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OKULLARIMIZDAKĠ TEHLĠKELER, 
ALINMASI GEREKEN GÜVENLĠK 

TEDBĠRLERĠ 
OKUL GEÇĠDĠ TABELASI  
Okul civarı levhalar karayolları veya belediye tarafından sağlanır. 

     

 
OKUL BAHÇE KAPISI; 
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Okul bahçe kapısının bağlantı noktalarına dikkat edilmeli gerekli 

görüldüğü takdirde ek bağlantılar yapılmalı. 

 

 



www.alperteknik.com       0505 041 74 40 

www.alperteknik.com       0505 041 74 40 
 

TOPLANMA ALANI 

 
Acil durumlarda toplanma yeri/noktası levhası ile toplanma yeri 
belirlenmelidir. Mümkünse her sınıf için ayrı ayrı 
düzenlenmelidir. 

GĠRĠġ-ÇIKISLAR 

1. Belirlenen noktaların dışında okula girilebilecek yerler varsa 

tedbir alınmış mı? 

2. Bahçe dışından okulu tehdit eden unsurlar için tedbirler 

alınmalıdır. 
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BAHÇE DUVARI 

Bahçe duvarı ve ekleri yıkılma, yırtma, kesme gibi 

riskleri taĢıyor mu? 

 

ÇUKURLAR 

Okul bahçesinde bulunan rögar, fosseptik, telefon, su, 

kanalizasyon, kuyu, tesisat geçit yerlerindeki muhafazalar 

emniyetli mi? (Tercihen kilitli mi?) 
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FOSEPTĠK ÇUKURU
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BAHÇEDEKĠ DĠREKLER 

Bahçede bulunan basketbol potası, voleybol direkleri ve 

kale direkleri devrilmeyi önleyecek şekilde 

sağlamlaştırılmalıdır. 
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Okul Bahçesi değişik amaçlı sivri metaryelden temizlenmiş mi? 
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TRAFO 

Mümkünse Okul Bahçesindeki trafolar kaldırılmalı veya gerekli mercilerle 

iletişime geçilip gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Bahçede varsa 

elektrik bağlantıları için muhafaza yapılmış mı? 
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OKUL BAHÇESĠNDE TRAFĠK 
1. Araç Park yerleri ile öğrenciler arasında emniyetli mesafe var 
mı? Okul Bahçesine Araç Park etmek yasaktır. 
2. Okul içi hız sınırı 10 km/h dir. Araçların öğrenci alanına girişi 

yasaktır. 

3. Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedür 

belirlenmiş mi? 

 

 



www.alperteknik.com       0505 041 74 40 

www.alperteknik.com       0505 041 74 40 
 

 

BUZLU/KAYGAN MERDĠVENLER 
Okul bahçesi ve girişleri kaygan zeminden arındırılmış mı? 
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ENGELLi RAMPASI 

Engelli merdivenleri için uygun korkuluklar yapılmalı 

 

   

ACĠL ÇIKIġLAR 
Acil çıkış levhaları uygun ve görünür bir şekilde acil çıkış 
kapılarını veya yönlerini göstermelidir. 
Acil çıkış uyarı levhalarının çıkışı gösterecek şekilde 

konumlandırılması sağlanmalı. 
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Acil çıkış kapılarının önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

 

Acil çıkış kapıları dışa açılmalıdır. 
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı? 
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ACiL DURUM TELEFONLARI 
Acil durumlarda yardım çağırma telefon numaraları levhası 

herkesin rahatlıkla göre bilebileceği yerlerde olmalıdır. 
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ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ 
Erken Uyarı Sistemleri var mı? 

  

 

YANGIN TÜPLERi 

Yangın tüplerinin dolumuna dikkat edilmeli. Dolum tarihi geçmiş 
tüpleri tekrar doldurmalıdır.  

