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Ali Rıza TİRYAKİ

Kırılıp düşen lavabonun, kopan kalorifer peteğinin, devrilen dolabın, menteşesinden kur��lan demir kapının, 
devrilen bay�ak direğinin, demir bahçe kapısının, çür�müş ağacın, bahçe korkuluğ�nun … altında kalarak, 
otomatik kapıya, demir par�aklıklara sıkışarak, açık pano kapağı, sıy�ık uzat�a kablosu ..vb. nedenlerle 
elekt�ik çar�masıyla, pencereden düşerek, ser�is kazalarında, ser�is aracında unut�larak can veren çocuklar… 
Okul çocukları… 

Koşarken kayan, takılıp düşen, merdivenden y�varlanan, çar�ışan, lavaboya dökülen kimyasalın patlamasıyla, 
temizlik için kullanılan t�z r�hu dumanıyla, kazayla salınan civa ile etkilenen, zehirlenen çocuklar… Yetişkinler 
tarafından tasarlanan, imalatı-montajı-bakımı-onarımı yetişkinler tarafından yapılan binalar, tesisat, yapısal 
donatılar nedeniyle, yetişkinlerin kullandıkları araçlarda, düzenledikleri mekanlarda, yetişkinlerin 
kont�olü-gözetimi altında ölen çocuklar… 
Bu çocukların yaralanma, ölüm haberlerini alan, bu kayıpların acısını yaşayan, taşıyan anneler, babalar, 
kardeşler, nineler, dedeler, arkadaşlar, öğ�et�enler …

Kendi başına henüz tehlikeyi farket�eyen, değerlendiremeyen, doğası gereği enerjisi, hareketliliği, heye-
canı-coşkusu çok y�ksek okul çocuklarının kor�nması, okul kazalarının önlenmesi için, tasarımdan-kabule, 
bakım-onarım-temizlikten, düzenleme-kullanmaya, riskin değerlendirilmesinden  önlemlerin alınmasına, 
aralıklı kont�ol, sürekli gözetim sağlanmasına kadar her aşamada görevi sor�mluluğ� olan büt�n kamu 
personelinin, öğ�et�enlerimizin, eğitim kur�m yöneticilerinin, ailelerin testi kırılmadan harekete geçmesi, bu 
konuda bir toplumsal duyarlılık geliştirilmesine ihtiyacımız var. Kendilerini emanet ettiğimiz eğitim kur�m-
larında çocuk ölümleri de, t�m kazalar da önlenebilir.  

Çocuk gözlerinin ışığı, erişkinlerin yanlışlarının altında kalıp sönmesin. Hiç bir anne, hiç bir baba, kardeş, 
arkadaş okuldan köt� haber almasın. Okul bahçelerinden neşeli sesler, sevinç çığlıkları y�kselsin. 

Çocuklarımızın iyilik ve sağlık diyebileceği, g�venli ve sağlıklı g�nlere… 

İlksöz
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Hastalık yapma yeteneği yok 
edilmiş bakteri veya virüslerin ya 
da bakterilerin zehirli toksinleri-
nin etkilerinin yok edilmesiyle 
elde edilmiş biyololojik madde-
lere 'aşı' denir. 

Aşı Bizi Nasıl Korur?

Aşılanan kişinin etkenle karşılaş-
ması ve hastalığa karşı bağışıklık 
oluşturması ama bu sırada has-
talığa yakalanmaması istenir. 

Aşı olduğumuzda vücudumuz 
kendisine zarar veremeyen 
mikrop ya da toksinleri tanır ve 
onlara karşı bir savunma yönte-
mi geliştirir. Yani antijene (zararlı 
maddeye) özgü antikor (savun-
ma silahı) üretir. 

Gerçek mikropla karşılaşıldığı-
mızda da vücudumuz bu yön-
temle savaşır ve hastalığa yaka-
lanmayız. Artık o hastalığa karşı 
bağışıklık kazanmış oluruz. Yani 
bağışıklık sistemimiz güçlenmiş, 
hastalıklara karşı dirençli hale 
gelmiş oluruz.

Kimlere Aşı Yapılır?

Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçla-
rından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki 
kişilere uygulanır.

Aşı ile Hangi Hastalıklar Önlenebilmektedir?

Doğru ve zamanında yapılan aşılama ile boğmaca, 
çocuk felci, difteri (kuşpalazı), hepatit A ve B (sarı-
lık), kabakulak, kızamık, kızamıkçık, pnömokok, 
suçiçeği, tetanos, verem gibi birçok hastalığa karşı 
belirli oranlarda korunma sağlanabilmektedir.

Etkin Korunma İçin Kim Ne Zaman Aşılanmalı?

Ülkemizde Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takvi-
mi uygulanmaktadır. Bu takvime göre doğumdan 
itibaren ne zaman hangi aşının yapılması gerektiği-
ni aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz. 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

Aşılı Çocuk, 
Sağlıklı Çocuk Cahit 

BEHREM
İşyeri Hekimi
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HEPATİT B: 

Sarılık için uygulanan ölü 
virüs aşısıdır. Koldan kas içine 
enjeksiyonla uygulanır. 
Aşının daha önceki dozlarına 
karşı ağır alerjik reaksiyon 
gelişmiş ise uygulanmaz.

BCG: 

Verem için uygulanan hastalık 
yapma gücü azaltılmış canlı 
bakteri aşısıdır. Cilt içine enjek-
siyon ile uygulanır. Kanser, 
kanser tedavisi, kortizon içeren 
ilaç kullanımı gibi bağışıklık 
sisteminin baskılandığı durum-
lar ve gebelikte uygulanmaz.

DaBT-İPA-Hib: 

Beşli karma aşıdır. (Difteri- 
Boğmaca - Tetanoz - Hemofi-
lus İnfluenza Tip B-Çocuk 
Felci) Beş hastalığa karşı 
etkili, karma, ölü bakteri ve 
virüs aşısıdır. Yaşa göre bacak 
ya da koldan kas içine enjek-
siyonla uygulanır. İlerleyici 
beyin hastalığı olanlara, 
aşının daha önceki dozlarına 
karşı ağır alerjik reaksiyon 
geçirenlere uygulanmaz.

KPA:

Pnömokok için uygulanan ölü 
bakteri aşısıdır. Yaşa göre bacak 
veya koldan kas içine enjeksi-
yonla uygulanır. Aşının daha 
önceki dozlarına karşı ağır aler-
jik reaksiyon geçirenlere uygu-
lanmaz.

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

I= İlk doz, II= İkinci Doz,  III= Üçüncü Doz, R= Rapel (Hatırlatma Dozu)
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KKK: 

Kızamık, kızamıkçık ve kaba-
kulak için uygulanan hastalık 
yapma gücü azaltılmış canlı 
virüs aşısıdır. Koldan cilt 
altına enjeksiyonla uygulanır. 
Aşının daha önceki dozlarına 
karşı ağır alerjik reaksiyon 
geçirenlere (yumurta alerjile-
ri engel değildir), kanser, 
kanser tedavisi ve kortizon 
içeren ilaç kullanımı gibi bağı-
şıklık sisteminin baskılandığı 
durumlar ile gebelik varlığın-
da uygulanmaz.

DaBT-İPA:

Dörtlü karma aşıdır (Difteri-Boğmaca-Te-
tanoz- Çocuk Felci). Ölü bakteri ve virüs 
aşısıdır. Koldan kas içine enjeksiyonla 
uygulanır. İlerleyici beyin hastalığı olanlara 
ve aşının daha önceki dozlarına karşı ağır 
alerjik reaksiyon geçirenlere uygulanmaz.

OPA:

Çocuk felcinden korunmak 
için uygulanan hastalık 
yapma gücü azaltılmış canlı 
virüs aşısıdır. Ağızdan uygula-
nır. Kanser, kanser tedavisi ve 
kortizon içeren ilaç kullanımı 
gibi bağışıklık sisteminin bas-
kılandığı durumlar ile evinde 
yakın temas halinde bulundu-
ğu yakınlarından birinde 
bilinen bağışıklık yetmezlik 
durumu olanlara uygulan-
maz.

HEPATİT A:

Ölü virüs aşısıdır. Koldan kas içine enjeksi-
yonla uygulanır. Aşının daha önceki dozla-
rına karşı ağır alerjik reaksiyon geçirenlere 
ve gebelere uygulanmaz.

Td:

Difteri ve tetanostan korunmak için uygu-
lanan ikili ölü bakteri aşısıdır. Koldan kas 
içine enjeksiyonla uygulanır. Aşının daha 
önceki dozlarına karşı ağır alerjik reaksi-
yon geçirenlere uygulanmaz.

SUÇİÇEĞİ:

Hastalık yapma gücü azaltılmış canlı virüs 
aşısıdır. Koldan cilt altına enjeksiyon ile 
uygulanır. Önceki aşı dozunu takiben geli-
şen ya da aşının bir bileşenine karşı geliş-
miş ciddi alerjik reaksiyon durumunda, 
immun sistemin baskılandığı durumlarda, 
gebelikte ve salisilat kullanımı sırasında 
uygulanmaz.

Takvimde Yer Almayan Aşılar İçin…
Sağlık bakanlığı aşı takviminde yer almayan aşıların kimlere ne zaman uygu-
lanacağı taşıdıkları riske göre belirlenir. Örneğin bir köpek tarafından ısırılan 
kişi kuduz riski ile karşı karşıya olduğu için kuduz aşısı uygulanır. Evleneceği 
kişi hepatit B taşıyıcısı olanlara ya da sıklıkla kan ve vücut sıvılarına temas 
eden sağlık çalışanlarına hepatit B aşısı uygulanır.  Geçen sayıda işlediğimiz 
turizm sağlığı konusunda bahsettiğimiz üzere gidilecek ülkenin getireceği 
riskler için ülkeye özgü aşılar uygulanır. Takvimde doğumdan itibaren 
ne zaman hangi aşının yapılması gerektiği belirtilmektedir. 

Esenlikler dilerim.

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Sonunda beklenen gün geldi, minik çocuğunuz büyüdü ve okula başlayacak. Ailecek çok 
heyecanlısınız. Ama bir sorun var! Başlangıçta okula gitmeye hevesli görünürken okula 
başlama günü yaklaştıkça çocuğunuzun bazı davranışları sizi endişelendirmeye başladı.  
Özellikle sabahları karnı ağrıyor, midesi bulanıyor, iştahsız, huzursuz, sinirli… Çocuğunuz 
okula gitmek istemediğini söylüyor, çocuğunuzu okula götürdüğünüzde ise yanında siz 
olmadan kalmak istemiyor… Acaba zorlayıp bu durumun kendiliğinden geçmesini mi bek-
lemek gerekiyor yoksa çocuğu kendi haline mi bırakmalı…? Kafanız karışık, ne yapacağını-
zı şaşırmış durumdasınız.  Sakin olun, bunlar beklenebilecek normal tepkiler. Çünkü okul, 
çocuklar için daha önce deneyimlemedikleri yeni ve belirsiz bir ortam aslında. 

