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Bakanhglmlz Din Ogretimi Gene! Miidiirlugunun, 10.04.2017 tarih ve 4901588 
saYlh yaZlsl ekte gonderilmi~tir. ilgi yazl geregi; Anadolu imam Hatip Liseleri ogrencilerine 
yonelik "i~ Saghgl Guvenligi ve Din konulu kompozisyon yan~masma" katlhmm saglanmasl, 
ve ekte belirtilen uygulama esaslan ven;evesinde ogrencilere gerekli duyurulann yapllmasl 
hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
Vali a. 

Milli Egitim Mudurfi 

EKi: 
ilgi yazl 

DAGITIM: 
ilve Kaymakamhklan 
AiHL Mudurlilkleri 

-~---.~.-.-. 
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile irnzalanml§tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1693-f66c-3b91-b9bd-eOOe kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


--
~ ~o\ CltO{

" 
-2 1"; T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLICn 
Din Ogretimi Genel Miiclurliigu 

SaYI : 52532194-31O.01.01-E.4901588 10.04.2017 
Konu: t~ Saghgl Giiven!igi ve 
Din Konulu Kompozisyon Yan~masl 

".............,..........vALtLtGiNE 

(l1 Milli Egitim Mudurliigu) 

i§ sagltgl ve giivenligi alanlllda son geli~meleri ve iyi uygulamaorneklerini 
gorebilmek ve dunyadaki geli~meleri takip edebilmek amaClyla 1987 Ylhndan itibaren 
iilkemizde her ytl 4-10 MaYls tarihleri araslllda i~ Sagilgl ve Guvenligi Haftasl Etkinlikleri 
duzenlenmektedir . 

Ogrencilerimizde i~ saghgl ve gUvenligi konulannda egitim Ve duyarhhglll 
artmlmaslyla saglIkll ya~am biyimi, giivenli yah~ma, dogru davrall1~ modelleri olu~turma ve 
bu hususlanmn inan9, ibadet Ve ahlak yakla~lml ile degerlendirilmesi amaclyla 31. i~ Saghgl 
ve Guvenligi Haftas1 kapsamlllda Anadolu imam hatip lisesi ogrencilerine yonelik "i~ Saghgt 
Guyenligi ve Din" konulu kompozisyon yan~masl duzenlenecektir. 

Soz konusu yan~mamn tUm Anadolu imam hatip lisesi mudiirliiklerine ivedilikle 
duyurulmasl, ogrencilerin yan§maya katlhmlannlll saglanmasl, yan~ma ve eser 
degerlendirmelerinin ekte verilen uygulama esaslan <;eryevesinde hassasiyetle 
geryekle~tirilmesi hususlannda bilgi ve geregini rica ederim. 

NazifYILMAZ 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


Ek: 

1.. DuyuruMetni. 

2- Kurallat 

3- Ogrenci Bilgi Notu 

4- Ba~vuru F ormu 

5- Afi~ 


Adres: Aynntlh bilgi is;in: 
Elektronik Ag: Tel: 
e-posta: Paks: 

Bu evralc gUvenli ~1!:lctronik lIMa ilej;mzalanml~r. http://evraksorgu.meb.gQv.tr allreslnden 008b-374S-3dSO-8e74-b16e koc;iu ile teyit edilebilir. 
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SON BA~VURU TARiHi 
MaYlsaytnm ilk haftastndakutlanan1~SaghglveGiivenligiHaftastnlU 3lincisi buyllBakammlzSaylU Dr. Mehmet 
MOEZZiNOGLU'nunte~rif1eriyle04-07 MaYlS 2017 tarihIJriarasmdaGaziantep'tediizenlenecektir. 

31. 
i~SagllgIveGiivenligiaaftaslkapsammdakii9Ukya~lardanitibareni~sag!JgIvegiivenligikonusundaegitimveduyarllligmar 
tmlmaslgerekliligindenhareketlebiiuyenizdebulunan imam 
HatipLiselerindehalenegitimv~gfenimgorenogrencilerinkatllabilecegi"4SaghgtGiivenligive 
Din"konulukompozisyonyan~masldiizenlenecektir. 

