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BULANIK KAYMAKAMLIĞI

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

07.04.2017

Ayrıntılı bılgi için:H.TURŞAK
'l'el: 0436 3 l l 2() 25 l'aks: 0.1j6 3 l l 25 25

Adres: Zaf'er ]Vlah49500 Brılanık /

Weh: lıttp://hrılanik.nreb.gov.ır

Sayı : 26423016-9l8.0l-E.4799333
Konu : Okul/ Kurumların Acil Durumlar

VeriGirişleri

MüDüRrüĞCıNg

iıgi: iı Milli Eğitim Müdürlüğünün30103120l7 tarih E.42g1638 sayılı yazlsl.

ıl Milli Eğitim Müdürlüğüntın İlgi sayılı yazısı gereği İşyeri sağlık ve Güvenlik
Birimi'nin Okul/Kurumların Acil Durumlar Veri ciİışıeİl iı; ilgili yazı|arı ekte
gönderilmiŞtir. Ekli yazı gereği MEBBİS İSGg modülünde açılan ,,Iİurum Acil Durum
IŞlemleri" modülüne okul ve kurumlarımızın 28/0412017 tarihine kadar İş yeri Sağlık ve
Güvenlik Birimi (İSGB) Modülündeki veri giriş alanlarına bilgi girişlerini yajmaları
gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.

Yalçın TLI-NÇEL
İlçe Milli Eğitim MüdürV.

EKLER :

Yazı örneği(2 sayfa)
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B-posıa: bulanik.lt)/iıımeb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalannııştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden eef4-4957-3791-997e-9723 kodu ile teyit edilebilir
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İlçe Milli
KAYMAKAMLIĞINA
Eğitim Müdürlüğü

Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve GüvenlikBirimi'nin Okul/Kurumların Acil Durumlar Veri Giriİeri İle ilgiİi yazıları ektegönderilmiŞtir. 
_Ekli yazı gereği MEBBİS iSGe modülünde açılan ,,Ğrum Acil Durum

IŞlemlerİ" modülüne okul ve kurumlarım ızın 28/0412017 tariİine kadar iş verı Sağlık veGüvenlik Birimi (İSGB) Modülündeki veri giriş alanlarıııa bilgi girişlerini yapnraları
gerekmektedir.

Gereğini rica ederiın.

W
Sayı : 28266620-9 l 8.01 -E.42g1638
Konu : Okul/Kuruınların Acil Durumlar

Veri Girişleri

EKLER :

Yazı örneği(2 sayfa)

DAĞITIM:
Merkez okul ve kurumlara
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine

T.C.
MUŞ VALİriĞİ

iı ıııilıi Eğitim Müdürlüğü

Metin İLCİ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

30.03.2017

Buevrakgüvenlielektronikiıızaileimzalannııştır.http:/ievraksorgu.nıeb.gov,tradresindena24f-cadd-3coo-sağd@
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ıaiıı-i eĞiriıa garaNııĞı

Destek H izmetleri Genel Müdtirlüğü
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Sayı :24301423-9l 8.0l -E.3927042
Konu : Okul/Kuruınların Acil Durumlar

Veri Girişleri

23.03.2017

DAĞITIM YERLERiNE

İlgi: a) 4857 sayılı İş Kanunu.
b) 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
c) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği.
d) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik.
e) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.
0 MEB Afet ve AcilDurum Yönetim Merkezi Yönergesi.
g) Bakanlığımız 2014/l6 sayılı Genelgesi.

Bakanlığımız merkez vetaşra teşkilatı birimleri ile okul ve kurumlarında, İş Sağlığı ve
Güvenliği (iSG) uygulamaları; ilgi (a), (b) Kanun ve ilgi (c) yönetmelik ile ilgi (g) Ğeneıge
doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin; verimli, sürdürülebilir, veri ve
bilgilerin güncel kayıtlarının tutulması ile bilgi giivenliğinin sağlanması amacıyla izlenebilir
ve Yönetilebilir bir biçimde, MEBBİS yazıIımı ile btitıınleşik İşyeri Sağlık ve Güvenlik
Birimi (İSGB) modülü oluşfurulmuş, İSG iş ve işlemleri modülüzerinden elektronik ortamda
yönetilmektedir.

Okul/Kurumlanmızın acil durumlannın; ilgi (d) ve (e) Yönetmelik ile ilgi (f) yönerge
hükümleri doğrultusunda belirlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltıımasf önleyici ve
sınırlandırıcı tedbİrlerİnİn alınması, acil durum ekiplerinde görevlendirilecek kişilerin
belirlenmesi, ekiplerde görevli kişilerin eğitilerek yetkinliklerinin tıst seviyeye çıkarıİması,
acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin kayıt altına alınması, plönlı bir biçimde
koordinasyon ve işbirliği içinde yönetilmesi anıacıyla MEBBİS İSCn rnootlııi "Kurum Acil
Durum İşleı-ııleri" ekranı bilgi girişine açılmıştır.