Her ne kadar kreş ve 
anaokuluna gönderilme 
oranının giderek artma-
sı, ilkokula başlamada 
yaşanan uyum sorunla-
rını azaltsa da örgün 
eğitim, çocuğun yaşadı-
ğı okul öncesi deneyim-
lerinden farklı kural ve 
dinamikleri olan bir 
süreç.  Her yeni duru-
mun korku ve kaygı ile 
beraber uyum sorunu 
yaşatıyor olması ve bazı 
uyum becerileri gerek-
tirmesi de gayet doğal 
ve anlaşılabilir bir 
durum.  

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

Okula yeni 
başlayanlarda 
yaşanan sorunlar ve 
yaklaşımlar 

Müjgan
KASAP
Psikolog
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Çoğu zaman biyolojik yaşın uygun olması 
çocuğun okula başlaması için yeter koşul 
gibi düşünülse de, okul uyumu için önemli 
olan çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve 
ruhsal yönden yaş düzeyinin beklentilerini 
yerine getirebilecek olgunluğa sahip olma-
sıdır. Okul olgunluğu genel olarak çocuğun 
okula başlamaya hazır oluşunu işaret eden 
bir kavramdır.  Çocuğunuz yeterli okul 
olgunluğuna sahip değilse bazı uyum 
sorunları yaşaması, bu durumun da çocuk-
ta korku ve kaygıya yol açması beklenen 
bir sonuç olacaktır.  Bu aşamada çocuğun 
süreci rahat atlatabilmesi için sınıf öğret-
meninin ve ailenin işbirliği içinde olması, 
gerekirse de profesyonel bir yardım olması 
fayda sağlayacaktır.

Okula uyum güçlüğüyle ilgili olarak sık karşılaşılan sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

• Anneden (veya bakım verenden)  ayrılmakta zorluk,  
• Okula gitmek istememe 
• Arkadaş edinme ve iletişim kurmada zorluklar
• Okul kurallarına uymakta güçlükler
• Güvensizlik, kaygı bozukluğu
• Dikkat eksikliği hiperaktivite, öğrenme güçlüğü
• Ödevlerini yapmada yaşanan sorunlar

Bu nedenlerin her biri ayrı başlıklar altında incelenebilir ancak bu yazıda özellikle okula yeni 
başlayan çocuklarda görülen; yoğun sıkıntı ve huzursuzluk hissi nedeniyle okula gitmek 
istememe ve okulda yalnız kalamama ile karakterize okul korkusu (okul fobisi olarak da 
adlandırılmaktadır)’ndan bahsedeceğiz. Bu durum okulun ilk günlerinde ortaya çıkabildiği 
gibi herhangi bir zamanda da ortaya çıkabilir. Okula gitmek istemeyen çocuklarda sık görü-
len belirtilerden bahsedecek olursak; 

• Baş, karın ağrılarından şikayet edebilir,  
• Midesinin bulandığını söyleyebilir, iştah sorunları yaşayabilir,
• Uyku düzeninde bozukluklar görülebilir,
• Okulla ilgili sorumluluklarını yerine getirmede sorunlar yaşayabilir, 
• Keyifsiz, alıngan, sinirli olabilir, zaman zaman nedensiz ağlamaya başlayabilir,
• Zaman zaman altına kaçırabilir.

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Çocukta mide bulantısı, karın ya da baş ağrısı 
şeklindeki bedensel şikayetler genellikle 
sabahları saatlerinde görülür, okula gitme-
meleri halinde ise genellikle kaybolur. Çocuk-
lar aslında bu şekilde davranarak anne-baba-
larını okula gitmemek için ikna etmeye çalı-
şırlar. Ancak çocuğun evde kalması uzadıkça 
okula başlaması da güçleşir. Zamanla düzelir, 
sonra göndeririz, şeklindeki yaklaşımlar 
sorunu kalıcı hale gelmesine yol açabilir.

Çocuğun okula gitmek istememesinin altın-
da birçok neden olabilir. En sık görülen 
nedenler;

»  Bazı anne baba tutumları (aşırı koruyucu, 
tutarsız vb.) sonucu anne babaya bağımlı 
hale gelen çocuk ondan ayrılmakta güçlük 
çekebilir. Ayrılık kaygısı çocuklardaki okul 
korkusunun en önemli nedenlerindendir.

»  Çocuğun okula başladığı dönemlerde 
yeni bir kardeşin doğması nedeniyle ken-
disi okuldayken onu sevdikleri düşüncesi 
ile kardeş kıskançlığı yaşayabilir ve okula 
gitmekte sorun çıkarabilir.
»  Çocuk, okula geldiği ilk günlerde 
okulda karşılaştığı olumsuz öğretmen 
tutumları, arkadaşları tarafından alay 
edilme gibi olumsuz durumları okul 
yaşantılarına genelleyerek, okula karşı 
olumsuz bir tutum geliştirebilir.
»  Yetişkinlerin çocuğun okul başarısıyla 
ilgili yüksek beklentileri de çocukta başa-
rısız olma endişesine neden olabilir.
»  Çocuk yalnız başına kendisini güvensiz 
hissedebilir.
»  Çocuğun veya ailenin yaşamında taşın-
ma, hastalık veya yakın birini ölümü gibi 
önemli bir değişimin olması da kaygıya 
yol açabilir. 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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»   Sabırlı, tutarlı ve kararlı bir tavır içinde 
olun. Sorunu görmezlikten gelmek ya da 
duygusal davranarak çocuk okula gitmek 
istemiyor diye isteyeceği zamanı bekle-
mek, çocuğun okula uyumunu geciktirip 
çözümü zorlaştırır. Çocuğun sınıfa katılımı 
aşamalı olarak gerçekleştirilebilir, ancak 
çocuk mutlaka okula gitmelidir. 

» Eğer çocuğunuzun sağlığı konusunda 
endişeli iseniz doktor kontrolü yararlı ola-
caktır. Aksi halde okula gönderin ve öğret-
meni durumdan haberdar edin, çocuğunuz 
ciddi bir şekilde hastalanırsa sizi arayıp 
haber vermelerini isteyin.

»    Okula gitmediği için çocuk suçlanma-
malı, güven verilip rahatlatılmalıdır. Çocu-
ğunuzun korku ve kaygılarını anlamaya 
çalışın. Çocuğun endişeleri, duyguları üze-
rinde konuşmak anlaşıldığını hissedip 
rahatlamasını sağlar.

»    Çocuk okula gitmek istememesi nede-
niyle cezalandırmayın, küçük düşürücü 
sözlerle alay etmeyin. Çocuğunuzun dav-
ranışlarını şımarıklık, ilgi çekme arzusu ya 
da sizi kızdırmak için yapılan davranışlar 
şeklinde yorumlamaktan kaçının. 

»     Okula gitme vakti dışında bir zamanda 
çocuğunuzla okul korkusu hakkında konu-
şun. Çocuğunuz okula geç kaldığında, 
servisi kaçırdığında, mutlaka onu okula 
göndermek için başka çözümler geliştirin 
ve en kısa zamanda okula gönderin. 

»  Aileler her ne kadar hazır olduklarını 
düşünseler de yaşadıkları heyecan ve kaygı-
ları çocuklarına yansıtmaktadırlar. Çocuklar 
anne babanın bu duygularını çabuk fark eder 
ve onlar da bu kaygı ve gerginliği yaşayabilir-
ler. Bu nedenle çocuk okula gönderilirken 
sakin davranıp kendi heyecan ve kaygılarını-
nız çocuğunuza yansıtmamaya özen göste-
rin.

»   Okul çıkışında onu alacağınızdan ve yine 
birlikte eve gideceğinizden emin olmasını 
sağlayın. Bazen çocuklar, annelerinden ayrıl-
dıklarını hep okulda kalacaklarını ve bir daha 
eve dönmeyeceklerini düşünerek kaygılana-
bilirler. 

»   Ebeveynlerin beklenti düzeyini çok yüksek 
tutmayıp çocuğa zaman tanıması korkuyu 
yenmesini kolaylaştırabilir… Çocuk okula 
başlamadan önce okul ve öğretmenler tanı-
tılmalı okul ve öğretmenlerle ilgili doğru 
olmayan abartılı şeyler anlatılmamalıdır.

»   Okulla ve öğretmeniyle yapıcı işbirlikçi bir 
diyaloğun kurulması çocuğun yanında öğret-
meninin eleştirilmemesi gerekmektedir.

»   Okul alışverişine çocuğunuzla birlikte çıkıp 
ihtiyaçları kendisinin seçmesine izin verin. 

Okul korkusu olan çocuklarda anne babanın okul rehber öğretmeniyle ve sınıf öğretmeni ile 
işbirliği önemlidir. Ebeveynler sakin olup bazı küçük önlemler alarak okulun ilk günlerinin 
yarattığı sıkıntıyı azaltılabilirler.

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Çocuklardaki kaygı ve güven eksikliği 
ancak okulda öğretmenlerin ve 
rehber öğretmenlerin evde ise anne 
ve babanın kararlı ve ısrarlı tutumla-
rıyla giderilebilir. Ne ile karşılaşacağı-
nı bilememe/belirsizlik durumlarının 
yaratacağı gerginliklerin de açık ve 
net ifadelerle giderebilir, konuşmak 
ve sorulara basit ve anlaşılır biçimde 
cevap vermek önemlidir. 

Okula gitmek istememe birkaç haftayı 
geçmedikçe normal olarak kabul edilmek-
te ve okul fobisi olarak adlandırılmamak-
tadır. Ancak durum birkaç hafta sürdü-
ğünde ve çabalarınız sonuçsuz kalıp çocu-
ğunuz okula gitmeyi ciddi biçimde sürdür-
düğünde okul çocuk için bir tür fobiye 
dönüşmüştür denebilir. Bu noktada bir 
uzmandan destek alınması uygun olacak-
tır.

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Çocuklarımız zamanlarının büyük bir 
kısmını eğitim kurumlarında geçirmekte 
ve en az bir öğünlerinde bu eğitim 
kurumlarının bünyesinde faaliyet göste-
ren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, 
çay ocağı gibi yerlerde beslenmektedir-
ler. Dolayısıyla bu gıda işletmelerinin 
hijyen şartları önem arz etmektedir. 

Gıda güvenliğine ve kontrolüne ilişkin 
kurallar, Okul Kantinlerine Dair Özel 
Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde 
düzenlenmiştir. 

Gıda hijyeni, tehlikenin kontrol altına 
alınması ve gıdaların kullanım amacı 
dikkate alınarak, insan tüketimine 
uygunluğunun sağlanması için gerekli 
her türlü önlem ve koşullardır. Zararlı 
mikroorganizmalar başta olmak üzere 
biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikeler-
den kaynaklanan risklerin önlenmesiyle 
insan sağlığının korunması ve gıdaların 
bozulmalarının önlenmesi yoluyla gıda 
kayıplarının azaltılmasını kapsar.

Fiziksel tehlike: Gözle görülebilen toz, 
toprak, cam, saç teli ve bunun gibi mad-
delerdir. 

Kimyasal tehlike: Tarım ilaçları, zararlı 
kimyasal maddeler, boya gibi maddeler-
dir.
 
Biyolojik/Mikrobiyolojik tehlike: Gıda-
larda bozulmaya ve/veya bu gıdaları 
tüketenlerde hastalıklara yol açan çıplak 
gözle görülebilen veya görülemeyen 
canlılardır. 

