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Hasan Tevke
İl Milli Eğitim Müdürü

 İş Güvenliği insanlık tarihi kadar eskidir, in-
sanların fiziksel ihtiyaçlarından sonraki aşamanın 
güvenlik duygusu olduğunu bilimsel çalışmalarda 
görmekteyiz. Dini inançlarda ve felsefi düşüncel-
erde de güvenliğin ve sağlığın önemi üzerinde 
durulmaktadır.
 Güven duygusu ile huzurlu ve emniyetli 
bir ortamda eğitim ve öğretimin yapılması hepi-
mizin isteği ve arzusudur. Güven içerisindeki 
ortamı sağlamak öğrenci, öğretmen, idareci, yö-
netici ve iş güvenliğine yönelik çalışma yapan 
profesyonellerin ortak görevidir. 
 Güvenli ve sağlıklı okul ortamının 
oluşması, oluşan ortamın sürekliliğinin sağlan-
ması uyulan kurallar ve karşılıklı sevgi ve saygı ile 
mümkün olabilecektir. Bir zincirin kuvvetinin zin-
cirdeki en zayıf halkaya bağlı olduğunu biliyoruz, 
uygulamada yaşanacak en küçük yanlış veya 
olay bütün zinciri etkileyecektir. 
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu 
kanunun okullarımızdaki uygulamaları ile birlikte, 
uygulamada standartlar oluşmuş, güvenliğe yöne-
lik çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar ile kurum-
larımızda görev yapan tüm çalışanlar kendi hak 
ve sorumluluklarının bilincinde olacaklardır.  
 Yaşanan kazaların kök nedenlerine 
bakıldığında eğitim yetersizliği, kurallara uymama, 
gerekli koruyucu malzemeyi kullanmama gibi kişi-
sel kusurlar 1. sırada yer almaktadır. Bilinçlendirme 
çalışmaları, eğitim, kontrol etme gibi çalışmalar 
ile birçok kaza engellenebilecektir. Kaza yaşan-
madan gerekli önlemlerin alınması, tatbikatların 
yapılması gibi önlemler çok büyük öneme sahiptir. 

 Van Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim camiası 
olarak büyük bir aileye sahibiz, hemen hemen her 
evden öğrencimiz bulunmaktadır. Güvenliğe yöne-
lik çalışmaları okul içinden, aileye doğru genişlet-
tiğimizde bilinçlendirme artacaktır. Dergide uzman-
lar tarafından önemli başlıkların kaleme alındığı 
görülmektedir, bu bilgiler birer hazine değerinde-
dir. Bu bilgilerden okul ve kurumlarımızdaki bütün 
öğretmen, öğrenci ve diğer kişilerin faydalanması 
önemlidir. Eğitim materyallerinin ücretsiz olarak 
ve dijital ortamda velilere ulaştırmamız mümkün, 
yayınlanacak dergimiz ve devamında yapılacak 
çalışmaların bütün öğretmenlere, sınıf rehber öğret-
menlerinden velilere ulaştırılması önemlidir. 
 Güvenlik uygulamalarına velileri, öğren-
cileri, okula ilişkin paydaşları dahil ederek sorum-
luluk bilincini arttırmalıyız. Güvenliğin olmadığı 
veya yetersiz olduğu yerde eğitim ve öğretim 
hedefine ulaşamayacaktır. Güvenlik kültürü ile 
güvenli ve mutlu bir toplum oluşacaktır.
 Yaşanan kazalar ile insanların hayatları et-
kilenecektir, etkilenen insanın hayatı için herhangi 
bir değer biçilemez, bu nedenle insan hayatını 
korumaya alan her türlü uygulama desteklenmeli 
ve uygulanmalıdır. İlimiz İşyeri Sağlık ve Güvenlik 
Birimi tarafından çıkarılan bu dergimiz bu uygu-
lamaların bir parçasıdır. 
 Hazırlanan bu yayında emeği geçen uz-
man ve öğretmenlerimizi kutlar, sağlıklı ve kazasız 
bir eğitim öğretim yılı yaşanmasını dilerim.