31.i~ sagbglveGuvenligiHaftasl "i,SaghglGiivenligive Din" konuluKompozisyonYan~masl 'mnHedefleri 

i~sagllgIvegiivenligiolgusu; yah~anlnkendininveetrafmdakilerin can vemallarlU1nkorunmaslveiiretimingozetilmesi, 
i~kazalarlmvemeslekhastaltklarlllloniemeninmaliyetinin, 

ya~anankaYlplantazminetmemaliyetindendahadii~iikolmasllwdeniyletasarrufsaglaylclmahiyetteolmasl, 

s:ah~anlannmaddivemanevihaklarlUlnkar~llanmasl,. . 
iilkeekonomisineyaptlgldogrudanvedolayllsomutetkileriiletoplumvicdantnaetkilerininbulunmaslgibiunsurlamedeniyl 
einany, ibadetveahlakyakla~lmla91smdanoldukyaonemlidir. : 

Bu yarl~maileogrencilerimizin; geleceginyall~anlal'1ntnbugiindensagIlkhya~ambis:imi, giiven1i9ah~ma, 

i~sagllglVegUvenlig:ikonulaf1ndadogrudavral11~modelleriniol1il~turmahususunuinany, 

ibadetveahlakyakla~lmtiledegerlendirilmesiama91anmaktadu;. 

Yan~manmDiizenlenmeBi\,imi 

31.i~ SaghglveGiivenligiHaftasli~SaghglGiivenligive Din" konuluKompozisyonYan$masl 'ndakieserler, 
jiiritarafmdandegerlendirilecektir. Jiiri,T.e 
<;ah~maveSosyalGUvenJikBakanhgli$SaghglveGiivenligiGenelMiidiirliigiikurumtemsilcileriveT.e. 
MUliEgitimBakanhglDin OgretimiGenelMiidiirliigiikurumtemsilcilerindenolu$acaktlr. 

OdiHehakkazananilk iiges~rsahibineodiilleri,31. i~SaghglveGiivenligiHaftaslUda (Gaziantep'te)BakammlzSaym Dr. 
Mehmet MOEZZiNOQLUtarafmdantakdimedilecektir. 
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Konu: 

~adde 
Call§maveSosyalGUvenlikBakanllgli§Sagll~veGUvenligiGenel~UdUrlUguve~illiEgitimBakanbgl 
OgretimiGenel~UdUrlUgui§birligiile, 
HatipLiselerindehalenegitimogretimgorenogrencilerinkatllabilecegi"hSaghglGUvenligive 
Din"konuluKompozisyon Yan§masldUzenlenecektir. . 

1
Din 

imam 

d) Genelahlakkurallannauymayan, hakaretiyerenve firma adlkullamlaneserleryan§madl§lkalacaktlr. 

e) Ek 'tekiBa.§vuruF ormunueksiksizolarakdol durulup, eserlerinarkasmaili§tirilerek, eserlebirl ikte 

.................." tarihinekadarimam HatipLisesiMUdfulUguneeldenteslimedecektir. 

±) Yan§maya imam HatipLisesindeokuyanogrencilerkatllabilir(Hanrhk,9, 10, 11ve 12. Slm±) 

g) Yan§ma§artnamesi, bilgilendirmeveba§vuruformu ..............web sayfasmdanteminedilebilir. 


Degerlendirme: 
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Madde 5- Degerlendirmeu¥a~amadagergekle~tirilecektir. 