Alerjenler: Alerjik olmaya yatkınlığı olan 
kişiler tarafından tüketildiğinde alerjik 
tepkiye sebep olabilen gluten içeren 
tahıllar, yumurta, süt, yerfıstığı ve ürün-
leri gibi gıda maddeleridir.

Bozulma: Gıdalarda çeşitli nedenlere 
bağlı olarak oluşan ve gıdanın insan tüke-
timine uygun olmayacak düzeyde görün-
tüsünde, kokusunda, tadında ve yapısın-
da meydana gelen değişmelerdir. 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

Okulda Hijyen 
ve Temizlik

Cahit 
BEHREM

İşyeri Hekimi



Tuvaletler çok önemli bir göstergedir. Tuvale-
ti temiz olmayan yerlerde ne kendimiz yemek 
yiyelim ne de çocuklarımızın beslenmesine 
izin verelim. Sadece temizlik de yeterli değil-
dir. Tuvaletlerin gıda hazırlama alanlarına 
doğrudan açılmadığından, tuvaletlerde yete-
rince sabun ve tuvalet kâğıdı bulunduğundan 
ve el kurulamak için kullanılacak kâğıt havlu 
veya peçete bulunduğundan emin olalım. 
Tuvaletlerde kapaklı çöp kovalarının bulun-
ması ve kapısında etkin kullanılan temizlik 
çizelgesinin bulunması da önemlidir. 

Çocuklarımızın beslendiği kantinde/yemekhanede havalandırma kalitesi yeterli olmalıdır. 
İyi havalandırma sistemi bulunan beslenme alanlarında duman, koku, is ve buharlaşma 
olmaz, ortamda aşırı ısınma gözlenmez. Ayrıca ortama toz, kir ve zararlı (duman, buhar vb.) 
dağılımı önlenmiş olur. Buna ek olarak yemek hazırlama ve yeme alanları gün ışığına eşde-
ğer şekilde doğal veya yapay olarak aydınlatılmış olmalıdır. 

Ne Yapmalı,

Nasıl Yapmalı?
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Çocuklarımızın fiziksel ve 
ruhsal gelişimlerini sağlaması 
için yeterli miktarda güvenilir 
gıda almaları gerekir. 

Gelişmemiş veya gelişmekte 
olan ülkelerde yetersiz beslen-
me ve güvenilir olmayan gıda-
ların tüketimi, büyüme geriliği 
ve gıda kaynaklı hastalıklara 
bağlı olarak sağlıksız bir toplu-
mun oluşmasına neden olmak-
tadır. 

İyi hijyen uygulamaları, gıda 
işletmelerinde satılan gıdaların 
güvenilir olmasını sağlayarak, 
başta öğrencilerin, öğretmen-
lerin ve tüm okul çalışanlarının 
sağlığının korunmasında ve 
okulun iyi imajının sürdürülebi-
lirliğinde önemlidir. 

Zararlı mikroorganizmalar gıdalarda kolaylıkla çoğala-
rak gıda zehirlenmelerine yol açabilir ve hatta ölümlere 
neden olabilir. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve hasta 
insanlarda çok daha tehlikeli sonuçlara yol açarak insan 
sağlığı ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. 

Okullarda bu riskleri azaltmak okul yönetiminin 
sorumluluğu altındadır. Bizlere düşen görev ise okul 
yönetiminin sorumluluğunu etkin bir şekilde yerine 
getirip getirmediğini kontrol etmektir.

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Okul Sağlığı ve Güvenliği »  Kullanılan su çok önemli yer tutar. 
Gıda işletmelerinde her zaman kullanı-
ma hazır halde ve yeterli miktarda içile-
bilir nitelikte ve İnsani Tüketim Amaçlı 
Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun su 
bulundurulmalıdır. Damacanaların son 
temizlik/kontrol tarihlerine bakmak 
bize önemli ipucu sunacaktır.

»  Temizlik ve dezenfeksiyon madde-
lerinin gıdalardan ayrı bir alanda sakla-
nıyor olması, ambalajlarının üzerinde 
etiket bulunduruluyor olması bize gıda 
güvenliği açısından yol gösterici olur. 

    
    

    
     

     
     B

aşka Nelere Bakabiliriz?

» Çocuklarımıza yemek sunulan alanların döşemesi 
yıkamaya uygun olmalı ve günlük temizliğinin yapıldı-
ğından emin olunmalıdır. Bunun için okul kantin ve/veya 
yemekhanesini hiç olmazsa bir kez görmek gerekir. 

» Gıdaların işlendiği yerlerde sinek görüp görmedi-
ğimiz de bize gıda güvenliği açısından ışık tutacaktır. 
Ortamda sinek bulunması durumunda kapılarda sineklik 
bulunup bulunmadığına dikkat edelim. Okul yönetiminin 
zararlı ve kemirgenlerle mücadele edip etmediğini sor-
gulayabilir, atık ve çöp yönetimini nasıl yaptıklarını 
gözden geçirebiliriz.

» Mutfak kısmında çalışanın personelin elini yıkadığı 
lavabonun gıda temizliğinde kullanılıp kullanılmadığını 
ve bu yerlerin temiz tutulup tutulmadığını gözlemleyebi-
liriz.

» Kullanılan ekipmanların temizliğine bakabilir, 
özellikle sabah erken saatte yapacağımız bir ziyaret ile 
bir gün önceden bekleyen kullanılmış ve kirli bırakılmış 
ekipman olup olmadığını kontrol edebiliriz.

» Okul kantin kafeterya veya yemekhanesinin 
temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin nasıl, hangi kim-
yasal maddeler kullanılarak, ne zaman ve kim tarafından 
yapılacağını gösteren temizlik ve dezenfeksiyon planları 
olup olmadığını kontrol edebilir, bu işlerde görevli çalı-
şanların bu planlara uyup uymadığını gözden geçirebili-
riz.

» İşyerlerinde kullanılan 
bıçaklık ve bıçakların sapları 
tahta malzemeden olmamalı-
dır. Farklı ürün grupları için 
kullanılan bıçakların sapları-
nın, çapraz bulaşmanın (bir 
başka gıdadaki riskin diğer 
gıdalara taşınması) engellen-
mesi amacıyla farklı renklerde 
olması gerekir. 

» Gıdaların doğranmasın-
da ve hazırlanmasında kullanı-
lan doğrama tezgahları da 
tahta malzeme dışında kolay 
temizlenebilir ve dezenfekte 
edilebilir bir malzemeden 
yapılmış olmalıdır. Çapraz 
bulaşmaya sebep olabilecek 
gıdalar ayrı doğrama tezgâh-
larında hazırlanmalıdır. 

» Tost makinesi, fırın, 
davlumbaz gibi araçların ve 
temizliğinin nasıl yapılacağına 
ait talimatların ilgili ekipman-
ların yanında asılı olması, bu işi 
yapan personelin de bu tali-
matların içeriğine hakim 
olması gerekir. 
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Çalışanlardan Kaynaklanabilecek Tehlikeleri Nasıl Gözden Geçirebiliriz?

Çalışanlar temizlik ve hijyen kurallarına 
uymak zorundadırlar. Gıda hazırlık ve 
üretim alanında çalışan personel özel kıya-
fet (bone, maske, galoş, eldiven vb.) giyme-
lidir. İş elbiselerinin cepleri ve düğmesi 
olmamalıdır. Kişisel eşyalar ve giysiler gıda-
ların işlendiği alanlarda bulundurulmamalı, 
hazırlık ve üretim alanı içinde çalışan perso-
nel takı kullanmamalıdır. Hazırlık ve üretim 
alanında çalışan personelin tırnakları kısa 
ve temiz olmalıdır. Oje, cila ve makyaj mal-
zemesi kullanmamalıdır. Hazırlık alanı 
içinde sakız çiğnenmemeli, herhangi bir şey 
yenilmemeli ve sigara içilmemelidir. 

Gıdalarla taşınması ihtimali olan bir hastalı-
ğı veya bulaşıcı yara, deri enfeksiyonları ve 
ishal gibi hastalığı olan kişilerin işyerinde 
çalışmasına izin verilmemelidir. Ellerinde 
açık yara, çıban, deri hastalığı olan kişiler 
gıdaya temas ettirilmemelidir. Belirtilen 
durumlar dışında eldiven kullanılmalıdır. 

Personel işe alınmadan önce, bulaşıcı 
enfeksiyon taşımadığını kanıtlayan gerekli 
sağlık muayenesi yaptırılmalı ve sonuçlar 
uygun ise işe alınmalıdır. Bu kontroller peri-
yodik olarak çalıştığı sürece devam etmeli-
dir. 

Gıda üretim ve hazırlık alanlarına girmeden 
ve gıda ile temas etmeden önce personel iyi 
hijyen uygulamaları çerçevesinde ellerini 
usulüne uygun bir biçimde yıkamalı ve 
dezenfekte etmelidir. 

Kantin, kafeterya veya yemekhanede çalı-
şan personele düzenli olarak hijyen eğitimi 
veriliyor olmalıdır. Çalışanların Okul Kantin-
lerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeli-
ği ekinde yer alan katılım belgesine sahip 
olup olmadıklarını kontrol edebiliriz.

Gıdaların nasıl depolandığı da gıda 
güvenliği açısından önem arz eder. 
Gıdalar gruplarına göre sınıflandırıla-
rak muhafaza edilmek üzere uygun 
depolara yerleştirilmelidir. Muhafaza 
yerleri kuru ve iyi havalandırılmış 
olmalıdır. Çapraz bulaşmayı önlemek 
için, işlem görmemiş gıda maddeleri 
ile hazırlanmış gıdalar birbirlerinden 
ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir. 
Ambalajlı veya ambalajsız hiçbir gıda 
maddesi zeminle temas ettirilmeme-
lidir. 

Raf ömrünü doldurmuş veya son 
tüketim tarihi geçmiş ürünler kesin-
likle insan tüketimine sunulmamalı ve 
imha edilmelidir. 

Soğukta muhafaza edilmesi gereken 
gıda maddelerinin içinde bulunduğu 
soğutucu ve derin dondurucuların 
sıcaklık değerleri düzenli olarak kont-
rol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. 
Bu amaç için kullanılan çizelgelere 
bakmamız gerekir. Soğutucuların ve 
termometrelerin düzenli aralıklarla 
kalibrasyonlarının yaptırıldığını ve 
kayıt altına alındığını kontrol edebili-
riz.

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Bütün Bunları Tek Başımıza Nasıl Kontrol Edebiliriz?

Bu yazımızda sadece ana başlıklardan bahsettiğimiz halde bunları kontrol etmek için 
bile önemli bir zamanı çocuğumuzun okuluna ayırmamız gerekir. Bu nedenle çocuğu-
muzun bulunduğu okulun hijyen kontrolünü yapabilmek için diğer velilerle işbirliği 
yapıp hijyen kontrol ekibi kurmamız ve bu ekibin hazırlayacağı bir kontrol listesi ile 
denetimleri gerçekleştirmesini sağlamamız en uygulanabilir yöntem olacaktır.  

Böyle bir ekibin kurulmasının sağlanamadığı durumlarda ara sıra okul ziyareti yapmak 
her seferinde başka bir konuya odaklanmak işimizi biraz olsun kolaylaştıracaktır.
Ona bile vaktimiz olmuyor ediyorsak okulun yaptığı hijyen kontrollerinin raporlarını 
talep edip incelemek bile bize ışık tutacaktır.