Okul/Kurumlarımızda acil durumlar ile ilgili çalışmalarda aşağıda beliıtilen hususlara
dikkat edilmesi öneın arz etmektedir. Buna göre;

a) Okul/Kurumlardaki acil durumların ilgi (d) Yönetmelik esasları doğrultusunda ilçeler
arasında yapılacak işlemlerde birliktelik sağlanması için İl İSCg Koordinatörleri ve Sivil
Sawnma Uzmaıı/Aınirlerince; İlçe İSC Büro Yöneticileri ve sivil savunma hizmetlerinden
sorumlu Şube müdürlerine adım adınr yapılacak işleınler ve ortaya çıkacak probleııılerin
çözümü odaklı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarınııı yapılması,

b) İlZİlçe İşveren Vekili koordinesinde; İl İSCn Koordinatörü, İıçe İsc Büro
yöneticileri ile sivil savunına lJzmanlAmirleri tarafından iş ve işlemlerde birlikteliğin
sağlanması ve okul/kurumlarda acil durumlara müdahale ve tahliye çalışmalarının herhaııgi
bir aksamaya sebebiyet vernreyecek şekilde gerekli plönlama ve koordinasyonun sağlanarak
yapılması,

Adı'es: Atatiiı'k Blv. No:98 Zeıniıı Kat C BIok 06648 KzilayiANI(AIü Bitgi içirı: İzlenıe ve Değeı,leııtlirıue }lızınet Biriıni
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c) Belirlenen acil durumların her biri ayfl ayr|dikkate alınarak bunlara ilişkin bilgilerile acil durum 
"kiPl:l,. 

tatbikat raporu ve tahliye plAnlarına ait veri girişlerinin okul/kurumİşveren/İşveren Vekil ini n koordinasyonunda yapı lması,
d) okul/Kurumlarda, ilgi (d) ve (e) Yönetmelik ile ilgi (0 yönerge htiküııleridoğrultusunda belirlenen acil durumlara uİt t,ı,",,, veri girişlerinin MEBBiS iscg nıodıilünegirilmesi, girilen bilgiler ve alınan çıktıların dışında biü;i v; belgelere itibar edilmemesi,e) Okul/Kurumların, girilen verilere göre; Acil Durum plAnı, yangın önleme veSöndürıne İÇ Düzenlem9Ş] ııe Yangın İç Dıı"zenll*. İuıiru tını hazır|amaları ve modtildenalınan diğer Çıktılarla birlikte oluştuİulan "Acil Durum pl6nı" ,nın imzalanmış bir ııüshasıııınişverenlerince dosyasında muhafaza edilmesi,
0 Acil durunr ekiPlerine; Bakanlığıınız hizmetiçi eğitim modülünde yer alan4,01,04,02,005 nolu "Yangın Eğitici Eğiti;i Kursu" nu başarı ile tamamlamış yangın

Eğiticilerince eğitim veri lerek rehberlik yapı l ması,
g) MEBBİS İSGB modülüne girilen verilerin idari ve hukuki bağlayıcılığı dikkatealınarak Yetkilisinden baŞkası tarafından verilerdeki düzeltmelerin cınleniı.ri u-u",yla hertürlü düzeltme talePlerinin İşveren/İşveren Vekilinin koordinasyonunda yapılması,
h) Hukuki, idari iŞ ve iŞlemlerin bağlayıcılığı dikkate alınarak, önceden hazırlanmış acildurum Planlarınln Yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi, ,"uİrc edilmiş plAnın nıodüleyansıtılması,

ı) YaPılan tatbikatların İşveren/işvereır Vekili tarafından düzenli o1arak izlenn-ıesi,denetlenmesi ve aksayan yönlerin tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlenrlerintamamlanması,

i) veri girişlerindeki aksaklık|ar veya tereddüt edilen hususların bulunması durunıundaöncelikle İlçe İSC Büroları ile işbirliği yapılması,
j) GiderileneYen aksaklıklar veya tereddüt edilen hususların tamaııı iı isce,yebildirilerek, İl İSCn tarafindan Bakanlığıın ızMerkeziscg ,ye e-posta olarak iletiImesi,
k) Okul/Kurumların acil durum bilgilerinin; MEBBiS iscg modülüne herhangi bir

Ya^ŞmaYa gerek kalmadan girilmesi, 
'ü|:ş] 

içerisinde girilmeyen veri/bilgi ile yanlış ve eksikgirilen veri/bilgilerin İŞveren/İşveren Vekilinin sorumljuğunda olduğunun bilinmesi,l) Hukuki ve idari aÇıdan herhangi bir durumda MEBBiS i§cg modülünde ,,Kurum
Acil Durum İŞlenıleri" kaydındaki bilgi 

_ve verilerin güncel olduğu kabu| edileceğindenkaYıtların enfaz|a üÇ iŞ günü içinde güncellenmesi ve teİ kaydııı sisĞın üzerinden tutulınası,
sadece bir nüslıasıırın imzalanarak işverence dosyasında muhafaza edilmesi,

m).Bakanlığım:z taŞra teŞkilatı ile okul ve kurumlarımızın; işyeri Sağlık ve GüvenlikBirimi (İSGB) Modülündeki veri giriş alanlarına, bilgi girişlerinin 28,04.2017 tarilıine kadartamamlanması,
ılgl (a) ve (b) kanun uygulamalarının yürütülmesi, isc hizmetlerinin zaınanında

aksatılmadan sunulması, uygulamada birlik ve koordinasyonun sağlanması gerekınektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN
Bakan a.

Müsteşar
(İşveren)

DeĞııılı :

Gereği :

B Planı

Adres: Atat[irk Blv. No:98 Zemiır Kat C Blok 06648 KızılaviANKARA
i: tektronik Ağ: ırrerkczisgb.ıneb.gov.u.
[ilıosta: ıııcrkezisgh(rJiııeb.goı,.h.

Bilgi :

A Planı

Bilgi için: İzleme ve Değerlendirnıe Hizıneı Biriıni
Tunçay CÜRtsÜZ - İş Giiv.Uznıanı

Tcl:0312413 I376
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