çalışma Planı ve MEB İSGB Merkez Teşkilatı Yıllık Çalışma Planı kurulumuzca
onaylanmış olup, üst yazı ile ilgili birimlere iletilmesine karar verilmiştir.” şeklinde ifade
edilmektedir.
Buna göre;
a) İlinizden 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenen
“İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)’lerin Çalışma Esas ve Usulleri” seminerine
katılarak MEB İSG modeli hakkında bilgi ile donatılmış, tehlike sınıfına uygun İş Güvenliği
Uzmanı belgesine sahip İş Güvenliği Uzmanın, İSGB’lerin iş ve işlemlerini yürütmek üzere;
Valilik Makam Onayı ile Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı olarak görevlendirilmesi,
b) Koordinatör İş Güvenliği Uzmanlarına, İSG hizmetleri dışında başka herhangi
bir görev verilmeden, sadece ilinizdeki İSG çalışmalarını koordine etmek, İş Güvenliği
hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilmesi,
c) Koordinatör İş Güvenliği Uzmanına; ilgi (d) Yönetmeliğin 10’ncu maddesine
göre uygun bir çalışma odasının, fiziki ortamın tahsis edilmesi ve en az bir personelin (Şef,
Memur) İSGB’de görevlendirilmesi,
d) İliniz eğitim öğretim sınıfı içindeki kadrolardan, biriminizde görevli öğretmen
olarak görevlendirilenlere; “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Karar” çerçevesinde ek ders ücretlerinin ödenmesi, bunlardan (e)
maddesine göre görev verilenlere ayrıca ilgi (b) kanun’un 8’nci maddesinin 7’nci bendine
göre İSG hizmetleri karşılığı ödemelerinin yapılması,
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e) Koordinatör İş Güvenliği uzmanlarına; özlük, kadro ve unvanlarına
bakılmaksızın, ilgi (a) ve (b) kanun hükümleri doğrultusunda, İSG+Katip üzerinden yapılan
sözleşmeye göre ilgi (b) kanun’un 8’nci maddesinin 7’nci bendine göre İSG hizmetleri
karşılığı ödemelerinin yapılması,
f) İlgi (a) Kanun kapsamında ilinizde çalışan bütün SGK’lı çalışanlara İSG hizmeti
sunmak üzere; İSG+Katip yazılımı üzerinden İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin
İşveren (İl Milli Eğitim Müdürü) veya İşveren Vekili tarafından yapılan görevlendirmelerin
sözleşmeye bağlanması,
g) İşyeri Hekimi görevlendirilirken, özellikle kamu kurumlarında çalışan
hekimlerden başlamak üzere işyeri hekimi belgesine sahip olmaları dikkate alınarak
görevlendirmenin İSG+Katip yazılımı üzerinden yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarında
istekli işyeri hekimi bulunmaması durumunda; bu kapsamda hizmet alımı yapılmaması,
yeterlilikleri uygun işyeri hekimi olan şahıslardan görevlendirme yaparak sözleşmeye
bağlanması, ilgi (b) kanun’un 8’nci maddesinin 7’nci bendine göre işyeri hekim hizmetleri
karşılığı ödemelerinin yapılması,
h) İşveren, İşveren vekili ve Koordinatör İş Güvenliği uzmanı tarafından ilgi (e)
kurul kararınca onaylanmış olan, yazımız ekinde yer alan “MEB Taşra Teşkilatı Yıllık
Çalışma Planı” doğrultusunda bütün iş ve işlemlerin yürütülmesi, 01.07.2015 tarihinden
başlamak üzere, 01.07.2016 tarihine kadar planda yazılı bulunan bütün hususların iliniz
özellikleri dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Öğrenci ve personel ile okul ve kurumlarımıza gelen ziyaretçilerin, sağlık ve
güvenliği açısından yukarıda belirtilen hususlar ile ekte yer alan çalışma planına göre; iş ve
işlemlerin aksatılmadan yürütülmesini önemle rica ederim.
Bahattin GÖK
Destek Hizmetleri Genel Müdür V.
(MEB İş Sağlığı ve Güvenliği İşveren Vekili)

Ek : MEB İSG Taşra Teşkilatı Yıllık Çalışma Planı
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