Yangın esnasın da ilk müdahalede kullanılan bu tüpler 6 kg 
kuru kimyevi toz barındıran boğma özellikli tüplerdir. 
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Okullar bünyesinde kullanılması zorunlu olan bu tüplerin her 

500 metrekareye en az 1 adet bulundurulması gerekmekte, 

ulaşılabilir alanda bulundurulmalıdır. 

 

Yangın tüpleri görünür şekilde, yerden 90 cm yukarı asılmış 

vaziyette olmalıdır. 

 Önüne malzeme istiflenmemelidir. 

Kapı dayaması olarak kullanılmamalıdır. 

Pencere içlerine konmamalıdır. 
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YANGIN HORTUMU 

 

Yangın durumunda hortumun bulunduğu kısmı ifade eder.  

Görevli yangın personelince yangına ilk müdahalede hortum 

kullanılır.  

Levha duman neticesinde görüş açısının düştüğü durumlarda 

reflektör sayesinde bulunmasını kolaylaştıran etkendir.  

Mutlaka talimat ile birlikte bulundurulmalıdır. 
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KAZAN DAĠRESĠ 
Ateşleme belgesi olmayan kalorifer kazanı ateşleyicisi 
personeli kursa gidip ateşleme belgesi almalıdır. 
Ateşleme belgesi olmayan personel kazan dairesinde 
kesinlikle çalıştırılmamalıdır. 

 
KAZAN DAĠRESĠ GĠRĠġ-ÇIKIġ 
Yetkisiz Kimse Giremez; 
Kazan dairesi ve tehlike arz eden alanların giriş ve çıkışlarını 
sınırlamak amacıyla kullanılması gereken levhalardır. 
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KALORİFERCİ KKD’LERİ Kaloriferciye minimum aşağıdaki 
kişisel koruyucu donanımlar (KKD) temin edilmeli 
1.Toz maskesi 

2.Gaz maskesi 

3.Eldiven ( ateşe dayanıklı) 

4.Çelik burunlu ayakkabı 

5.Çizme 

6.İş elbisesi 

7.Baret 

8.El feneri 
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KAYGAN ZEMĠN -MERDĠVENLER 
Merdivenlerden düşmeleri engellemek için kaydırmaz şerit bant 
kullanılmalıdır. 
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MERDĠVEN BOġLUĞU 
Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, 
perde, korkuluk vb) 
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PARATONER 
Okul bahçesinde yıldırım çekebilecek unsurlar için önlem 
alınmış mı? (Trafo gibi) 
Yıldırım tehlikelerinden korunmak için paratoner var mı? 
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ACĠL DURDURMA BUTONU 
Acil durumlarda binanın tüm elektriğini kesecek acil stop butonu 
var mı? 

 

KAÇAK AKIM ROLESĠ 
Bina Ana Dağıtım Panosu ile her katta bulunan Elektrik 
Panolarında «KAÇAK AKIM ROLESİ» olmalıdır. 

 



www.alperteknik.com       0505 041 74 40 

www.alperteknik.com       0505 041 74 40 
 

ELEKTRĠK PANOLARI UYARI 
LEVHALARI 
Elektrik panolarının üstüne uyarı levhası yapıştırılmalıdır. 
Elektrik panolarını kilitli tutulmalı ve panolardan sorumlu bir kişi 
belirlenmelidir. 

 
ELEKTRĠKÇĠ-ELEKTRĠK TEKNĠSYENĠ 
Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın elektrikli işlerde 
çalışabileceğini gösteren sertifikaya sahip olması 
gerekmektedir. Gerekli belgeye sahip olmayan personelin 
tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerekir. 

 

ELEKTRĠK PANOLARI –ĠZOLE HALI 
Elektrik panolarının önüne Yalıtkan paspas veya halı 
yerleştirilmelidir. 
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AÇIKTAKĠ ELEKTRĠK TEHLĠKLERĠ 
Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalıdır. 
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Koridor ve lavabolardaki elektrik prizleri uygun şekilde kapaklı 
hale getirilmelidir. 

 

UZATMA KABLOLARI 
1.Uzatma kabloları yerine sabit prizler tercih ediliyor mu? 