Nurcan Alpaslan

 Eğitim kurumlarımızda yaşanan  ve 
bir öğrencimizin ölümü ile sonuçlanan olayın 
ardından televizyon ekranında annenin “keşke 
gerekli tedbirler alınsaydı “ cümlesi, eğitim ku-
rumlarımızda sağlık ve güvenlik çalışmalarının 
temelini oluşturmaktadır. Dört kelimelik bu cüm-
le aslında içeriğinde eğitim, bilgi, planlama, 
kanunlara uygun hareket etme, tecrübelerle 
oluşturulmuş yol haritası, ekip çalışması, kurum-
lararası işbirliği, sorumluluk, hatalardan ders 
çıkarma, bilimsel gelişme ve çalışmalara saygı 
duyma v.d. unsurları barındırmaktadır.
 1 milyon civarında çalışanı 20 milyon 
öğrencisi 70 bin binası ile Milli Eğitim Bakan-
lığı kanun uygulayıcısı olarak yüzlerce yeni 
uygulama, planlama ve standart oluşturma  
durumunda kalmıştır. Böylesine büyük ve ge-
niş bir ailede Sağlık ve Güvenlik kültürünün 
oluşturulması, kaza ve meslek hastalıklarının 
en az seviyeye düşürülmesi esasen mevzuatla 
öngörülen koruyucu kuralların uygulanması ile 
de örtüşmektedir. Yapılan araştırmalara göre 
öğrencilerimizin %22’si  eğitim kurumlarımız-
da kendini güvende hissetmemekte, %38’i ak-
ran zorbalığından şikayet etmektedir, ailelerin 
%80’i çocukları okulda iken tedirgin oldukla-
rını belirtmektedir. Bu durumda Bakanlığımızın 
oluşturacağı her bir yol haritası; Eğitim sistemi-
nin temel taşı okullarda, etkili bir eğitim süre-
cinin gerçekleştirilmesine, okul paydaşlarının 
kendilerini iyi, mutlu ve güvenli hissetmelerine 
ortam hazırlayacaktır. Sağlık ve Güvenlik kül-

türünün oluşturulmasında;
• yasanın öngördüğü kurallara 
• gerekli tedbirlerin alınmasına ve 
• mevzuatla öngörülen iş sağlığı ve güven-
liğine ilişkin koruyucu kuralların uygulanmasına 
ihtiyaç vardır. Bu uygulamaların gerçekleştiği 
Eğitim kurumlarında, kendini mutlu ve güvende  
hisseden öğrenciler, çalışanlar ve aileler çözü-
mün parçası olmayı seçecek düzensizlik ve okula 
yabancılaşma duyguları azalacaktır. 
 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nununun 2. Maddesinde “kanun kamu ve özel 
sektör ayrımı yapılmadan ve faaliyet konusuna 
bakılmaksızın bütün işyerlerinde uygulanır” deni-
lerek eğitim ortamlarının tam kalbine oturtulmuş-
tur. Böylece sağlık ve güvenlik çalışmaları İl/İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul ve kurum-
larda uygulanmaya başlamıştır.
 Van Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık 
ve Güvenlik Birimi olarak 13 ilçemizde eğitim 
kurumlarımızın Sağlık ve Güvenlik Kültürü oluş-
turma çalışmalarına rehberlik yapmaktayız. Ekip 
çalışması, işbirliği ve karşılıklı deneyim paylaşı-
mının önemine ve dergimizin faydalı olacağına 
inanıyor kazasız sağlıklı günler diliyoruz.

Van İSGB İl Koordinatörü 
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İş sağlığı ve Güvenliği kavramı çalışma hayatı ile ilgili bir kavramdır. Çalışma aktivitesi ilk insanla 
başlamış olduğundan, insanı korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını insanlık tarihi kadar geçmişe 

götürebilmek mümkündür. 
 İlk insanla başlayan üretim süreci zaman içinde değişmiş ve gelişmiştir. Tarım devrimiyle birlikte 
yerleşik hayata geçilmesi, hiç şüphesiz ki insanoğlunun çalışma hayatına dair büyük bir dönüşümün 
başlangıcı olmuştur. Başlangıçta taşın toprağın işlenmesi ile başlayan çalışmalar; madencilik teknikle-
rinin gelişmesi, ateşin bulunması, zaman içinde buhar gücünden faydalanma, iş aletlerinin ve üretim 
araçlarının gelişimi şeklinde devam etmiştir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin 
Tarihi Geçmişi
 Eski mısırda M.Ö. 2600’lü yılla-
rın ortalarında insanların çalıştıkları iş 
ile yaşadıkları sağlık problemleri ara-
sındaki ilişkiye değinen ilk kişi mimar, 
mühendis, hekim ve rahip olan İmhotep 
olmuştur. İmhotep’in, özellikle mısır pira-
mitlerinin yapımı esnasında çalışanların 
sıklıkla bel sorunları yaşadığı ve mey-
dana gelen kazalarda çok sayıda kişi-
nin öldüğüne yönelik tespitleri olmuştur. 