Unutmayalım, çocuklarımız evde gösterdiğimiz özeni okulda da görmeyi hak ediyorlar.

Esenlikle kalın…

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim



Toz veya sıvı bazlı formda kullanıldığında, ultravi-
yole ışığın kullanılmasıyla, mikropların yayılması-
nı simüle eder*, mikropların kısa sürede ne kadar 
hızlı ve geniş bir şekilde yayılabileceğini gösterir 
ve doğru el yıkama ve tekniklerinin öğretilmesi 

konusunda etkin ve yardımcı bir rol oynar. 

Hijyen eğitiminin ışıldayan yardımcısı: 
GLO GERM

Okullarda çocuklara "el yıkama" tekniklerinin öğretilmesi, 
mikropların bulaşıcılığının ve etkin yüzey temizliğinin demonstrasyonu

konusunda önemli bir yardımcı: GLOGERM™

Mikroorganizmalarla yaklaşık olarak aynı büyüklükteki partiküller 
şeklinde olan ve cilt üzerinde mikroorganizmalara benzer biçimde 

yerleşen floraseinli bir madde içeren Glo Germ; 1968 yılından günümü-
ze, hijyen ve yüzey temizliğinin öğretilmesi ve denetlenmesi amacıyla 

tüm dünyada, her yaş grubunda güvenle kullanılmaktadır.

Artı Sağlık Çevre Kalite, Glo Germ Türkiye Distribütörüdür.
Detaylı bilgi ve talepleriniz için iletişime geçiniz.

egitim@artidanismanlik.com.tr 
0216 340 17 03 

*GLOGERM antibakteriyel bir ürün değildir. 
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Okulların açılmasıyla birlikte tempo ve çalışma düzeni sebebiyle çocukların beslenme alış-
kanlıklarında değişiklikler yaşanabiliyor. Tatildeyken uyguladıkları rutini okul hayatına uyar-
lamak ve çocuğunuzun okul saatlerine göre bir düzen oluşturmak gerekiyor. 

Öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini tamamlamaları ve eğitim dönemini başarılı 
şekilde geçirebilmeleri için düzenli bir beslenme olması çok önemli yer tutuyor. Çocukluk ve 
okul çağında edinilen alışkanlıklar, ileri yaşlardaki beslenme düzenini ve sağlığını etkiliyor. 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

Okul Başarısı için 
5 Beslenme Kuralı Selen

HACIM MİRZA
Diyetisten
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Çocukların sağlığı ve 

derslerdeki başarısının 

artmasını sağlayacak 5 

altın beslenme kuralı:

 Bağışıklıklarının güçlü olması, gün boyunca enerjilerinin yüksek olması ve 
dersleri dikkatle dinleyebilmeleri için düzenli şekilde her öğünün tüketil-
mesi önemlidir. Bu öğünlerin saatlerinin de okulun programına ve saatleri-
ne göre ayarlanması gerekmektedir. Örneğin yalnızca sabah eğitimi olan 
bir okulda kahvaltısı çok erken olacağı için geceden bir seçenek hazırlayıp 
buzdolabında saklamak ve sabah evden çıkmadan yemesini sağlamak 
önemlidir. Sabah, öğle, ara öğün ve akşam yemeklerinin saatleri ve hazır-
lık planı ders, teneffüs saatlerine göre planlanmalıdır. Her gün aynı düzeni 
tekrar ederek çocuğunuzun rutini olması sağlanmalıdır. 

Doğru beslenen çocuklarda zihin performanslarının daha iyi olduğu yapı-
lan çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Özellikle kahvaltının okul başarısıyla 
ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar oldukça fazladır. Bu nedenle her 
sabah özellikle doğru protein içeren bir kahvaltı yapılmalıdır. Yumurta, 
beyaz peynir, tam tahıllı ekmek, zeytin ekmek kahvaltının temelini oluştu-
rabilir. İçecek içmek isterlerse süt veya daha ideal bir seçenek olan kefir 
verilmelidir. Eğlenceli seçenekler için sağlıklı krep, pankek, kefiri içirebil-
mek için ise meyvelerle birleştirip blenderdan geçirmek denenebilir. 
Meyve suyu diğer bir tercih olabilir ancak yüksek şeker içermesi ve lif içer-
memesi nedeniyle her gün tercih edilmemelidir; ayrıca evde sıkılmış olma-
sına dikkat edilmelidir. 

Düzenli öğün alımı ve planlanması

Gün boyu enerji için baş tacı: Kahvaltı 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Özellikle kahvaltıda besleyicilik yönünden fakir, basit karbonhidrat ve 
şekerden zengin olan poğaça, kek, börek sık sık verildiğinde çocuğunuzu 
ileri yaşlarda da etkileyecek obezite sorununa davetiye çıkarır. Aynı 
zamanda beyaz un gibi basit karbonhidrat içeren öğünlerin çoğunlukta 
olması gün içinde çocuğun uykusunun gelmesine sebep olacağı için aka-
demik başarısını da etkileyecektir.  Öğle ve akşam yemeğinde ana yeme-
ğin her zaman protein veya sebze olmasına dikkat edilmelidir. Yanında 
salata, yoğurt, çorba, makarna/ekmek/patates gibi seçenekler olmalıdır. 
Ara öğünde ise paketli seçenekler olan bisküvi, kek, çikolata yerine taze 
veya kuru meyve, 1 avuç çiğ kuruyemiş, galeta ve peynir, ev yapımı sağlıklı 
undan yapılmış kek, kakaolu süt beslenme çantasında olmalıdır.

Çocukların beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ve yönlendirmek aslında 
kolaydır ancak rutin olarak görmesi zaman alabilir. Bu noktada ebeveynle-
rin rol model olması çok önemlidir. Çocuğunuzun yemesini istediği bir 
besini sadece onun yemesini beklemek yanlış bir davranış olur. Aile sofra-
larında o besini sizin de yediğinizi ve bunun sizin normaliniz olduğunu gös-
termeniz gerekir. Çocuklar, ailenin davranışlarını benimser ve uygularlar. 
Çocuğun yemek istemediği bir besin de zorla yedirilmemelidir. Öncelikle 
siz yiyerek onun görmesini sağlamalısınız. Birlikte mutfağa girerek yeme-
ğin pişirmesini de birlikte yapabilirsiniz. Bunu yaparken faydalarını anlata-
rak sevdiği pişirme yöntemiyle yemesini sağlayabilirsiniz. Örneğin balık 
omega-3 içeriğiyle çocukların beslenmesinde mutlaka haftada 2 olmalıdır. 
Ancak sevmiyorsa bu yöntemleri ve sevdiği balık türünü yemesini sağlaya-
rak yemesine yardımcı olunabilir. 

Paketli ve hamur işi ağırlıklı menüler olmamalı

Aile rol model olmalı

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Çocukların vitamin & mineral ve lif ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 
günde 3-4 porsiyon sebze, 3 porsiyon meyve tüketmeleri gerekmektedir. 
Ancak bu miktarlar her zaman klasik seçeneklerle karşılanamayabilir. Bu 
nedenle yetişkinlerde de olduğu gibi onların da seçme hakları ve seçenek-
leri olmalıdır. 
Örnek: Sebze alımı için sevdiği sebzelerle omlet, otlu tam buğday ununa 
poğça, muffin, sebzeli sandviç, ıspanaklı krem peynirli ev yapımı krep, köf-
teyle birleştirilmiş fırın sebzeler, elma parçalı kek, kuru meyveli ve kuruye-
mişli kurabiye gibi seçenekler hem eğlenceli hem de besleyici olacaktır. 

Farklı seçenekte menüler oluşturulmalı 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Çocuklarımızın okula gidiş-gelişlerinde güvenli yolculuk yapması için veliler olarak dikkat 
etmemiz, sorgulamamız ve çocuklarımıza öğretmemiz gereken bir çok şey var. Hadi birlikte 
bir göz atalım.

Öncelikle servis şoförü ile tanışın, araç ve şoförle ilgili gözlemler yapın, iletişim güvenliğin ilk 
fonksiyonudur unutmayın! Çocuğunuzu araca bindirirken ve indirirken şoförle – rehber ile iş 
birliği yapın. Olmaması gereken bir hareket veya durum gördüğünüzde hemen okul yöneti-
mine bildirin ve süreci takip edin.

Çocuğunuz ile de iletişiminiz mühimdir; çocuklarınızla konuşup, güvensiz durumlarla karşı-
laştıklarında hemen size bildirmelerini söylemeniz, yaşanacak birçok kazayı ve kötü durumu 
oluşmadan engelleyebilir.

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

Okul Servislerinde 
Güvenlik İlknur

DURMAZ
İş Güvenliği Uzmanı
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Peki ‘güvensiz durumlar’ nelerdir?

Şoförün kırmızı ışıkta geçmesi, şoförün 
yolculuk sırasında cep telefonu ile konuş-
ması, kapı tam kapanmadan aracın hare-
ket etmesi, çocuğu ebeveyne teslim 
etmeden gitmesi, şoförün ve rehberin 
davranışlarında herhangi bir tuhaflık 
hissetmeleri, emniyet kemeri takmayan 
arkadaşlarının olması, servis hareket 
ederken ayağa kalkanların olması, araç 
içerisinde alışılmadık bir olayın yaşanması  
ilk akla gelen güvensiz durumalardır. 

Servis aracı nasıl olmalı?

Servis aracı olarak kullanılacak aracın 12 
yaşından büyük olması gereklidir. 6 ayda 
bir bakım ve onarımları yaptırılmalı, kara-
yolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü 
periyodik muayenelerin yaptırılmış 
olmalı, her koltukta çalışır durumda üç 
nokta emniyet kemeri, içerisinde yeterli 
malzeme bulunan sağlık çantası, en az 5 
kg’lık 2 adet yangın söndürücü, mevzuata 
uygun «Okul Taşıtı» yazısı, mevzuata 
uygun «Dur» yazısı, ve rehber personel 
bulunmalıdır.

Servis şoförünün özellikleri ve belgeleri 
neler olmalı?

Servis aracına uygun sürücü belgesi, her 
yıl aile hekiminden okul servis şoförlüğü-
ne uygun olduğuna dair sağlık raporu, adli 
sicil kaydı bilgilerinde mevzuatta belirti-
len maddelerle ile ilgili cezası ve veya 
kovuşturmasının olmaması, 26 yaşından 
gün almış, 66 yaşından gün almamış 
olmalıdır.  Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı 
Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi,  şoförlük 
mesleği bakımından her beş yılda bir yet-
kili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağ-
lıklı olduklarını gösteren sağlık raporu 
olmalı.   

Servis rehberinin özellikleri neler olmalı?

22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu 
olmalıdır. Her yıl, okul servis rehber perso-
neli olmaya uygun olduğuna dair aile 
hekimliğinden alınmış sağlık raporunun 
olması, MEB tarafından rehberler için veril-
miş eğitim belgesinin bulunması, adli sicil 
kaydı bilgilerinde mevzuatta belirtilen 
maddelerle  ilgili cezası ve veya kovuştur-
masının olmaması gereklidir. Ön ve arka 
kısmında “REHBER” yazılı ikaz yeleği 
giymesi gereklidir. Taşıma faaliyeti sırasın-
da öğrenci ve çocuklara refakat ederken 
yardımcı ışıklar (ışıklı çubuk, dur-geç levhası 
gibi) kullanması, gerekir.