2.U.K Kullanılıyorsa takılıp düşmelere karşı önlem alınıyor mu? 

3.Aşırı yüklenme için tedbir alınmış mı? 
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4.Aşırı yüklenen ara kablolar, elektrik kaçakları, kötü bağlantı, 
aşırı büyük ampul vb yanıcı maddeleri tutuşturabilir ve tüm 
yangın çıkarabilir. 

      
Çalışmalar sırasında kullanılan hortum, kablolu vb. 
aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde 
kullanılıyor mu? 
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Elektrik Çarpmasında İlkyardım 

1.Elektrik akımı şalterden kesilmeli, 

2.Çarpılan kişi yalıtkan bir cisim veya sopa ile itilmeli 

3.Yalıtkan eldiven kullanarak kişi itilebilir. 

 

ELEKTRĠK TEHLĠKELERĠ  
Elektrik çarpmalarına karĢı alınacak önlemler 
1.Tornavida ve pense gibi aletlerin saplarının plastikle kaplı 
olması 

2.Elektrikli işlerle uğraşırken plastik ya da kauçuk eldiven 

giyilmesi 
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3.Prizlere birden fazla elektrikli alet fişi takılmaması 

4.Prizlere ıslak elle dokunmamak 

5.Kablolarda kopukluk ya da erime varsa yetkili kişiye haber 

vermek 

6.Kabloların etrafının plastikle kaplanması 

 

BAKIM ONARIM ĠġLERĠ 
 
1.Arızalı aletler ve periyodik bakım gerektiren aletler için uygun 

bakım onarım planlaması var mı? 
 

2.Arızalananmakinevbaraçlariçinbakımonarımıyapacakpersonel
bellimi? 

3.Arızalıekipmanlaragelişigüzelmüdahaleyapılıyormu? 
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ELEKTRĠKÇĠ KKD’LERĠ 
Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, 50 voltun üstünde olan, 

gerilimdir. (Küçük gerilim 42 V) 
 
1.İş Elbisesi (Elektrik risklerine karşı koruma sağlayacak 
özellikte) 

2.Eldiven (yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak) 

3.Yalıtkan ayakkabı  

4.Baret 

 
ASANSÖR 
Asansör girişleri engelliler için uygun hale getirilmeli 

  
Asansör giriĢlerine deprem sırasında 
kullanılmaz yazısı görünür Ģekilde yazılmalıdır. 

 
TEMĠZLĠK ĠġĠ VE ĠġÇĠLERĠ 
Temizlik zamanında ve ıslak zeminler için kaygan zemin 
levhaları bırakılmalıdır. 
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Lavabo ve tuvalet temizliği için çift kova veya çift kovalı presli 
paspas kullanılmalıdır. (mavi ve kırmızı)  

Paspasların tuvaletlerde yıkanması önlenmeli. Gerekirse 
paspas yıkamaları için ayrı bir bölme yapılmalı. 

 
Lavabo ve tuvaletlerde mutlaka sıvı sabun, kâğıt havlu ve 
peçete konulmalı, sık sık kontrol edilerek, eksiklikler 

giderilmelidir. Ayrıca mümkünse sensörlü kâğıt havlu makinesi 
temin edilmelidir. 
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WC’ler de hijyen sağlanmış mı? 
 
Lavabo ve tuvalet temizliğine dikkat edilmeli. Temizlikler belirli 
periyotlarla yapılıp görevliler tarafından kayıt altında tutulmalı. 
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Okul ve sınıflarda daima kapalı çöp kutuları kullanılmalı ve 
çöplerin kısa periyotlarla boşaltılması sağlanmalıdır. 
 

 
 
İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geri dönüşüm 
kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi? 
 

Sağlam olmayan lavabo taşlarına bir an önce müdahale 
edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 



www.alperteknik.com       0505 041 74 40 

www.alperteknik.com       0505 041 74 40 
 

 

Lavabolarda yeterli aydınlatma sağlanmış mı? 
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Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler ve malzemeler diğer 
alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.  
Temizlikte mutlaka eldiven kullanılmalıdır. 