• ! ! 
1. Degerlendirme: Ilk degerlendirmeokuli9indegergekle~tirilecektir.. , 
KomisyonilyelerindenenazbiriedebiyatalanmdaolmakiizereUyogretmendenolu~anOkulDegetlendirmekom 

isyonuolu~turuIacaktlr, KomisyonokulbirincisieserleriilyeMilliEgitimMUdUrlU1tlerineiletecek, 
il.yemilliegitimntUdUrlUkleri de degerlendirilmeyapmakU~ere ! il 
MilUEgitimMUdtirlUgunegonderecektir. 

2. Degerlendirme: iI MilliEgitimMildurlUklerindeDin OgretimiSubesindeuSorumlu iI 
Mmie~tRlMUdilryardllnClsJ./ 

Madde 8 
Yan~mayakatllantihneserlerinkul1arumhakkl.Cah~maveSosyalGuvenlikBakanhgli~SaghglwGuvenligiGen 
elMUdQrlUgilneaitolacaktlr, 
Madde 9 -<;ah~maveSosyalGilvenlikBakanbglodUlalanvesergilenmeyedegerbulunaneserleri, afi~katalog, 
bro~Urve her tQrliitamtIm,· sergimaizemesiolarakkullanmahakkmasahipolacaktir. 
Madde 10 
SartnamedebelirtilmeyenhususlardavetereddUthalindeQall~maveSosyaJGUvenlikBakanllgli~SagllglveGUve 
nligiGenelMudnrlUguile MEB Din OgretimiGenelMUdurlugtlnunkararlangegerlidir. 
Madde 11 - Yar~mayakatllan her ogrenciyan~ma~artlanruokuyupkabuletmi~saYlhr. 
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31. i~ SAGLIGI VE GOVENLiGi HAFTASI 


T.Ct;ALI~MA VE SOSYAL GOVENLiK BAKANUGI 


T.CMiLLi EGiTiM BAKANlIGI 


iMAM HATip LisELERi OGRENCiLERi ARASINDA i~ SAGLIGI GOVENLiGi VE DiN" 

KONULU KOMPOZiSYON YARI~MASI 


is Saghgl ve Guvenlig! nedlr? 

i~ saghgl ve guvenligi, bir i~in yaplimasl sirasmda, 0 i~ nedeniyle veya i~in yaplldlgl ortamdan 

kaynaklanan her tlirlu somut veya soyut ~artlar sebebiyle kar~lIa~lIan saghk ve govenlik risklerinin 

ortadan kaldmlmasl veya a~altllmasl ile ilgilenen bir biUm dah olarak tammtanlr. Bu bilim dahnm ilgi alan! 

insan ve Uretimin kesi~m noktalanna temas ettiginden, muhendisHk, tlp,ergonomi, hukuk, ekonomi, 

psikoloji ve din bilimi gibi diger ana bilim dallan ile ayn di.i~unulmesi mumkun degildir. 

is Sagltgl ve GOvenUg!nln amaci nedlr? 

Bu nedenle, i~ saghgl ve gOvenligi biliminin temel amaCl, yukanda saYllan alanlann tamaml 

a~lsmdan sonuclan olani~ kazalan ve meslek hastahklanm onlemektir.i~ kazas.1 ve meslek hastahklannm 

onlenmesinde, en temel unsur ki~inin i~inin kendisine uygun hale getirilmesi yoluyla, bOton mesleklerde. 

r;:ah~anlann bedensel, ruhsal ve sosyal iyitik hallerininkorunmasl, geli~tirilmesi ve en ust dOzeyde 

sOrdOrOlmesi sonucuna ula~llmasldlr. 

I~ Sagll!1 veGOvenli!i nasil amacma ulaslr? 