Emniyet Kemeri; trafik kazalarında ölüm-
lerin %25'i araçtan fırlama ile olmakta, em-
niyet kemeri öncelikle bunu önlemektedir. 
Çocuklarınıza emniyet kemeri takma alış-
kanlığı kazandırmak için öncelikle kendimiz 
bu alışkanlığı edinmeliyiz. Emniyet kemeri 
takmayı özendirmek için ilgilerini çekecek 
emniyet kemeri yastığı, emniyet kemeri 
arkadaşı gibi oyuncaklar alabiliriz.

Güvenli yolculuklar… 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Çocuklar oyun parklarını çok severler. Parklar onların hayal güçlerini  
geliştirebildikleri,  arkadaşlarıyla  sınırsız  oynayabildikleri, yüksek 
enerjilerini dışa vurabildikleri, sağlıklı sosyal ilişki kurabildikleri ve 
özgürce eğlendikleri ortamlardır.  

Ancak oyun parkları eğlenceli olduğu kadar tehlikeli de olabilir. Her 
yıl Amerika’da 14 yaş altında 200.000 çocuk oyun parkında yaşanan 
yaralanmalar nedeniyle hastaneye başvurmaktadır (CDC).  Bu 
çocukların  %10’dan fazlası travmatik beyin hasarı nedeniyle tedavi 
görmektedir. 

Çocuk  parkı  dendiğinde  aklımıza  gelen  salıncak,  kaydırak,  kum 
havuzu olarak tarif edilen geleneksel oyun alanları, gün geçtikçe 
yerini çocukların çevrelerini keşfetmelerine olanak tanıyan “macera 
oyun alanları”na bırakmaktadır. Çocukların yaratıcılıklarını destek-
leyen ya da bir tema çerçevesinde geliştirilen alanlar giderek yay-
gınlaşmaktadır. 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

Oyun Parklarında 
Sağlık ve Güvenlik Dilek

TİRYAKİ
İş Yeri Hekimi
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Oyun Parklarındaki Kazalar 

Oyun parklarının doğası gereği; düşme-
ler, kayma ve takılmalar, yumuşak doku 
travmaları daha sık gözlenmektedir. 
Oyun parkı kazalarının; % 56’sında; kırık, 
ezik ve sıyrıklar söz konusudur. 

Dizlerde sıyrıklar, ufak kesikler ve ezikler 
çocukların tüm oyun aktivitelerinde sık 
karşılaşılan hafif yaralanmalardır. Ancak 
oyun parkı yaralanmalarının % 45’i ciddi 
yaralanmalara yol açmaktadır (CDC). 

Oyun Parklarındaki Kazalar 

ABD Ulusal Oyun Parkı Güvenlik Enstitüsü 
(The National Playground Safety Institute 
-NPSI) oyun parkalarında çocukları tehdit 
eden nedenleri şöyle sıralamaktadır;

»  Yeterli koruyucu içermeyen yüzeyler
»  Yaralanmaya yol açabilecek keskin 
kenarlar, çıkıntılar
»  Dolanmaya, takılmaya neden olacak 
yapılar      
»  Tuzak fonksiyonu görecek yapılar
»  Bakım problemi nedeniyle çürüyen, 
paslanan yüzeyler
»   Hayvan dışkısı, tüyü
»  Kırık cam, iğne vb. keskin malzemelerin 
kum havuzu vb.’ne karışması
»   Çöplerin düzensiz toplanması
»  Eksi ahşap yapılarda arsenik varlığı 
(Koruyucu ve insektisit olarak eski parklar-
daki ahşapların arsenik içeren krom bakır 
arsenatla işlem görmesine bağlıdır)
»  Eski ekipmanlarda kurşunlu boyalar
»  Zehirli bitkiler
»  Arı vb. böcekler

Bunlar;

»  Kırıklar 
»  İç kanamalar 
»  Bilinç kayıpları 
»  Çıkıklar 
»  Parmak vb. organ kopmalarıdır. 

Oyun parklarında ölümlü kazalar seyrek 
de olsa görülmektedir. Ölümlü kazalar; 
en sık 6 yaş civarı çocuklarda görülmek-
tedir. 2001 ve 2008 yılları arasında 
ABD’da oyun parkların ölümle sonuçla-
nan 40 kaza gerçekleşmiştir. Bunların 
önemli bir bölümü boğulma ve düşmeye 
bağlıdır. Boğulmaların önemli birbölümü 
salıncak vb. ipler ve sıkışan giysiler nede-
niyle gerçekleşmiştir. 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim



KAYNAKLAR:
https://www.cdc.gov/safechild/playground/index.html 

https://thomasjhenrylaw.com/blog/premises-liability/playground-injuries-facts-and-statistics/
https://www.hauschco.com/the-hidden-dangers-of-playgrounds/

https://www.parents.com/kids/safety/school/avoiding-danger-at-the-playground/
https://www.playgroundsafety.org/topics/topic/selecting-age-appropriate-equipment

https://www.brainline.org/article/playground-safety
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Oyun Parklarında Alınması Gereken Önlemler 

Özellikle 1980lerden sonra oyun elemanlarında kullanılan malzemelerin uygunluğu, oyun 
elemanlarının tasarım kriterleri, montajı gibi birçok parametreyi içeren standartlar gelişti-
rilmiştir. Türkiye’de de oyun alanları standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 
tanımlanmıştır (TSE EN 1176).

Oyun parkları, çocuk gelişimi, çocuk sağlığı, çocuk psikolojisi, beden eğitimi, tasarım, 
peyzaj mimarlığı, şehir planlama gibi çok sayıda disiplinin ortak çalışması gereken bir alan-
dır. Değişen yaklaşımlarla birlikte tasarım kriterleri de çeşitlenmekte, değişmektedir. 

Oyun parklarında güvenliği sağlamak için yapısal önlemlerin yanı sıra çocuğa eşlik eden 
yetişkinlerin de bazı önlemler alması gereklidir.
»  Çocukların giysilerinin sıkışma, takılma yaratmayacak özellikte olmasına dikkat edilme-
lidir.  Giysilerin uzantıları, aksesuarları oyun sırasında çıkartılmalıdır.
»  Oyun parkında olası takılma, sıkışma ve boğma riski nedeniyle kask takılmamalıdır.
»  Çocuğun yaşına uygun ve güvenlik önlemleri alınmış bir oyun parkı seçilmelidir.
»  Özellikle 5 yaşından küçük çocukların ve sağlık problemi olan çocukların oyun sırasında 
sürekli gözetim altında tutulması gereklidir. 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim



Görsel kaynağı: Rubber Mulch
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Çocukların evleri ve aileleri dışında toplumla iletişime geçtikleri ilk yerlerin okullar olduğunu 
biliyoruz. Günümüzde haftada en az 25 saati okulda geçiren çocuklar; okul taşıtlarında, okula 
girişte, koridorda, sınıf içinde, oyun ve spor alanlarında, okul çıkışlarında, okul bahçesinde, 
tuvaletlerde, laboratuvar veya atölyelerde pek çok tehlike ile karşı karşıyalar. 

Hepimizin bildiği gibi kazalar,  
çocuğun üzerinde fiziksel, psiko-
lojik ve sosyal yönden etki 
ederek dengesinin bozulmasına, 
hastalanmasına, yaralanmasına 
hatta ölümüne neden olabilirken 
aile ve topluma da maddi yük 
getiriyor.  Ancak alacağımız 
küçük önlemlerle pek çok kaza-
nın önüne geçmemiz ve küçükle-
rimizin zarar görmesini önlemek 
mümkün…  

Okullarda yaşanan kazaların 
nedenlerini üç ana başlıkta top-
layabiliriz; bunların birincisi 
çocuğun kendisi, ikincisi bir 
başka çocuk, üçüncüsü de zara-
rın büyük boyutlarda olmasına 
neden olabilecek okulun kendi 
yapısal kusurları ve olumsuz çev-
resel faktörleri. Okulların yapısal 
olarak denetimlerinin gerekliliği 
ise yurtiçi ve yurtdışı pek çok 
kazanın incelenmesi ile kabul 
görmüş bir gerçek.  

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

Güvenli Okullar, 
Güvende Çocuklar Funda 

YALÇIN
İş Güvenliği Uzmanı
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Bu nedenle okullarda muhtemel birçok 
kazayı ve kaza sonuçlarının büyümesini 
önleyebilecek önlemleri şu şekilde sıralaya-
biliriz: 

- Yüksek katlarda bulunan pencerelerin 
açılımlarının sınırlandırılması,
- Okul bahçesinde çocukların takılıp düşebi-
lecekleri malzemelerin bırakılmaması,
- Bahçede kullanılan zemin malzemesinin, 
kazanın etkisini azaltacak malzemeden 
seçilmesi,
- Kaygan zeminlerin olmaması ve koridorla-
rın çocukların teneffüs saatinden hemen 
sonra temizlenmesi, 
- Tuvaletlerde uygun evye, batarya, seramik 
malzemeleri kullanılması,
- Merdivenlerde, merdiven korkulukları gibi 
önlemlerin alınması, 
- Dersliklerin kapılarının öğrencilerin ulaşa-
mayacağı şekilde sabitlenmesi,
- Sınıf dolapları, ilan – duyuru panolarının 
sabitlenmesi, 
- Cam kaplı çerçevelerin iyi monte edilmesi,

- Sıralar – masaların bakımlarının yapılması, 
- Kesici, delici laboratuvar & atölye malzeme-
lerinin ve tehlikeli kimyasalların güvenli kulla-
nımının sağlanması,
- Mutlaka ilkyardım malzemelerinin bulundu-
ğu bir dolap – revir bulunması, 
- İlkyardım eğitimi almış öğretmenlerin bulun-
ması,
- Okul kurallarının belirlenmesi ve çocukların 
okul kuralları konusunda eğitilmesi ve 
- Daha rijit önlemler alınması gereken alanlar-
da danışmanlık – denetim hizmetinin alınması.

Okul kazaları yazık ki çocuklar kadar masum 
değil... Ülkemizde ve dünyada pek çok,  ölüm-
lere, ağır yaralanmalara, uzuv kaybına neden 
olmuş kazalar yaşandığını hepimiz görüyoruz, 
okuyoruz. Ancak, bu kazalardan dersler çıkarıp 
önlemlerimizi aldığımız takdirde kazaların 
yaşanmasının önüne geçebiliriz. Geleceğimize 
katkıda bulunmak istiyorsak; çocuklarımızı 
kazalara karşı korumaya ve çocuklarımıza 
güvenlik bilgisini aşılamaya bugünden başla-
mamız gerekiyor.

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim
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Eylül ayı, çocuklarımızın 
okula başlama dönemi…

İnce eleyip sık dokuyarak, 
sınav başarısı, maliyet vb. 
türlü kriterleri gözeterek 
seçtiğimiz okulda acaba 
küçük yavrularımız 
güvende olabilecekler mi? 