 

  
Temizlik personeline minimum aĢağıdaki kiĢisel koruyucu 
donanımlar (KKD) temin edilmeli 

1.Yarım yüz maskesi 

2.ĠĢ elbisesi ( ĠĢine uygun) 

3.Kaymaz özellikli ayakkabı veya çizme 

4.Eldiven (Kimsayallara dayanıklı çok kullanımlı) 
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TEMĠZ SU 
Öğrencilerin tuvaletteki lavabo çeşmelerinden su içmeleri 
önlenmeli, mümkünse okula uygun görülen yerlere çeşme 
yaptırılarak içme suyu temin edilmeli, su depoları periyodik 
olarak temizlenmeli ve klorlanmalıdır. 

 

 
OKUL KANTĠNĠ 
 
Kantinlerde satılan yiyecek ve içeceklerin gıda yönetmeliğine 
uygun standartlarda olması sağlanmalı, denetimlerinin düzenli 

olarak yaptırılması sağlanmalıdır. 
 
Kantinlerde satılan yiyecek ve içeceklerin gıda yönetmeliğine 
uygun standartlarda olması sağlanmalı, denetimlerinin düzenli 
olarak yaptırılması sağlanmalıdır. 

 
Kantinde çalıĢanların sigorta bilgileri kontrol edilmeli. 
Sigortasız çalıĢmalar engellenmelidir. 
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1.Satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarınca 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Üretim/ ithalat izinleri 
var mı? 

2.Havalandırma ve baca her türlü kokuyu önleyecek şekilde mi? 

3.Kantin personeli hijyen eğitimi aldı mı? 

4.Çalışan personel için tüberküloz, portör muayenesi yapıldı 
mı? 

5.Çöp ve her türlü atığın konulacağı kap yeterli sayıda, 
büyüklükte ve ağzı kapalı mı? 

6.Yangın için özel önlemler alınmış mı? 
Çalışan personel temizlik kurallarına ( Tırnakların kısa kesilmiş 

ve iş kıyafetlerinin temiz olması) uyuyor mu? 
 
Kantin deki dolu ve boş tüplerin bir arada bulundurulmaması, 
tüplerin kapalı ortamda bulundurulmaması, boş tüplerin derhal 
iade edilmesi, dolu tüplerin mümkünse kantin dışında açık 
ortamda kafes içerisinde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 

 
 
OKUL KANTĠNĠ ve YEMEKHANE  
Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde belirlenen iş kollarında 
bulunanların aynı yönetmeliğe göre eğitim almaları sağlanmış 
mı? 
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DEVRĠLME 
Deprem sırasında dolap vb malzemelerin düşüp yaralamaması 
için duvarlara iyice sabitlenmeli. 
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SINIF KAPILARI 

1.Sınıf kapıları açılıp kapanmalarda tehlike yaratmayacak 
şekilde dışa açılmalıdır. 

2.Sınıf kapıları acil çıkışlar için uygun mu? 
 
Kapılar açılarken koridordaki öğrencilere çarpmaması için 
gerekli tedbir alınmış mı? 
 

        
 

SINIF KAPILARI 
Sınıf kapısının bağlantı noktaları sağlam mı? Ek bağlantıya 
gerek duyuluyor mu? 
 
Zemin kaymaya, düĢmeye karĢı uygun malzemeden 
yapılmıĢ mı? 

  



www.alperteknik.com       0505 041 74 40 

www.alperteknik.com       0505 041 74 40 
 

 

 
 
Sınıf kapı kolları öğrenciye zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. 
Sivri uçlu kapı kolları değiştirilmelidir. 
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SERT CİSİMLER 
Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon 
köĢeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesneler darbe 
emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmıĢ mı? 
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SINIF PENCERESĠ 
 
Pencere açıklığı tehlike yaratmayacak şekilde mi 
açılıyor? Pencere açıklığı uygun aparatla 10-15 cm 
açıklık bırakacak şekilde açılmalıdır. 
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SINIF PENCERESĠ  
 

ĠLKYARDIM DOLABI 
Tıbbi yardımı gerektirecek acil durumlarda İlkyardım Dolabı var 
mı? 