• 	 Bir i~in yapllmasl slrasmda ortaya Clkan tehlikelerden ve saghga zarar verebilecek ~artlardan 

korunmak ve daha insanl ve ahlaki bir i~ ortamf meydana getirmek ir;:in metotlu r;:ah~malar 

yOrutOlmesi, 

• 	 Hem cah~anlan, hem ziyaretr;:i ve mO~terileri korumaYI, hem de bOtun i~letmenin ve Oretimin 

gOvenligini, yani etraftakilerin ve r;:evrenin korunmasml onde tutan tedbirlerin ahnmasl, 
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• 	 Uygun aras:"geres:lerin eksiksiZ buiundurulmasl ve kullanllmasl, ~ah~anlara gerekli egitimlerin 

verilmesi gibi i~verenin sorumlu tutuldugu yukOmlUluklerin Verine getirilmesi fakat ~ah~anlann 

da, ongorOlen tedbirlerle itgi olarak usul ve ~artlara uymalannm saglanmasl gerekmektedir. 

Is Saghgl ve Glivenllgi ile ilgili bashca kurumlanmlz hangileridir? 

Olkemizde i~ saghgl ve gOvenligi konusunda yetkili kurum <;ah~ma ve Sosyal GOvenlik Bakanhgldlr. 

Bu kurum kendisine tanman yetkilerini/i~ Saghgl ve GOvenligi Genel MOdOrlOgO, i~ Tefti~ Kurulu 

Ba~kanhgl ve Sosyal GOvenlik Kurumu eliyle gOnlOk hayata yansltlr. Bu birimlerin, i~ saghgl ve gOvenli 

konusunda mevzuat alt yaplsmm hamlanmasl, saha denetimleri yapllmasl ve i~ kazasl ve meslek hastahgl. 

gibi istenmeyen sonu~lann etkilerinin hafifletilmesi ve bunlann tekrar ya~anmamasl adll1a yapllmasl 

gerekenlerin ortaya Clkanimasl gibi onemli gorevleri bulunmaktadlr. 

is Saghgl ve Glivenligi ile inaner. ibadet ve Ahlak iliskisi 

• 	 Kendinin ve etrafmdakilerin can ve mallannm korunmasl ve Oretimin gozetilmesi, 

• 	 i~ kazalannl ve meslek hastahklannl onlemenin maliyetinin, ya~anan kaYlplart tazmin etme 

maliyetinden daha dO~Ok oimasl nedeniyle tasarruf saglaYlcl mahiyette olmasl, 

• 	 Yanmda ~all~anlann maddi ve manevi haklannm kar~llanmasl, 

• 	 Olke ekonomisil1e yaptlgl dogrudan ve dolayh somut etkileri ile toplum vicdanma etkilerinin 

bulunmasl, 

gibi unsurlar nedeniyle i~ sagllgl ve gOvenligi inan!;, ibadet ve ahlak yakla~lml a~lsmdan olduks:a onemlidir. 

6331 SaYlh i~ Saghgl ve Glivenligi Kanunu 

DOnyada oldugu gibi Olkemizde de i~ saghgl ve gOvenliginin tarihi geli~imi !;ah~ma hayatmdaki 

geli~melere bagh olarak benzer a~amalardan gelimi~ ve i~ kazalan ve meslek hastahklannln onemli bir 

sorun olarak gOndeme gelmesinin yamnda sanayile~menin geli~imi ile yogunluk kazanml~tlr. Diger 

OIkelerde oldugu gibi Olkemizde de sanayile~menin geli~im dOzeyine bagh olarak i~ saghgl ve gOvenligi 

konusunda yasal, tlbbi ve teknik ~ah~malar yapllml~tlr. 

Bu Cqll~malardan ilki; komOr ocaklanndaki liah~ma ko~ullannm aglrligl ve liok sayJda liah~anll1 

akciger hastahklartna yakalanmasmll1 Oretimde dO~melere neden oimasl sebebiyle 1865 Ylhnda Ma'adin"i 