Meydana gelebilecek bir 
acil durumu (yangın su 
baskını, terör saldırıları, 
meteorolojik afetler, 
deprem vb.)  okul yöneti-
mi iyi yönetebilecek mi?
Daha da önemlisi, acil 
durumların meydana gel-
memesi için okul yönetimi 
hazırlık yapmış mı? 
Çocuklarımızı ve persone-
lini acil durumlara hazırla-
mışlar mı? Okul, “Acil 
Durumu” yönetmeye 
hazır mı? 

Bu makalede, çocuğunu-
zu teslim ettiğiniz okulun 
acil durumlara hazırlık 
düzeyinin nasıl anlaşılabi-
leceği, yasal dayanak ve 
çocuklarımızı acil durum-
lara karşı nasıl hazırlaya-
biliriz konularında bilgi ve 
önerilerimizi paylaşaca-
ğız. 

Yasal Dayanak

Yasal açıdan okullar ve tüm işyerleri meydana gelebilecek 
bir acil durumu en az hasarla atlatabilmeleri için önleme, 
koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri 
konularda (zarar azaltma, müdahale) çalışma yapmakla 
yükümlüdürler. Bu konularda yapılacak çalışmalarla ilgili 
usul ve esaslar aşağıdaki yasal düzenlemelerde mevcuttur: 

1. 6331 Sayılı İlgili ş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNET-
MELİK (Resmî Gazete Tarihi: 18.06.2013 / Sayı: 28681)

Okulun yönetmelikte belirtilen içeriğe sahip bir acil 
durum planı hazırlaması, tatbikat yapılması ile acil 
durumlarda hazırlık, zarar azaltma ve özellikle müdahale 
sırasında görev alacak personelin yeterliliği, eğitimi konu-
sunda hususları açıklar. 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

Çocuğumuz, Okulu ve Biz 
Acil Durumlara Hazır 
Mıyız?

Banu
UZ KAYMAKÇI

İş Güvenliği Uzmanı
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2. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 
19.12.2007 / Sayı: 26735)

Binalarda yangına karşı alınacak mühendislik ve 
idari önlemleri tanımlar, “Yangın Yönergesi” 
hazırlanması, koruma-kurtarma-ilkyardım ve 
yangın söndürme ekiplerinin oluşturulması, 
tatbikat yapılmasına ilişkin hususları açıklar. 

3. İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ (Resmî Gazete 
Tarihi: 29.07.2015 / Sayı: 29429)

İşyerinin tehlike sınıfına uygun olarak kaç adet 
sertifikalı ilkyardımcı gerekeceği ve sertifikanın 
“geçerli” olması için hangi kriterlerin sağlanması 
gerektiğine ilişkin detay hususları tanımlar.

4. İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALIN-
ACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE 
İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 
17.07.2013 / sayı: 28710) 

Acil durumların ve olumsuz etkilerinin önlenmesi 
/ azaltılması için alınacak önlemleri, kullanılacak 
ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve 
kontrolüne ilişkin yasal şartları tanımlar. 

5. SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNET-
MELİĞİ (Resmî Gazete Tarihi: 11.09.2013 / Sayı: 
28762)

Acil durumlarda kullanılacak yollar, kapılar, 
yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerlerin 
tanımlanmasında kullanılacak sağlık ve güvenlik 
işaretlerinin uygulanması ile ilgili şartları tanım-
lar. 

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

Çocuğumuzun 

Güvende Olduğunu 

Hissetmemiz Çok 

Önemlidir.

Çocuğunuzun okulunun acil 
durumlara hazırlık çalışmaları 
hakkında bilgi alabilmek ve 
okulun acil durumlara hazırlık 
düzeyi hakkında fikir sahibi ola-
bilmek için aşağıdaki soruları ve 
aldığınız cevapları değerlendire-
bilirsiniz: 

1. Acil bir durumda veya öncesinde 
okulun velilerden beklentileri neler?  

Çocuğunuzun öğretmenine 
yangın, deprem, bomba ihbarı, 
silahlı saldırı vb.  durumunda ne 
yapılması gerektiği, acil 
durum/afet durumunda velilerden 
beklentilerinin neler olduğunu 
sorarak, öğretmenlerin okul yöne-
timi tarafından bilgilendirme ve 
farkındalık düzeyini belirleyebilir-
siniz. 

2. Okulunuzun acil durum planı var 
mı? En son ne zaman güncellendi?

(6331 sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği 
Kanunu ve ilgili yönetmeliklere 
göre “az tehlikeli işyeri” sayılan 
okulların Acil Durum Planları 6 
senede bir ve değişiklikler oldukça 
derhal güncellenmelidir.)  
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Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

3. Yaralanma ile sonuçlanan bir kazada veya 
acil durumda öğrencinin götürüleceği en yakın 
sağlık merkezi neresidir? Sağlık merkezi ile 
okul arasında bir tanışma / anlaşma toplantısı 
yapılmış mıdır? Okul çalışanları en yakın sağlık 
merkezi telefon ve adres bilgilerini biliyor 
mudur?

4. En son ne zaman tatbikat yapıldı? Tatbikata 
öğrenciler katıldı mı? Tatbikat sıklığı nedir?

 ( 6331 sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu 
ve ilgili yönetmeliklere göre senede en az 1 
kez tahliye tatbikatı yapılmalıdır.) 

5. Okuldaki öğretmenler sertifikalı ilkyardımcı 
mıdır? ( İlkyardım Yönetmeliği’ne göre okul gibi 
az tehlikeli işyerlerinde her 20 kişi için 1 ilkyar-
dımcı bulunmalıdır.) 

6. Okulunuzdaki öğretmenler yangın söndür-
me tüpünün nasıl kullanılacağını biliyor mu – 
uygulamalı eğitim aldılar mı?

 (6331 sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu ve 
ilgili yönetmeliklere göre - 50 kişide bir kişi 
uygulamalı yangın eğitim almış olmalıdır.) 

7. Okulunuzda arama-kurtarma ekibi bulunu-
yor mu? Ekip üyeleri uygulamalı eğitim aldılar 
mı? 

(6331 sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu ve 
ilgili yönetmeliklere göre – her 50 kişide bir 
kişi arama-kurtarma eğitimi almış olmalıdır.) 

8. Okulda yangın söndürme tüpleri, yangın 
dolapları alarm sistemi ne sıklıkta kontrol 
ediliyor? Her zaman çalışır durumda oldukla-
rından ve kullanılabileceklerinden emin miyiz? 

9. Okulda yemek pişiriliyor/servis ediliyor ise 
-Yakıt olarak ne kullanılıyor (elektrik/doğal-
gaz/LPG vb.)?

 -Gaz kullanılıyorsa - Gaz kaçağı algı-
lama dedektörleri var mı? 
 -Gaz kaçağı tatbikatı yapıldı mı, 
mutfak personeli gaz kaçağı durumunda 
hangi vanayı kapatacağını, nasıl hareket 
edeceğini, kimi arayacağını (İGDAŞ/Teknik 
Ekip) biliyor mu? 
 -Kızartma yapılıyorsa davlumbazlar 
temiz mi? ( Binaların Yangından Korunması 
Hk. Yönetmelik’e göre yılda en ez bir kez 
kanallar / baca temizlenmelidir. Temizlik 
İtfaiye tarafından onaylanmış bir firma 
tarafından yapılmış olmalıdır.)

10. Okulun taşeron firmaları ( yemek, güven-
lik, temizlik vb.) acil durumlara hazırlık ve 
mevzuata uyum konusunda denetleniyorlar 
mı? Okul yönetimi acil durum hazırlık eğitim-
lerini verirken, taşeronları da eğitiyor, tatbi-
katlara taşeronları davet ediyor mu?

11. Okulda yangın ve deprem haricinde 
hangi acil durumlar olabilir? Örneğin, okulu-
nuz su baskınlarının sık yaşandığı bir mahal-
lede ise ne tür önlemler alınmıştır? Silahlı 
tehditler, bomba ihbarı durumunda nasıl 
hareket edileceği konusunda öğretmenler 
eğitimli midir? 
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- Küçük çocuklar: Küçük çocuklar kısa, basit bilgiye ve güvende olduklarını bilmeye ihti-
yaç duyarlar. Bilgi verilirken çocuğun okulunun ve evinin güvenli olduğu; büyüklerinin, 
öğretmenlerinin onları korumak için yanında oldukları belirtilmelidir. Küçük çocuklar 
olayın önem derecesini yetişkinlerin aynı olaya verdiği tepkilere bakarak anlarlar. Bu 
sebeple bu tür durumlara aşırı duygusal reaksiyonlar vermek küçük çocukları olumsuz 
etkiler. Kendilerini güvede hissetmelerine anlayabilecekleri basit örnekler vererek yar-
dımcı olun. 

- 11/13 yaş ve üstü çocuklar aileleri tarafından okul acil durum çalışmaları hakkında bilgi-
lendirilebilirler. Gerçek ve hayal dünyaları arasında ayrım yapabilmeleri için yardıma 
ihtiyaçları olabilir. 
 
- 13 yaş üstü ve lise düzeyindeki çocuklar ile görüşülürken; gözlemledikleri okul güvenli-
ğini tehdit eden durumlar, okula yabancı kişi girmesi, şüpheli kişiler vb. hakkında öğret-
menlere bilgi vermeleri, acil durumlarda talimatlara uyumaları gerektiği konularında 
sorumlulukları olduğu vurgulanmalıdır. 

Okul güvenliği ve acil durumlarla ile ilgili çocuklarla konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? 

Sadece tatbikata katılmak bile, bazı çocuklarda duygusal stres düzeylerinin artmasına sebep 
olabilir. Çocuğunuzun olumsuz duygularla baş etmesine, onunla konuşurken bazı hususlara 
dikkat ederek yardımcı olabilirsiniz: 
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Çocuğunuzun Acil Durumlara Hazırlıklı 

Olması İçin Siz Neler Yapabilirsiniz? 

Çocuğunuzla birlikteyken aşağıdaki konu-
larda sohbet ederek acil durumlara karşı 
onu hazırlayabilirsiniz. 

• Sinemalarda, AVM’lerde “acil çıkış 
işaretleri”nin yerini göstererek ne anlama 
geldiğini sorabilir, alarm sesi duyulduğunda 
veya “karışık” bir durum olduğunda ( onun 
anlayabileceği dilden) nasıl hareket etmesi 
gerektiğini ona anlatabilirsiniz.
Önerilen hareket tarzı: acil çıkış tabelalarını 
takip ederek dışarı çıkıyoruz ve toplanma 
yerinde bekliyoruz, talimatlara uyuyoruz. 
Çıkışa doğru giderken başkalarını ittirmiyo-
ruz, bağırmıyoruz, koşmuyoruz, eşyamızı 
almak için geri dönmüyoruz!…vb.

• Sitelerde, çocuk parklarında, mağaza 
önlerinde “acil durum toplanma yeri” tabe-
laları bulunuyor. Gezerken göstererek 
okulda aynı tabeladan olup olmadığını sora-
bilirsiniz. Çocuğunuzun okuldaki toplanma 
yerini öğrenerek çocuğunuza bu konuda 
hatırlatma yapabilirsiniz. (Sahip olduğunuz 
bilginin güncel olduğundan emin olunuz, 1 
sene içerisinde okulda değişiklikler olabilir) 

• Yangın durumunda nasıl hareket ede-
ceğini sorabilirsiniz. (Okulda bu konuda 
eğitim verilmiş mi? Eğitim verildiyse neler 
anlatılmış öğrenebilirsiniz. Tahliye tatbikatı 
yapılmış mı? Tatbikatta neler yapmışlar? 
Tatbikat sırasında çocuğunuz bir zorlukla kar-
şılaştı ise bunu öğretmenine söyleyebilme 
fırsatı olmuş mu?)

