
1.Ulusal Güvenli Okullar, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği
Sempozyumu 

TARİH: 3-4 Mayıs 2018 

YER: Bolu Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu 

DÜZENLEYEN: Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliği ile 

Bolu Belediyesi işbirliği ile 

SEMPOZYUM: 

• İsg kültürünün toplumda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
• İş sağlığı ve güveniğini iyileştirmek amacı ile katılımcıların bilgilerini, uygulamalarını ve

tecrübelerini paylaşacaklarını bir forum tesis edilmesi.
• Bütün ilgili taraflar arasında iletişim ağı ve ittifaklar oluşturulup güçlendirilirken iş

birlikleri için bir zemin oluşturulması.
• İş birliklerinin güçlendirilmesi.
• Çok kısa sürede uygulamaya geçebilecek bilgi, stratejik ve pratik fikirlerin ortaya

konulacağı bir platform tesis edilmesi.
• İsg'nin eğitim sistemine entegrasyonu.
• İSG konusunda farkındalık ve bilinç oluşturma kapsamında gerekli materyallerle

dizayn edilecek ve eğitim amaçlı kullanılacak bir eğitim konteynerı kazandırılması

ANA TEMA: Halk Sağlığı bakışıyla güvenli okullar, çalışan sağlığı ve iş güvenliği 



Mili Eğitim Müdürlüğü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu 
Belediyesi arasında 

' 1.Ulusal Güvenli Okullar, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu' 

İşBirliği Protokolü 

AMAÇ: 

Bu protokolün amacı öğrencilerimizde ve toplumda iş sağlığı ve güvenliği 
bilincini oluşturmak, halk sağlığı ve güvenli okullar konusunda farkındalık 

yaratmak, iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek amacıyla katılımcıların bilgilerini, 

uygulamalarını ve tecrübelerini paylaşabilecekleri, iş birliği yapabilecekleri, İSG 

konusunda teşvik ve yöntemleri kullanarak kendilerini geliştirebilecekleri bir 

platform oluşturmak. 

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

1) Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünün Yükümlülükleri
• Sempozyumun başından sonuna kadar organizasyonun yönetilmesi

• Konteynerin içinin dizayn edilmesi için ilgili firmalarla iletişime geçerek gereken
organizasyonun sağlanması ve konteynerin içinin iş sağlığı ve güvenliği uygulama alanı haline

dönüştürülmesi

• Sempozyum için sunucu ayarlanması

• Sempozyumda misafirlerle ilgilenecek ve konteynerde yapılacak eğitim faaliyetlerine destek
olacak İSG öğrencilerinin ayarlanması

• İSG konulu tiyatro gösterisi sergilenmesi
• İSG konusunda alanında uzman kişilerin araştırılarak, kendileriyle iletişime geçilmesi ve

Sempozyuma davet edilmesi
• Konuşmacılara ve sponsorlara plaket
• Konuşmacıların kalacak yerlerinin temini

2) Bolu Belediyesinin Yükümlümlülükleri
• İSG konusunda farkındalık ve bilinç oluşturma kapsamında gerekli materyallerle dizayn

edilecek ve eğitim amaçlı kullanılacak bir konteyner temin edilmesi (konteyner tekerlekli hale
getirilmesi) ve konteynerın giydirilmesi

• Konteyner içindeki kullanılacak afiş ve baskıların yapılması
• Bilboard, afiş ve davetiyelerin hazırlanması
• Sempozyuma konuşmacı olarak davet edilecek kişilere Abant, Gölcük veya Yedigöller'de

gezdirilme ve organizasyon
• Gelen davetlilere (konuşmacılara) ,hediyeler hazırlanması
• Fuaye alanına stant temini



3) Abant İzzet Baysal üniversitesi Yükümlülükleri
• İSG konusunda alanında uzman kişilerin araştırılarak, kendileriyle iletişime geçilmesi ve

Sempozyuma davet edilmesi
• Sempozyumda sunulacak konu başlıklarının belirlenmesi
• Bolu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bulunan işletmelerle iletişime geçilmesi

• Stant kuracak firmalarla iletişime geçilmesi ve firmaların sempozyuma katılımları için gerekli
organizasyonun sağlanması

• Sempozyumda misafirlerle ilgilenecek ve konteynerde yapılacak eğitim faaliyetlerine destek
olacak İSG öğrencilerinin ayarlanması

• İSG konusunda alanında uzman kişilerin araştırılarak, kendileriyle iletişime geçilmesi ve
Sempozyuma davet edilmesi

• Halk Sağlığı Anabilim dalında öğretim üyesi temin edilmesi
• İSG konulu tiyatro gösterisi sergilenmesi
• ( BOLU İZZET BAYSAL SEBEN MESLEK YÜKSEKOKULU VE BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU)
• 

4) Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının Yükümlüklükleri
• Sempozyum yapılacak alanın tahsis edilmesi
• Sempozyuma katılım için Bolu ilinde faaliyet gösteren firmaların yönlendirilmesi
• Çay-Kahve molalarında misafirlere ikramların ayarlanması

Tarafların işbirliği ile her yıl tekrar edecektir 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 