HOmayun Nazlrl Oilaver Pa~a tarafmdan ha2;lrlanan Nizamnamedir. Ancak padiiah tarafmdan 

onaylanmadlgl ilrin bir tOzOk niteligi kazanamamli olan Oilaver Pa~a Nizamnamesi, Olkemizde i~ saghgl ve 

gOvenligi tarihinin ilk yazll! meVluatl olarak Kabul edilmektedir. 110 madded en meydana gelen bu 

dOzenleme; hekimlerin gorevlendirilmesi, komur madenlerindeki yOkumlWOkler, ~ah~ma ko~ullarll1da 

iyile~tirmeler ve benzeridOzenlemeleri iliermesi sebebiyle Ulkemizde 0 Yillarda saghga ve gOvenlige 

verilen onemi gostermektedir. Oaha ~ok Oretimin artmlmasll1a yonelik bir dOzenleme olmakla birlikte i~ 

saghgl ve guvenHgi lie ilgili ilk yasal beige olmasl a~lsll1dan onemli bir yere sahiptir. Tanzimat'tan sonraki. 

ikinci onemli beige 1869 ylhnda yaYlmlanan Maadin Nizamnamesidir. Bu dOzenleme, liogunlukla i~ 

gOvenligi lie ilgili hukOmlere dayanan ve OHaver Pa$a Nizamnamesinden daha geli~mi~ ve kapsamh bir 

yakla~lma sahiptir. au hOkOmlerden hazllan; i~verene ii gOvenligini saglama zorunlulugu getirilmesi, 
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i~verene kaza sonrasl tazminat odeme yUkUmlUlUgU getirilmesi, havzada bir hekim ve eczane 

bulundurma zorunlulugu getirilmesidir. 

( 1920 Ylhnda TUrkiye BUyUk Millet Meclisinin kurulmasini takiben, Cumhuriyet'in ilanmdan once) 

28 Nisan 1921 tarihli ve 114 saYIIi IIZonguldak ve Ere/Hi Havza·j Fahmiyesinde Meveut KomUr Tozlanmn 

Amele Menfai Umumiyesine FUruhtuna Dair KanunIJ ve 10 EylOl1921 tarihli ve 151 saYlh "Eregli Havza·i 

Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna MOteallik Kanun" He i~ sagltgl ve gOvenligi Olerine iki yasal 

dOzenleme yUrOrlOge girmj~tir. Bu Kanunlar ile yardlm sandlklan kurulmu~, i~ kazasl ve meslek hastahgl 

durumlannda tazminat saglanml~, ~ah~ma sureleri ve mesleki egitim konulan dOzenlenmi~J sigorta ve 

prim sistemi ite ilgili hOkOmler getlrilmi~tir. TOrkiye Cumhuriyetinin sonraki yillannda; Hafta Tatili 

Hakkmda Kanun (1924), TOrk Ceza Kanunu (1926), Umumi Hlfzlsslhha Kanunu (1930), Belediye Kanunu 

(1930) vebenzeri i~ saghgl ve gOvenligi He ilgili I;e~itli hOkOmler il;eren ve bugOnOn dOzenlemelerinin 

temelini olu~turan mevwat yaYlmlanml~tlr Vapllan bu I;ah~malar, bir 61~Ode ~all~ma hayatml 

dOzenlemeyi ama~lasa da endUstriyel geli~meler dikkate ahndlgmda yeterli gelmemi~ ve i~ Kanunu 

ihtiyael ortaya ~Ikml~tlr. SUreci takiben 1936 Ylhnda 148 maddeden olu~an 3008 saYll1 i~ Kanunu 

yaYlmlanml~ ve 31 YII yOrUrlilkte kalml~tlr. Bu Kanunla, sosyal gOvenlik He i~ gUvenligi Ozerinde yeni bir 

yakla~lm kabul edilmesine ragmen ikinci DUnya Sava~lnm ba~lamasl nedeniyle, 1946 Ylhnda ~ah~ma 

Bakanhgl'nm kurulmasma kadar konuyla ilgi\i bir ilerleme kaydedilememi~tir. 931 saYl1i ikinci i~ Kanunu. 