  
 
 
 
Tıbbi yardımı gerektirecek acil durumlarda 
kullanılabilecek Ġlkyardım Dolabı var mı? 
Hangi birimde olduğu kat planlarında belirtilmiĢ mi?  
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Ġlk Yardım Dolabında Bulunması Gereken 
malzemeler 

1. Üçgen Bezi(96x100x135)  
2. Sargı Bezi (10cmx2mmx)  
3. Gazlı Bez(5x5CM 10x10 cm)  
4. Suni Solunum Maskesi  
5. Tıbbi Flaster 
6. Pamuk  
7. Yanık kremi  
8. Oksijenli su  
9. El feneri  
10. Künt Uçlu Makas  
11. Çengelli İğne  
12. Cerrahi Eldiven  
13. Elastik Bandaj  
14. Bez Maske  
15. Turnike 60cm Kauçuk  
16. Plastik Örtü  
17. Makas  
18. Pupil steril göz pedi 
19. 1 Adet İlkyardım El Kitabı  
20. Atel 
21. Sedye  
22. Boyunluk  
23. Batikon 
24. Muhtelif büyüklüklerde hazır yara bandı  
 
ĠLAÇLAR ÇOCUKLARIN ULAġAMIYACAĞI 
YERLERDE SAKLANIR… 
 

ĠLK YARDIMCI  
Acil durumlara müdahale edecek Ġlkyardımcı belgesine 
sahip personel var mı? 
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Tüm kurum ve kuruluĢlarda istihdam edilen her 20 
personel için bir Ġlkyardımcının bulundurulması 
zorunludur. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, 
yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları 
gibi kaza riski yüksek olan iĢyerlerinde her 10 
personel için bir Ġlkyardımcı olmalıdır. 
 

 
 

LABORATUVARLAR 
1.Laboratuvardauyarı levhaları asılmış mı? 

2.Tehlikeli maddeler koruma altına alınmış mı? 

3.Laboratuvardayangın için özel önlem alınmış mı? 

4.Kimyasal sızıntılara karşı gerekli önlemler alınmış mı? 

5.Tehlikeli maddelerin muhafaza edildikleri yerlerde gerekli 
uyarı işaretleri var mı? 

6.Laboratuvarpanosunda laboratuvar sorumlusuna ulaşabilecek 
telefonlar var mı? 
7.Deneyler sırasında kıyafet veya takılar dikkate alınıyor mu? 

8.Laboratuvardahavalandırma ve baca tesisatları standartlara 
uygun mu? 

9.Öğrencilerin tehlikeli buhar ve gazlara maruz kalmaması için 
gerekli tedbirler alınıyor mu? 
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10.Sıçrama ve dökülme durumu için çalışılan malzeme 
cinslerine göre tedbirler alınıyor mu? 

11.Siper veya maske gibi maruziyeti engellemeye ve cihazları 
korumaya yönelik araçlar kullanılıyor mu? 
12.Kimyasal atıkların imhası için gerekli olan ihtiyaçların 
belirlenmesi için’’ Atık Sınıflandırma’’ değerlendirmeleri yapılmış 
mı? 
13. Kimyasal atıklar gelişi güzel mi atılıyor? 
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Merdiven güvenliği 
El merdivenleri en az 113 kg’lık tek bir 
konsantre yüke dayanacak şekilde 
tasarlanmış/yapılmış olmalıdır. 
 
Sabitlenmeli (bu olası değilse bir kişi 
tarafından tutulmalı)  

Zemin sağlam ve düz olmalıdır. 
 
Merdivenin üst ucu sağlam bir yere 
dayanmalıdır 
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kaymamalıdır. 
 

30 dakika) 

(en çok 10 
kg) . 
 