Önerilen hareket tarzı: 

Çocuğunuzun bilgisi bulunmuyorsa, verebile-
ceğiniz basit tavsiyeler: 
- Yangın vaaaar! diye bağır – arkadaşlarını 
uyar. Nasıl kullanılacağını öğrettilerse kori-
dordaki yangın butonuna bas. 
- Hızlıca tehlikeli bölgeden uzaklaş. Merdi-
venleri kullan, çıkış kapılarından binadan çık - 
ASANSÖR KULLANMA! Asansör tehlikeli!. 
- Çıkışa doğru giderken başkalarını ittirme.
- Dışarı çıktığında, toplanma yerinde bekle, 
büyüklerinin/yetkililerin talimatlarını dinle. 
(içeriye tekrar girme!)

• Deprem durumunda nasıl hareket ede-
ceğini çocuğunuz biliyor mu?
- Okulun bina yapısına göre güvenli alanlar 
nereleri? “Çök -  kapan – tutun” veya “yaşam 
üçgeni” tatbikatı yapılmış mı?  
- Evinizde deprem olursa nasıl hareket ede-
ceksiniz?                                                                 
Çocuğunuz / çocuğa bakım sağlayan kişi 
“çök-kapan-tutun” uygulamasını ve evde 
“yaşam üçgeni” oluşturabilecek güvenli yer-
leri biliyor mu? Birlikte deneme yaptınız mı? 
(örneğin buzdolabı kenarında cenin pozisyo-
nu). Evde devrilebilecek cisimler, dolaplar, 
mobilyalar sabitlendi mi? 

Ülkemizin  %96’sı 
deprem tehlikesi ile 
karşı karşıya,  
%66’sı aktif fay 
kuşağı içerisinde
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Aile Acil Durum Planınız'ın İçeriği Nasıl?

Aşağıdaki soruları cevaplayarak ailenize 
özgü Acil Durum Planınızın bir bölümünü 
oluşturmaya başlayabilirsiniz:  

• Çocuğunuz okulda afetten / acil 
durumdan sağ olarak kurtuldu, sonra ne 
olacak? 
- Nasıl bir araya geleceksiniz? 

• Okula verdiğiniz telefon numaranız 
güncel mi? Çocuğunuzun bakımını üstele-
nen kişi / acil durumda aranacak kişiler (ba-
kıcı, akraba, komşu) değişti ise bu bilgileri 
okul ile paylaşmış mıydınız? Okul acil durum 
haberleşme listelerini güncelledi mi? 

• Ulaşım nasıl sağlanacak? Okulun afet 
/ acil durumda çocukların nakliyesinin nasıl 
yapılacağına ilişkin planı var mı? Çocuklar 
velileri alana kadar nerede bekletilecekler, 
belirlenmiş mi?
- Nerede bir araya geleceksiniz? 

•  Aileniz için acil durum ve afetler için 
toplanma yerlerini belirlediniz mi? 

• Toplanma yerini aile üyeleriniz 
ve çocuğunuzun bakıcısı biliyor mu? ( 
Ör: apartmanın yanındaki park, Çınar 
ağacı yanı veya okul yanındaki parkta 
buluşacağız… vb. )
- Çocuğunuzun özel bakım ihti-
yaçlarına yönelik hazırlık yaptınız mı? 

Doğal afet durumunda, özellikle 
İstanbul gibi mega şehirlerde, 
ev-iş-okul arası mesafelerin uzunlu-
ğu, afet durumunda yolların & araçla-
rın hasar görmesi ve trafiğin kilitlen-
mesi sebebiyle çocuğunuzun bulun-
duğu yere ulaşmanız günler alabilir. 
Deprem durumunda en az 72 saat 
boyunca yeme-içme ve barınma ihti-
yaçlarının karşılanamayacağı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Kronik 
sağlık sorunları için ihtiyaç duyulan 
ilaçlara, ekipmanlara ( özel alet kulla-
nılıyorsa yedek piller, astım rahatlatı-
cı spreyler vb.) ve çocuğunuz çok 
küçükse bebek bezi, mama, süt vb. 
temel bakım malzemelerine erişim 
çok kısıtlı olacaktır. 

Bu sebeple çocuğunuzun kronik has-
talığı ve ilaç kullanması gerekiyorsa 3 
gün yetecek kadar ilacını çantasında 
bulundurunuz. Bazı okullar öğrencile-
ri için afet kitleri hazırlamaktadır. İlaç-
ların yanlış kullanımını önlemek ve 
güvenlik açısından çocuğunuzun ilaç-
larını ve nasıl kullanılacağına ilişkin 
talimatları okula teslim edebilirsiniz.
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Acil Durumlarda İletişim

Doğal afet sırasında veya okulda bir acil 
durum olduğunu öğrendiğinizde doğal 
olarak okulu arayacaksınız veya okula gide-
cekseniz. Bu sırada telefonların kilitlenmesi, 
okula gitseniz bile çocuğunuza ulaşamama-
nız muhtemeldir. Yoğun duygusal baskı 
altında olacağımız bu tür durumlarda 
öğrencinin velisi olarak yapabileceğiniz en 
mantıklı davranış tarzı, okulun ve acil duru-
ma/afete müdahale etmekte olan resmi 
kurum yetkililerinin verdiği talimatları uygu-
lamaktır. 

Unutmayın, kriz durumunda yanlış bilgi 
yayılabilir, spekülasyonlar oluşabilir. Bu 
sebeple acil bir durumda okula kayıt sırasın-
da okula bildirmiş olduğunuz e-posta adresi, 
tel numarasına gelen aramaları / mesajları 
sık sık kontrol ediniz. İletişim bilgilerinizin 
güncel olduğundan emin olunuz. 

• Çocuğunuz ve varsa bakıcınız ile 
birlikte “Aile Acil Durum Planınızı” 
gözden geçirin. Acil durumda nasıl 
haberleşeceğinizi, nerede buluşacağını-
zı üzerinden geçin.
 

• Okulunuzu çocuğunuzun özel 
ihtiyaçları konusunda bilgilendirin. 
(sağlık durumu, kullanılan ilaçlar, engel-
ler). Sağlık durumu sebebiyle özel ilaç 
veya malzeme kullanılması gerekiyorsa 
okula yedeklerini bırakın. 

• Okula kayıtlı acil durum iletişim 
bilgilerinizin güncel olduğundan emin 
olun. 

• Acil durumda okuldan bilgi almak 
için aranacak numaraları, okulun acil 
durumlarda çocuklarla aileleri buluştu-
racağı noktaları ve velilerin bilmesi 
gereken diğer hususları öğrenin. 

• Çocuğunuzun çantasına/cüzdanı-
na acil durumda sizinle hızlı bir şekilde 
iletişim kurulmasını sağlamada yardım-
cı olacak “acil durum iletişim kartı” 
koyabilirsiniz. iletişim kartının bir 
örneği yanda yer almaktadır: 

Yaz tatili sonrasında, 

okullar açılırken neler 

yapabilirsiniz? 

Kaynaklar: 
  American Academy of Pediatrics, https://www.healthychildren.org/Eng-

lish/safety-preven-
tion/all-around/Pages/Actions-Schools-Are-Taking-to-Make-Themselves-Safer

.aspx
 Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu, AFAD, Kasım 

2013, Ankara 

Öğrenciye İlişkin Bilgiler

Öğrencinin Velisine İlişkin Bilgiler

Ad-Soyad:

Doğum Tarihi: Kan Grubu:

Cep Tel No:

Okul Adı:

Okul Tel No:

Özel İhtiyaçları (Alerji, Sağlık 
Durumu, Diğer Önemli Bilgi)

Acil Durumda Aranacak Telefonlar:
Sağlık/Ambulans: 112 Yangın/İtfaiye: 110 Polis: 155

Ad-Soyad(anne):

Cep Tel No: Mesaj ile haberleşme 
kabul edilir

Çalıştığı İş Yeri: e-mail:

Bakıcı / Komşu / Aile Dostu
Ad-Soyad:

Ad-Soyad(baba):

Cep Tel No: Mesaj ile haberleşme 
kabul edilir

Çalıştığı İş Yeri: e-mail:

Tel No:
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Yaşamın her alanında ana başlığı-
mız olan “sağlık”, ilkyardım bilinci 
ile bakıldığında günlük hayatımız-
da daha kritik bir rol almaktadır. 
Milli kurtarıcımızın tokat ve kolon-
ya olduğu genel tabloya bakıldı-
ğında, ilk yardım ile ilgili eğitimle-
rin çıktısı olarak, trafik kazaları ve 
travmalarda veya ilkyardım gerek-
tiren başka herhangi bir durumda 
yıllar öncesine göre katlanarak 
iyiye gitmekteyiz. 

Ana haber bültenlerinde “ilkyardım rezaleti” baş-
lıklı haberlere çok da fazla rastlamıyor olmamız 
eğitimli şahısların müdahale edemeseler de 
dokundurtmadıklarının en büyük kanıtı olarak 
gözler önüne serilebilir. Hastane acil servislerine 
başvuran hastalardan gözlemlediğimiz kadarıyla 
da toplumda ilkyardım uygulanan hastaların sayı-
sında 10 sene önceye göre ciddi bir artış görül-
mektedir. Tam bu noktada, şu sorunun aklımızda 
belirmesi beklenilebilir:

Okul Sağlığı ve Güvenliği
eylül/ekim

İlkyardım bilmek 
lüks değil, 
önemli bir ihtiyaçtır. Ayşe

YAZICI
İlkyardım Eğitmeni

Peki ya toplu alanlarda kaç kurtarıcıyız?



5 yaşından sonra sıklığı 
başlıklara göre değişmekle 
birlikte özellikle okullarda 
düşme, çarpma ve kanamalar 
daha yaygın karşılaşılan 
kazalar arasında yer almak-
tadır. Bir burun kanamasını 
cımbızlayalım: Büyük büyük 
ninelerimizden süregelen 
“pamuğu tıka, başını kaldır 
evladım” müdahalesi tıbben 
asla kabul görmemektedir. 

Çocuğun burun içerisine yer-
leştirilmiş pamukla ömrünce 
yaşayamayacak olduğunu 
düşünürsek, tampon 
çıkarılırken kanama dur-
durucu duvar ören pıhtılar da 
pamukla birlikte yerinden 
oynayarak kanamayı yeniden 
başlatacaktır. Başın geriye 
doğru atılması ise, soluk 
yolunu açacağı için burun 
içindeki kanamanın geniz 
yoluyla aşağı akmasına sebep 
olacaktır. 