1967 Ylhnda yaYlmlanml~ aneak Anayasa Mahkemesi karanyla iptal edilerek aneak 39 ay yUrUrlUkte 

kalml$tlr. 1475 saYlh I~ Kanunu ise i~ sagligl ve gOvenligi ile ilgili aynntlll hUkOmlerle 1971 Ylhnda 

yOrOrlUge girmi~ ve bazi Kanunlarla ilaveler ve degi~iklikler yapllmak suretiyle 32 YII yurUrlOkte kalml~tlr. 

22.5.2003 tarihinde kabul edilen 4857 saYIII i~ Kanunu ise i~ saghgl ve guvenligine iIi~kin 13 maddeden 

olu~an ayn bir belUme sahip oimasl nedeniyle 6nem kazanml~tlr. Olkemizde i~ Kanununun; i~l;ilerin 

saghgml korumak ve i~ emniyeti, i~ ve i~~i bulma ve sosyal yardlmlara ili~kin hOkOmlerinin uygulanmaslnl 

saglama gorevi 28 Ocak 1946 tarihli ve 4841 saylll ~ah~ma Bakanhglmn Kurulu~ ve Gorevleri Hakkmda 

Kanun ile kurulan i~~i Saghgl ve iiGOvenligi Genel MUdOrlOgUne verilmi§tir. Genel MOdOrlOk 1983 yllmda· 

i§~i Saghgl Daire Ba~kanllgma donil$tOrOlmU~ ve 2000 Ylllnda ~u anki adlnl alarak i~ Saghgl ve GOvenligi 

Genel MUdOrlOgO (iSGGM) oJarak yeniden yapllandlnlml~tlr. B6ylece i~ saghgl ve gOvenl1gi hizmetleri, 

gUnUmuz ihtiya~lanna ve dinamizmine uyum saglayacak bir yaplya kavu§turulmUitur. TUm bu 

dO~enlemelerin yam slrai i~ Kazalan, Meslek Hastahklan ve Analtk Sigortalan Kanunu, i~~i Sigortalan 

Kanunu, Ya~It"k Sigortasl Kanunu yaYlmtanml$tlr. Sosyal gOvenlik uygulamalanm basitle~tirmek ve 

birle~tirmek i~in i$ kazasl ve meslek hastahklan ile ilgi/i ~e~itfi hUkOmler de il;eren Sosyal Sigortalar 

Kanunu 1964'te yasala§ml~tlr. Bunun yanmda, i$ sagilgl ve gGvenligi ile ilgHi bazl hGkGmler i~eren 1952· 

tarihli ve 5953 say,II Basm i~ Kanunu, 1954 tarihll ve 6309 saYIII Maden Kanunu, 1967 tarihli ve 854 saYl1I 

Deniz i~ Kanunu aym donemde hamlanmlitlr. 

Olkemizde ulusal mevzuat yanll''Ida uiusiararasl mevzuat ~ah~malan ite birlikte i~ sagllgl ve 

gOvenHgi konusuna verilen onem daha da ivme kazanml~ ve Uluslararasl ~ah~ma OrgGt(j (!lO) taraftndan 

yaymlanan toplam 59 s6zle~me Ulkernizce onaylanrnl~tlr. Bunlardanii sagllgl ve gOvenligi ite ilgili olan 

6nernJi sozle$meler; 152 SaYl1I liman i~lerinde Saghk ve GuvenHge iti$kin sozle$me, 134 SaYl1I i~ 

Kazalanntn Ontenmesine (Gemiadamlan) iliikin 

sozle~meJ 164 SaYIII Gemi Adamlannm Saghgmm Korunmasl ve Tlbbi Baklmma ili$kin sozle~me, 

