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ÖĞRENCİ / ÇIRAK İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞLEMLERİ



Pratik eğitim ve staj çalışmasına başlamadan önce:

11. sınıfın ikinci yarısında ders içersinde mesleğin 
gerektirdiği riskleri dikkate alarak en az 8 saat İSG 
eğitimi verilecek. Bu eğitim:

•Alan / Bölüm Şefi

•Atölye / Laboratuvar Şefi 

•İş Güvenliği Uzmanı olan

öğretmenlerden biri veya birkaçı  tarafından 
verilecek

Eğitim sonrasında “ Öğrenci / Çırak İSG Eğitimi”

(EK 1 ) ile belgelendirilecek.



“İş Güvenliği Talimatı ve Tutanağı” (EK 2) 
doldurup

•Atölye ve laboratuvar öğretmenleri

•Çırak / öğrenci

•Öğrenci velisi

•Okul Müdürü tarafından imzalanarak 

Bu belgeler 

Mesleki Eğitim / Staj Dosyasına eklenecek



• Çırak ve öğrencilere sunulacak İSG 
hizmetleri işletme tarafından sağlanacak. 

• İşe girişte öğrencilere işletmedeki tehlikeli, 
riskli ortam ve ekipmanlar tehlike sınıfları 
da dikkate alınarak, 

İşletmenin İSG profesyonelleri tarafından
bilgi verilecek. 

Koordinatör öğretmenlerce değerlendirilip, 
tutanak ve formlarda bu konulara yer 
verilecek, uygunsuzluklar hakkında okul 
müdürlüklerince tedbir alınacak.



• Çırak ve öğrencilerin çalışma ortamından veya dışarıdan 
gelebilecek tehlikelerden korunmasına yönelik tedbirler 

işletme ve işletmenin İSG profesyonelleri tarafından
alınacak. 

Koordinatör öğretmenler tarafından takibi yapılacak. 

Uygunsuzluklar Okul müdürlüğüne yazılı olarak
bildirilecek. Gerekirse öğrenciler İSG bakımından uygun 
şartların olduğu işletmelere yönlendirilecek.

• Öğrencilerin işletmelerde eğitim ve staj çalışmalarına 
başlamadan önce gereken sağlık kontrolleri, işe giriş 
muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri, sağlık 
gözetimi gibi tüm hususlar işletmeler tarafından
sağlanacak. Okul idaresi tarafından takibi yapılacak.



• Gerekli tüm yasal yükümlülükler 
işletme tarafından yerine getirilecek en 
geç bir sonraki iş gününe kadar okul 
md. bildirilecek.

• Okul idaresi tarafından 3 iş gününde
koordinatör md.yardımcısı tarafından 
e-SGK sistemine girilecek.

Çırak ve öğrencilerin iş kazası geçirmesi ve meslek 

hastalığına yakalanması durumunda 



• İş yeri tarafından  tehlike sınıfı ve çalışma 
ortamı dikkate alınarak, İSG hizmeti alınıp 
alınmadığına,

• Çırak ve öğrencilerin 4857 İş kanunu 
çerçevesinde çalışma saatleri, fiziki 
kapasiteleri ve yaşlarına uygun çalışma 
koşullarına uyulup uyulmadığına,

• Çırak ve öğrencilerin zorunlu kalınmadıkça 
uygulamalı eğitim alanı dışına 
çıkarılmamasına,

Koordinatör öğretmenlerin işletme 
ziyaretlerinde dikkat edecekleri hususlar 



• İşletmede, oryantasyon eğitimi almayan 
hiçbir öğrencinin çalışmaya 
başlatılmamasına,

• İşbaşı talimatlarının öğrencilere izah 
edilmesine, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde 
yeterli bir süre usta öğretici nezaretinde 
çalışmalarına,

• Çırak ve öğrencilerin tehlikeli davranış ve 
tehlikeli durumlar oluşturulması halinde 
işletme yetkilileri tarafından sözlü, yazılı 
uyarılması, durumun okul müdürlüğü ve 
velilere bildirilerek gerekli önlemlerin 
alınmasının sağlanmasına, dikkat edilmelidir.



OKUL / KURUM ATÖLYE VE 
LABORATUVARLARDA

•Meslek okulları TEHLİKELİ sınıfta yer 
almaktadır. Atölye ve laboratuvarlarda 
yapılan çalışmalarda İSG hizmetlerinin 
aksatılmadan sürdürülmesi

•Bu okullarımızda işveren okul müdürü, 
işveren vekili müdür yardımcısıdır.



Atölye Ve Laboratuvar Eğitimlerinde Dikkat 
Edilecek Hususlar

• 9. sınıf öğrencilerine Mesleki Gelişim Dersi içinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) modüllerinin seçiminin yapılarak okutulması, İSG 
konularında seminerler ve bilgilendirme toplantılarının 
yapılması.

• Atölye ve meslek dersleri öğretmenlerinin tüm toplantılarında, 
İSG konularını gündeme alıp görüşmesi, İSG’nin kültür haline 
getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunması

• Atölye ve laboratuvarlarda Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) 
bulundurulması ve kullandırılması

• Alan/ bölüm türlerine göre “Atölye Çalışma Usul ve Esasları 
Talimatı”nın hazırlanıp, öğrenci ve çırakların bilgilendirilmesi, 
gerekirse velilere imzalatılması ve belgelendirilmesi



Alan/bölüm öğrencilerine ve velilerine

•Alan/bölüm şefleri,

•Varsa iş güvenliği uzmanı

•Meslek dersi öğretmenleri tarafından 

İlgili dersler içinde atölye ve laboratuvarda 
bulunan veya dışarıdan gelebilecek tüm 
tehlike ve riskleri içeren tamamlayıcı eğitim 
verilmesi ve EK 1 ile belgelendirilip bir 
suretinin alan/bölüm şefi tarafından 
saklanması. 

Velilerin  veli toplantılarında bilgilendirilmesi.



•Öğrenci ve çırakların laboratuvar ve 
atölyede kullanılan her türlü 
ekipmanın kullanımı öncesinde ve 
ekipmanın teknik ve diğer özellikleri 
değiştiğinde ekipman kullanımı ile 
ilgili tehlike ve riskler konusunda 
eğitilerek EK 1 ile belgelendirilmesi, 

bir suretinin alan/bölüm şefi 
tarafından saklanması.
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