Toplu yaşam alanlarının en önemlisi şüphesiz 
ki okullardır. Çocuklarımızın hem ilkyardım 
hem de afet yönetimi hakkında ne yapmaları, 
nasıl davranmaları gerektiği, ilkyardımda ilk 
müdahalenin nasıl olduğunu bilmesi kritiktir. 
Her ne kadar ülkemizde bazı okullarda bu 
senaryolara ait hazırlıklar tamamlanmış olsa 
da, yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. 
Örneğin; ders esnasında dalma nöbetli bir 
epilepsi eğitimli biri tarafından kolayca ayırt 
edilebilir mi? Sıra arkadaşına herhangi bir 
kazada ilk müdahaleyi en erken ve en doğru 
yapacak kişi yine sıra arkadaşı değil midir? 

Ya da teneffüs coşkusuna katılan bir çocuğun 
ayağı takılıp düştüğünde hiçbir vücut bütün-
lüğü kontrolü yapılmadan, tabiri caizse “pa-
ketleme” usulü arabaya atılarak acile götürül-
düğü kaç kaza senaryosu gördünüz?

Kazalara bağlı ölümlerinin artışını tespit etti-
ğinde ‘Safety First’ Council adını alan vakıf 
aracılığı ile sivil kayıpları azaltmak için araş-
tırmalar başlatan Rospa kaynaklarına göre 
kapalı alanlarda 5 yaşa kadar çocuklarda kar-
şılaşabilecek kaza başlıkları şöyle sıralanabi-
lir: Boğulma, Solunum yollarına yabancı cisim 
kaçması, Düşme, Çarpma, Suda haşlanma, 
Ateşle yanma, Zehirlenmeler
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Şimdi yeniden kurgulaya-
lım:

»  Hemen oturtun ve 
sakinleştirin. 
» Oturur pozisyonda 
burun kanatlarını, kıkırdak 
dokunun hemen altından 
iki parmakla sıkıştırın. 
»       Başını öne eğin. 
»    Kanama kontrolü için 
uygulamaya aralıksız 
olarak 10 dakika devam 
edin, kanama durmuyor-
sa, hemen hastaneye 
götürün.

OECD 2015 verilerine göre Fransa’da okul öncesi eğitim başlangıcı 3 yaşında yak-
laşık % 100 iken çoğu Avrupa ülkesinde 3-5 yaşta eğitime katılım yüzde 90’ın üzer-
ine çıkmaktadır. Bir sağlık profesyoneli ve uluslararası yetkinlikte bir ilkyardım eğit-
meni olarak tam bu noktada mercek tutmak istediğim kısım Avrupa’da okul öncesi 
eğitimlerle eş zamanlı olarak başlayan ilk yardım eğitimleridir. 

İlkyardım kolaydır, gözünüzde büyütmeyin, çocuklarınızı üzmeyin.  :)
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Erdemir’de geniş çaplı, topyekûn bir güven-
lik kültürü dönüşümünü hedefleyen “Güvenli 
Üretim Candır” DOGY projemizin ‘Başlangıç 

Vuruşu’ nu 500 kişinin katılımı ile yaptık. 
Tiyatro oyunu, gözlemci röportajları, müzik 
ve bol coşku ile gerçekleştirdiğimiz  ‘Başlan-
gıç Vuruşu’ etkinliği ile ilk nesil gözlemciler 
fiilen sahada çalışmalara başladılar. Sırada 
sahadan gelen verilerin değerlendirilmesi, 
çalışan eğitimlerinin tamamlanması ve 
yönetici eğitimleri var. 

İşyerinde ve günlük yaşamda karşılaşılabile-
cek hastalanma ya da yaralanma durumları-
na müdahale etme ve gerektiğinde temel 
yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve beceri-
lerini kazandırmak üzere; Migros Ataşehir, 
Migros Elazığ, Migros Erzurum,
Migros Samsun, Migros İzmir, Akçansa, 
Essity, Roche, Us Grup, HSBC, Kidz Mondo, 
Loreal Genel Müdürlük, Nurol Holding ve 

IBTECH Genel Müdürlüğü’nde yaklaşık 350 
çalışana Temel İlkyardım Eğitimi verdik. 

Tubitak Ume, İBB Kudep, Araltek Diyarbakır, 
TPAO, RM Telekom Van ve Diyarbakır, ISS 
Adana ve Mikrolink Genel Müdürlüğü ve 
Mikrolink İzmir’de;  yüksekte montaj, 
demontaj, bakım-onarım yapacak toplam 

270 çalışan ile yükseğe güvenli tırmanma, 
güvenli çalışma, yük malzeme – indirme 
çıkarma, kurtarma becerileri ile güvenli 
tırmanma ve çalışma kazandırmak üzere 
Yüksekte Çalışma Eğitimi’mizi tamamladık. 

Arama kurtarma hakkında temel deneyim 
ve bilgileri, deprem, çökme, göçük, yangın 
gibi olası acil durumlarda müdahale, kolay 
çözüm üretebilme ve ekip çalışması konula-
rında bilgi ve beceri kazandırdığımız Hafif 
Arama Kurtarma Eğitimi’mizi Betek Boya 
Genel Müdürlüğü, DİAM Genel Müdürlüğü, 

Roche ve JP Morgan’da 65 kişinin katılımı 
ile gerçekleştirdik. 

Biz’den Haberler



İşyerinde tehlike kaynaklarını tanımaları, tehlike 
değerlendirmesi yapabilmeleri, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarından korunma bilgileri, kişis-
el korunma becerileri kazanmayı ve ve elektrik 
güvenliği tedbirlerinin yasal mevzuat ve stan-
dart dayanaklarını öğrenmeleri için Araltek 
Diyarbakır, Abitek, Biltam ve HSBC’de toplam 

137 çalışan ile Temel İSG ve Elektrik Eğiti-
mi’mizi tamamladık.

Altıntel’de Yüksekte Çalışanları Sedyeyle Kurtar-

ma Eğitimi’mizi 25 çalışanla gerçekleştirdik.

Temmuz ve Ağustos ayında kurum içi eğitim 
planımızda yer alan Risk Değerlendirme Eğiti-

mi’mizi 21 kişinin katılımı ile Meme Kanseri 

Bilinçlendirme Eğitimi’mizi ise 10 kişinin 
katılımı ile webinar (internet semineri)  üzerin-
den gerçekleştirdik. 

Pirelli’de İş Güvenliği Eğitimi’ni yaklaşık 400 
çalışanın katılımı ile eğlenceli oyunlar ve farklı 
interaktif etkinlikler eşliğinde gerçekleştirdik. 

Çalışanların işyerinde ve günlük yaşamda 
karşılaşabilecekleri ani hastalanma ya da yaral-
anma durumlarına müdahale etme ve gerek-
tiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi 
ve becerilerini pekiştirdiğimiz ve güncelle-
diğimiz İlkyardım Güncelleme Eğitimi’mizi,  
Eczacıbaşı Genel Müdürlüğü, Şeker Yatırım ve 

CRC İletişim’de 28 çalışan ile gerçekleştirdik. 

Biz’den Haberler



Çolakoğlu Genel Müdürlüğü’nde güvenlik 
kültürü dönüşümünü hedefleyen Davranış 
Odaklı Güvenlik Yönetimi projemiz kapsa-

mında ‘gözlemci eğitimlerine’ başladık. 45 
çalışana verdiğimiz gözlemci eğitiminde, 
çalışanların eğitimin sonunda birbirlerinin 
riskli davranışlarını fark edebilmelerini,  
yapıcı geri bildirim verebilmelerini ve birbir-
lerini güvenli davranışa davet edebilir hale 
gelmelerini hedefledik.  Sırada çalışan 
eğitimleri var…

Temel yangın güvenliği ve yangına ilk müda-
hale konusunda bilgi ve beceri kazandırdığı-
mız Yangına Müdahele ve Arama Kurtarma 
eğitimimizi Katoen Natie Lojistik,  HMS-
HOST ve KordSA’da toplam 51 çalışan ile 
tamamladık.

Firma bünyesinde risk değerlendirme uygu-
lamalarını yürütecek ekip üyelerine, iş kazası 
ve meslek hastalığı tehlikelerinden kaynak-
lanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve 
kontrol edilmesi kapsamında yöntem ve 
araçlarını kullanma becerisi kazandırdığımız 
Risk Değerlendirme Takım Eğitimi’mizi 
Sabancı Üniversitesi ve Sunum’da toplamda 

60 çalışan ile tamamladık. 

Bahçıvan Gıda’da güvenlik kültürü dönüşü-
münü hedefleyen Davranış Odaklı Güvenlik 
Yönetimi projemiz kapsamında ‘gözlemci 

eğitimlerine’ 19 çalışan ile başladık. Sırada 
çalışan eğitimleri ve yönetici 2.modül 
eğitimleri var… 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi projemizi 
başlattığımız Arçelik’te odak grup görüşme-
lerini tamamladık. Sırada yönetici eğitimleri 
var…

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi projemizi 
başlattığımız Chryso’da odak grup görüşme-
lerini tamamladık. Sırada gözlemci ve yöne-
tici eğitimleri var…

Biz’den Haberler
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??
Çin’in güneyinde yer alan Guizhou 
eyaletindeki ücra bir köy olan Miao’da çocuklar 
büyük bir mağaranın içinde ders yapıyorlar. 

Toplam beş sınıfı ve 194 öğren-
cisi olan Orta Mağara İlkokulu, 
yarım yüzyıldan fazladır burada 

yaşayan Miaolu aileler tarafından 
doğal bir mağaranın içine inşa 
edilmiş. 

Öğrencilerin çoğu h
er sabah 

okula gelmek için taş bir 

patika yo
lda bir ila üç

 saat 

arası yol yürüm
ek zorunda. 

Bu tür köylerde eğitim pek çok öğrenci için bir zorunluluk değil bir fırsat olarak görülüyor. 

UNESCO tüm dünyada 61 milyon öğrencinin asla bir eğitim alamaya-cağını ve bu çocukların büyük bir çoğunluğunun kız çocukları olduğunu tahmin ediyor.

eğitimpedia.com
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Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

Eylül
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

6 7

9 11 12

2 5

15

17 20 22

26 27 29

30

24

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

3 5 6

9

16 17 18 20

21

28

25 26 27

31

11 12 13

14 19

2019

Ekim 2019

28

Dünya Çocuk Günü 

Dünya Barış Günü

Meme Kanseri Farkındalık Ayı

Hayvanları Koruma Günü

Dünya 
Okuryazarlık 

Günü

Dünya 
İlkyardım Günü

Dünya 
El Yıkama 

Günü

Kaza İnceleme Eğitimi
09:00-17:00

Temel İlk Yardım Eğitimi
09:00-17:00

İlk Yardım Güncelleme 
Eğitimi

09:00-17:00

Ha�f Arama Kurtarma
09:00-17:00 Eğitim Becerileri ve Eğiticinin Eğitimi

09:00-17:00

Temel İlk Yardım Eğitimi
09:00-17:00

Kaza İnceleme Eğitimi
09:00-17:00

Temel İlkyardım Eğitimi
09:00-17:00

İlkyardım Güncelleme 
Eğitimi 

09:00-17:00

İş İzinleri, Bakım 
Güvenliği (WEBINAR) 

10:00-12:00

Temel İlkyardım Eğitimi
09:00-17:00

Haydi 
Çocuklar 

Okula!

Alzheimer 
Günü

Yangınla Mücadele 
İt�ayecilik Haftası

Cumhuriyet
 Bayramı

Kızılay Haftası
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0533 151 59 28
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0549 772 88 00
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