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DAGITIM YERLERINE

ilgi: a) 4857 sayrlr ig Kanunu.

b) 6331 sayrl i9 Salllr ve Giivenlili Kanunu.

c) iq Salhlr ve Giivenlili Hizmetleri Ydnetmelili.
d) lgyerlerinde Acil Durumlar Hakkrnda Ydnetmelik.
e) Binalartn Yangrndan Korunmasr Hakkrnda Ydnetmelik.
f) MEB Afet ve Acil Durum Ydnetim Merkezi Y<inergesr.

g) Milli Elitim Bakanh!rnrn 20141'16 sayfi Genelgesi.

ilirniz okul ve kurumlannda, l9 Salhlr ve Giivenlili (iSG) uygulamalarr; ilgi (a), (b)
Kanun ve ilgi (c) Ydnetmelik ile ilgi (g) Genelge dolrultusunda ytiriitiilmektedir.

i9 Salhir ve Giivenli!i hizmetlerinin; verimli, st.irdiiriilebilir, veri ve bilgilerin giincel
kayttlannrn tutulmasr ile bilgi grivenlilinin sallarimasr amacryla izlenebilir ve ycinetilebilir
bir bigimde, MEBBIS yazrlmr ile btitilnle$ik igyeri Saghk ve G0venlik Birimi (iSGB)
modiilf Bakanhprmtzca olugturulmuq, ISG iq ve iglemleri modtil iizerinden elektronik
ortamda ycinetilmektedir.

Okul/Kurumlanmrzrn acil durumlannrn; ilgi (d) ve (e) Ydnetmelik ile ilgi (f)
Ydnerge hiiktimleri do$rultusunda belirlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltrlmasr, 6nleyici ve
srnrrlandrncr tedbirlerinin alrnmasr, acil durum ekiplerinde g6revlendirilecek kigilerin
belirlenmesi, ekiplerde grirevli kiqilerin elitilerek yetkinliklerinin iist seviyeye grkarrlmasr,
acil durum miidahale ve tahliye yontemlerinin kayrt altrna ahnmasr, pldnh bir biqimde
koordinasyon ve igbirligi iginde y<inetilmesi amacryla MEBBiS ISGB modtilii "Kurum Acil
Durum iglemleri" ekranr bitgi giri$ine agllmr$tlr.

Okul/Kurumlanmrzda acil durumlar ile ilgili qahqrnalarda aqalrda belirtilen hususlara
dikkat edilmesi dnem arz etmektedir. Buna gdre;

a) ilge iqveren Vekili koordinesindel ilqe iSC Btiro Yoneticileri ve ilqe Milli Egitim
Miidiirltilti Sivil Savunma Sorumlusu personel tarafindan ig ve iqlernlerde birlikteligin
sa$anmast ve okul/kurumlarda acil durumlara mt.idahale ve tahliye gahgmalannrn herhangi
bir aksamaya sebebiyet vermeyecek gekilde gerekli plAnlama ve koordinasyonun sa$anarak
yaprlmasr,

b) Belirlenen acil durumlann her biri ayrr ayrr dikkate aLnarak bunlara iligkin bilgiler
ile acil durum ekipleri, tatbikat raporu ve tahliye pldnlarrna ait veri giriglerinin okul/kurum
igveren/igveren Vekilinin koordinasyonunda yaprlmasr,

c) Okul/Kurumlarda, ilgi (d) ve (e) Ydnetmelik ile ilgi (f) Y6nerge hiiki.imleri
do!rultusunda belirlenen acil durumlara ait tiim veri giriglerinin M EBBiS iSGB modijliine
girilmesi, girilen bilgiler ve ahnan grktrlarrn dtgrnda bilgi ve belgelere itibar edilmemesi,

d) Okul/Kurumlarrn, girilcn verilere gcire; Acil Durum Pl6m, Yangrn Onleme ve
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Siindiirme Iq Diizenlernesi ile Yangrn iq Dilzenleme Talirnatrnr hazrrlamalan ve modillden
alnan diler grktrlarla birlikte olu$turulan "Acii Durum Pldnr"'nrn imzalanmrg bir niishasrnm
igverenlerince dosyasrnda muhafaza edilmesi,

e) MEBBIS iSGB modiiliine girilen verilerin idari ve hukuki ballayrcrllr dikkate
ahnarak yetkilisinden bagkasr tarafindan verilerdeki diizeltmelerin onlenmesi amacryla her
ttirlii diizeltme taleplerinin okul/Kurum igveren/iqveren vekilinin koordinasyonunda
yaprlmasr,

f) Hukuki, idari ig ve iqlemlerin ballayrcrlrlr dikkate ahnarak, <inceden hazrrlanmrq
acil durum planlannrn yeniden gcizden gegirilerek revize edilmesi, revize edilmig pldnrn
mod0le yansrtrlmasr,

g) Yaprlan tatbikatlann Okul/Kurum iqveren/i5veren Vekili tarafindan diizenli olarak
izlenmesi, denetlenmesi ve aksayan ycinlerin tespit edilerek gerekli diizeltici ve dnleyici
islemlerin tamamlanmasr.

h) Veri giriqlerindeki aksaklrklar veya tereddiit edilen hususlann bulunmasr
durumunda rincelikle ilqe iSG Bi.irolarr ile iqbirligi yaprLnasr,

r) Okul/Kurumlann acil durum bilgilerinin; MEBBiS iSGB modiiliine herhangi bir
yazl$maya gerek kalmadan girilmesi, siiresi igerisinde girilmeyen veri,/bilgi ile yanhg ve eksik
girilen veri/bilgilerin okul/Kurum iqveren/igveren vekilinin sorumlululunda oldu!unun
bilinmesi,

i) Hukuki ve idari agrdan herhangi bir durumda MEBBIS iSGB modtiliinde ..Kurum

Acil Durum iqlernleri" kaydrndaki bilgi ve verilerin giincel oldulu kabul edilecelinden
kayrtlann en lazla ilg iE giinii iginde giincellenmesi ve tek kaydln sistem iizerinden tutulmasr,
sadece bir ntishasrnrn imzalanarak Okul/Kurum igvereninin dosyasrnda muhafaza edilmesi,

j) Okul ve kulunrlarrrn rzrn I lqyeri Saglrk ve Gtivenlik Birimi (iSCB) Modijli.indeki
veri girig alanlanna, bilgi giriqlerinin tamamlanmasr, ramamlanan bilgi giriglerinin ilgelerde
itge iSC Biirolannca takip edilerek tek bir mail olarak, il Merkezine bagh Kurum/Okul
Mtidiirltiklerince ise, kurumkodu@meb.k12.tr resmi e-Posta adresleri iizerinden,
isguvenli[i03@meb.gov.tr e-Posta adresine 19.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar bilsi
verilmesi,

Ilgi (a) ve (b) Kanun uygulamalarrnrn ytiriitiilmesi, iSG hizmetlerinin zamanrnda
aksatrlmadan sunulmasr, uygulamada birlik ve koordinasyonun sallanmasr gerekrrektedir.

Bilgilerinizi ve gere!ini rica ederim.

Metin YALQIN
Vali a.
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(igveren)

DAGITIM:
- 17 llge Kaymakamhlrna
- Merkez ve Merkeze Balh Resmi Kunrm / Okul Miidiirliiklerine
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