155 SaYI" i~ Sagllgl ve GUvenligi ve~all~ma Ortammaili~kin sozle~me, 161 SaYIII j~ Sagllgl Hizmetlerine 
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ili~kin s6zle~meJ 187 SaYlh i~ Sagllgl ve GOvenligini Geli~tirme 'er~eve sozle~mesiJ 167 SaYIII in~aat 
i~lerinde Guvenlik ve Saghk s6zle~mesi ve 176 SaYIII Madeni~yerlerinde Guvenlik ve Saghk sozle~mesidir. 
Ve nihayet uzun siiren mevzuat ~ah~malanmn sonunda, gerek ulkemiz ihtiya~lan gerek Avrupa Birligi 

aday ulke kQnumumuz gerekse de uluslararasl taahhiitlerimiz dogrultusunda tum sosyal taraflann da 

goru~u alinarak hamlanan "6331 say'" i~ Sagilgl ve Giivenligi Kanunu" 30 Haziran 2012 tarihinde 

yururlGge girmi~tir. Kanun ile birlikte, mevzuat ~ah~malannda kuraici yakla~lmdan ziyade onleyici, 

koruyucu ve iyile~tirici bir anlaYI~ benimsenmi~tir. 1$ Saghgl ve Guvenligi Kanunu iilkemizin i~ saghgl ve 

guvenligi konusunda ~agda~ ulkeler duzeyine gelmesi a~lsmdan onemli bir adlm, bir donum noktasl 

olmu~ ve ulkemiz ihtjya~lan dogrultusunda 3 kez onemli degi$iklikler yapllarak Kanunun uygulanmaslna 

yonelik etkinlik artlnlml~tlr. 

Kanuna Hlzl! Bakl$ 

1. i~ saghgl ve guvenligi konusu ilk kez mustakil bjr Kanunda ele ahnml~tJr. 

2. Kamu ve ozel sektor aynml gozetmeksizin tum ~ah~anlar Kanun kapsamlOa almml$tlr. 

3. Kuralcl bir yakla~lm yerine onleyici yakla~lm esas ahnml~tlr. 

4. i~ kazalan ve meslek hastahklannm kaYltlan daha etkin ve guncel hale getirHmi~tir. 

5. i~yerleri, yapllan i~in nitelig:ine gore tehlike slnlflarma aynlml~tlr. 

6. SUtun iwerlerinde i~ guvenligi uzmanl, i$yeri hekimi gibi uzman personel gorev yapmaktadlr. 

7. i~verenler ortak saghk ve guvenlik birimlerinden hizmet alabilmektedir. 

8. Devlet, lO'dan az ~all$am olan i$letmelerin i$ saghgl ve guvenligi hizmet giderlerini desteklemektedir. 

9. i~ kazalarlnl ve meslek hastahklanm onleme adma i~yerlerinde risk degerlendirmesi yapllmaktadlr. 

10. ,ah~anlar belli arahklarla saghk gozetiminden ge~irilmektedir. 

11. Elli ve daha fazla ~ah$anm bulundugu tum i~yerlerinde, i~ saghgl ve guvenligi kurulu 
olu~turulmaktadlr. 

12. i$yerlerinde acil durum plan Ian haZirlanmaktadlr. 

13. i$veren tOm ~ah$anlanOl, I~ saghgl ve giivenligi ile ~all$ma hayatma dair hak ve sorumluluklan· 
hakkmda bilgiJendirilmektedir. 

14. ,ah~anlar i~yerlerindeki i~ saghgl ve gOvenligi faaliyetlerine aktif katlhm saglamaktadlr. 

15. ,ah$an, ciddi ve yakm tehlikeyle kar~1 kar~lya kaldlgmda ~all~maktan ka~mma hakkml 
kullanabilmektedir. 

16. Birden fazla i$verenin oldugu yerlerde, i~ saghgl ve gOvenligi konusunda koordinasyon 
saglanmaktadlr. 

17. Hayati tehlike durumunda i~yerlerinin tamammda veya bir bolOmunde i~ durdurulabilmektedir. 
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18. Buyuk endustriyel kaza riski ta~lyan i~yerleri, guvenlik raporu ve kaza onleme politika belgesi olmadan 
ise ba~layamamaktadlr. 