Merdiven güvenliği 
Elektrikle ilgili işlerde veya enerji hatlarının bulunduğu 
ortamlarda çalışırken metal(iletken)merdiven 
kullanılmamalıdır. Elektriğin mevcut olduğu ortamlarda 
çalışırken fiberglas, izolasyonlu merdivenler tercih 
edilmelidir. 

 

YAPIM VE BAKIM ONARIM ĠġLERĠ 
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İş Sağlığı ve Güvenliği kuralllarına uygun 
bir şekilde yapılıyor mu? 

 
 

YÜKSEKTE ÇALIġMA –BAKIM 
ONARIM 
Okullarda da bu manzaralar yaĢanıyor. ĠĢveren bu tür 
çalıĢmaları derhal durdurmalı 
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Bakım Onarım çalışmaları yapılırken çevre 
güvenliğine dikkat ediliyor mu?  
Gerekli Tedbirleri Alınmadan Kimseyi 
Çalıştırmayınız Okulda Bakım-onarım İhalesi Alan 
Firma Gerekli Tedbirleri Almadan Çalışmaya 
Başlarsa Okul/Kurum İşveren ve İşveren Vekili de 
Sorumluluğu Kabul Etmiş Sayılır. 

 



www.alperteknik.com       0505 041 74 40 

www.alperteknik.com       0505 041 74 40 
 

 
Bakım Onarım çalıĢmaları yapılırken 
çevre güvenliğine dikkat ediliyor mu? 

 

BAKIM ONARIM 
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Okulda Bakım-onarım Ġhalesi Alan Firma Gerekli 
Tedbirleri Almadan ÇalıĢmaya BaĢlarsa Okul/Kurum 
ĠĢveren ve ĠĢveren Vekili de Sorumluluğu Kabul 
EtmiĢ Sayılır Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde 
Bakım-onarım Yapan ( Ġster Kurum Personeli Olsun 
Ġster DıĢarıdan Gelsin)Personelin Gerekli Belgesi 
(Mesleki Yeterlik Belgesi) Var Mı? Mesleki Yeterlik 
Belgesi Olmayan KiĢiler Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli 
ĠĢlerde ÇalıĢtırılamaz. 
 

MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ 
 

 
Amaç ve kapsam  
MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok 

tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik 
Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 
meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.  
Dayanak  
MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.  
Belge Zorunluluğu  
MADDE 3 –(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, 

Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı 
yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, 
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Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine 
sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden 
itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar. 
 

Cezai Hükümler  
MADDE 4 –(1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin denetimler 

iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan 
işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü 
tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para 
cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para 
cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir. 

 

KĠMYASALLAR 
Boya, tiner gibi patlayıcı ve yanıcı 
maddeler korunmaya alınmıĢ mı? 
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Boya, tiner gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler 
korunmaya alınmıĢ mı? 
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OFĠS ORTAMLARINDA YAġANAN KAZALAR 
 
Her ne kadar dışarıdan bakıldığında ofisler iş kazaları 
bakımından güvenli olarak görünse bile, ofis ortamında iş 
kazaları konusunda tedbir alınmadığı takdirde ciddi 
yaralanmalara ve hatta ölümle sonuçlanabilecek kazaların 
yaşanması söz konusudur. 

 
-Temizlik günlerinde sulu bırakılmıĢ ıslak zeminde kayma 
Tehlikesi. (Düşme sonucu yaralanma, beyin kanaması ve ölüm 

riski) 

-Açık unutulmuĢ çekmeceler ve evrak dolabı kapakları. 