19. Kanununun uygulanmaslnl kolayla~tlrmak i~in, etkin idari yaptmm uygulanmaktadlr. 
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i~ SAGLIGI GOVENLiGi VE DiN KONULU KOMPOZiSYON YARI~MASI BA~VURU FORMU 

rJ' 

Eserin Ba~hgl 


Ad, 


Adres 

11 
Telefon NumaraSI 


Ba~vuru Sahibi Okulun 
 Fax Numarasl 
Ad, 

Okul irtibat Ki~isinin Soyadl 
E-posta 


Adl 


Soyadl 

SlOlfl 


Kompozisyonu Vazan Okut No'su 

Ogrencinin Dogum Tarihi ve Veri 


Adres 

Telefon 


E-Posta 


Eseri Teslim Etme Tarihi Eseri Teslim Eden 

Eseri Teslim Alma Tarihi Eseri Teslim Alan 


tutfen 6dtilUn kime 0 Eser sahibi 

verilmesi gerektigini 

belirtin. 


Diger: 
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halen egitim ogretim goren ogrencilerin katIlabilecegi "i~ Saghgl GUvenligi ve Din" konulu 
Kompozisyon Y arI~maSl dUzenlenecektir. 

Katdlm Ko~ullarl: Yan~maya Milli Egitim Bakanhgl'na bagh imam Hatip Liselerinde 
okuyan tUm ogrenciler katllabiHr. 

Degerlendirme: Degerlendirme U9 a~amada gerc;ekle~tirilecektir. 

1. Degerlendirme: ilk degerIendirme okul i~inde gergekle~tirilecektir. Komisyon 
Uyelerinden en az biri edebiyat alamnda olmak Uzere Uc; ogretmenden olu~an Okul 
DegerIendirme komisyonu ol~turulacaktlr. Komisyon okul birincisi eserIeri ilc;e Milli 
Egitim MUdUrIUklerine iletecek, ilc;e milli egitim mUdUrlUkleri de degerlendirilme yapmak 
Uzere il Milli Egitim MUdUrlUgiine gonderecektir. 

BiLGi I (11-20 Nisan 2017 ) 

2. Degerlendirme: il Milli Egitim Miidiirliiklerinde Din Ogretimi ~ubesinden sorumlu il 
Milli Egitim MUdUr yardlmclsl/ ~ube MUdUrii ba~kanhgmda iki TUrk Dili Edebiyatl 
ogretmeni, bir AiHL Meslek Dersi Ogretmeni, <;ah~ma Sosyal GUvenlik Bakanhgmm 
gorevlendirecegi i~ Saghgl GUvenligi MUdUrlUgiinden bir personel olmak Uzere be~ ki~iden 
olu~an bir komisyon olu~turulacaktlr. Komisyon okullardan gelen eserler arasmdan ilk Uc;e 
girenleri Milli Egitim Bakanhgl Din Ogretimi Genel MUdUrlUgUne ula~tlracaktlr. (20-24 
Nisan 2017) 

3. Degerlendirme: Milli Egitim Bakanhgl Din Ogretimi Genel 
Miidiirliigii'ndeolu~turulacak ve ic;inde <;a1I~ma ve Sosyal GUvenlik Bakanhgl'ndan i~ 
SagiIgl ve GUvenligi Uzmanlarmm da yer alacagl be~ ki~ilik bir jUri dereceye giren eserleri 
belirleyecektir. (28 Nisan 2017) 

Odiiller: 

Birincilik odiilii: 5000 TL 

ikincilik odiiIii: 3000 TL 

U~iinciiIiik odiiIii: 2000 TL 

Yarl~ma sonu~larmm a~lklanmasl: 2 MaYls 2017 

OdUl1er, 04-07 Mayls 2017 tarihleri arasmda Gaziantep'te 31. i~ Saghgl ve GUvenligi 
Haftasl' nda verilecektir. 

2 