(Takılıp düşme ve çarparak yaralanma riski) 

-Ağzı açık bırakılmıĢ falçata ve maket bıçakları. (Tetanoz, 

kan kaybı gibi ölümcül riskler) 
 
-Yere düĢürülmüĢ raptiye ve mantar pano pinleri. (Tetanoz 

ve kanama riski) 

-Topraklaması zayıf veya olmayan prizler. (Elektrik akımına 

kapılma ve ölüm riski) 

-Sıcak içecek dökülmesi ve haĢlanma riski. (1. Derece 

yanıklara sebebiyet riski) 
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-Döner sandalye üzerine çıkarak üst raflara eriĢmeye 
çalıĢma. (Düşme sonucu, kemik kırılması veya kafa çarpma 

sonucu beyin kanaması riski) 

-Zımba teli sekmesi. (Göze isabet ve kalıcı körlük riski) 

-Ġyi aydınlatılmamıĢ merdiven boĢlukları. (Düşme riski) 

 
Kağıt kesikleri (Mikrobik hastalıklar, iltihap ve enfeksiyon riski) 

-Arızalı ofis cihazlarına müdahale (Elektrikli cihazlarda 

bulunan arızalara ofis personelinin müdahalesi ölüm riski) 

-Elektrikli soba veya ısıtma amaçlı kullanılan cihazların 

dinlendirilmemesi (Yangın riski) 

-Cam-pencereden dıĢarı sarkma sonucu düĢme (Beden 

travması ve ölüm riski) 
 
-DüĢerek kırılabilecek vazo, fotoğraf çerçevesi   yere 
düĢmesi (Ayak kesikleri ve kanama riski) 

-Dolap üstlerine konan koli, kutu, evrak  düĢmesi 

(Yaralanmalar) 

-Bilgisayar ekranı baĢında geçirilen uzun süre (Baş ağrısı, 

göz ağrısı, stres) 

 
EĞĠTĠM 
1.Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere), 
genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi? 

2.Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş 

mi? 
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RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 
Risk değerlendirmesi: ĠĢyerinde var olan ya da dıĢarıdan 
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske 
dönüĢmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve 
kontrol tedbirlerinin kararlaĢtırılması amacıyla yapılması 
gerekli çalıĢmalarıdır. 

 

RĠSK DEĞERLENDĠRME EKĠBĠ 
1-ĠĢverenveya işveren vekili. 
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2-İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini 
yürüten iĢ güvenliği uzmanları ile iĢyeri 
hekimleri. 
3-İşyerindeki çalıĢan temsilcileri. 
4-İşyerindekidestek elemanları. 
5-İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek 
şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen 
çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike 
kaynakları ile riskler konusunda bilgi 
sahibi çalıĢanlar. 
 
TEHLĠKELERĠN TESPĠT EDĠLMESĠ 
ġu üç soru tehlikeleri tanımlamamıza 
olanak tanır; 
1-Tehlike Kaynakları nelerdir?  
2-Bu tehlikeden kim ya da ne zarar 
görebilir?  
3-Zarar nasıl ortaya çıkabilir? 
 
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan 

gelebilecek, çalışanı veya işyerini 
etkileyebilecek zarar veya hasar verme 
potansiyeline denir. 
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RĠSKLERDEN KĠM YA DA NELER 
ETKĠLENEBĠLĠR?  
• Çalışanlar,  
•Öğrenciler, 

•Stajyerler 
• Çevrede bulunanlar,  
• Toplum,  
• Çevre,  
• Üretim,  
• Mülk,  
• İtibar,  
• Ortaklar,  
• Müşteriler v.b  
 

RĠSK DEĞERLENDĠRME EKĠBĠ 
Tehlikelerden kaynaklanan riskin 
büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut 
kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin 
kabul edilebilir olup olmadığına karar 
vermek  
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, 
yaralanma ya da baĢka zararlı sonuç 
meydana gelme ihtimaline denir. 
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Kabul edilebilir risk: Kuruluşun yasal 
zorunluluklara ve kendi İSG politikasına 
göre, tahammül edebileceği düzeye 
indirilmiş risk. 
 

 
 
 
(Y) Yüksek Seviye AĢırı Yüksek Seviye Risk 
  
  
  

 
(O) Orta Risk Yönetimin 

sorumluluğu açıkça 
belirlenmelidir. 

 
(D) DüĢük Risk Rutin süreçler 

vasıtasıyla 
yönetilmelidir. 
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