 M.Ö. 2000 dolaylarında Babil 
Hükümdarı Hammurabi, tarihin bilinen 
ilk yasası olan Hammurabi Kanunlarını 
oluşturmuştur. Bu kanunda yer alan dü-
zenlemelerle iş sağlığı ve iş güvenliği-
nin temellerinin atıldığı ve işi yaptıranın 
işi negatif sonuçlarından sorumlu kılın-
dığı ilk hükümler hayata geçirilmiştir. 

Tarihte Yolculuk

İ

İş Güvenliğine ilişkin Hammurabi 
Kanunlarında yer alan  düzenlemeler;

 ✹ Yapılan evin yıkılması durumun-
da bina sahibinin hayatını kaybetmesi 
karşılığında, binayı inşa eden kişi ölüm 
cezasına çarptırılır. 

 ✹ Yapılan evin yıkılması durumun-
da bina sahibinin oğlunun hayatını kay-
betmesi karşılığında binayı inşa eden 
kişinin oğlu ölüm cezasına çarptırılır. 

 ✹ Yapılan evin yıkılması durumun-
da bina sahibinin kölesinin hayatını 
kaybetmesi karşılığında, binayı inşa 
eden kişi aynı vasfa sahip bir köleyi 
bina sahibine vermekle mükelleftir. 

 ✹ Bina sahibinin mallarının ha-
sara uğraması karşılığında, binayı inşa 
eden kişi yeniden inşaat sürecinde bu-
lunmakla birlikte bina sahibinin tüm za-
rarlarını karşılamakla mükelleftir. 

“
M.Ö. 2000 
dolayların-
da Babil 
Hükümdarı 
Hammura-
bi, tarihin 
bilinen ilk 
yasası olan 
Hammurabi 
Kanunları-
nı oluştur-
muştur. 

” 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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 Bir hükümdar olan Hammurabi’nin 
kanunlarından diğer Mezopotamya kral-
ları da etkilenmiş ve bu durum kanunla-
rın uygulanması ve takip edilmesine yol 
açmıştır. Bu etkilenim ve hareket devam 
ederek Mısır uygarlığında da kendini 
göstermiştir.  
 Mısırlılar hala var olan tapınak-
lardan ve piramitlerden anlaşılacağı 
gibi, çalışkan bir halktı. Bu eserlerde 
emeğin büyük kısmı köleler tarafından 
sağlanmıştır. M.Ö. 1500 dolaylarında 
Ramses, ismini taşıyan devasa bir tapı-
nak inşa etmiştir. Ramses, iş gücünün 
sürdürülmesini sağlamak amacıyla, 
işçiler (köle)  için endüstriyel sağlık hiz-
meti oluşturmuş, taş ocağı çalışanları 
için doktorlar tutmuş, işçilerin Nil nehrin-
de günlük olarak yıkanmalarını, düzenli 
muayene olmalarını sağlamıştır. Hasta 
işçiler sağlıklı işçilerden tecrit edilmiştir. 

 Antik Yunan’da işçi sağlığına yö-
nelik olarak bir takım tedbirlerin alındığı 
bilinmektedir. M.Ö. 400 yılında modern 
tıbbın babası olarak anılan Hipokrat 
“Corpus Hippocraticum” adlı kitapta ilk 
defa meslek hastalığına sebep olabile-
cek maddelerin varlığından söz etmiş, 
kurşun zehirlenmeleri hakkında değer-
lendirmeler yapmış, taş kesicilerin nefes 
alma problemleri olduğunu fark etmiştir.
 M.Ö. 100 yılında, Romalılar, inşa-
at projelerinin kalıntılarından da görüle-
bileceği gibi, güvenlik ve sağlıkla ilgili 
olarak hayati önem taşıyan su kemerleri, 
kanalizasyon sistemleri, hamamlar, tuva-
letler ve iyi havalandırılmış evler inşa et-
mişlerdir. Romalılar yaptıkları işlerde işçi-
lerin karşı karşıya kaldıkları tehlikelerin 
farkında olmuşlardır. Roma dönemi sik-
kelerinde, “Salus” adı ile bilinen güvenlik 
ve sağlık tanrıçası  figürü bulunmaktadır.

 Orta çağda insanlar yaptıkları iş 
ile yaralanma ve hastalık arasında bağ-
lantı olduğunun farkına varmışlardır.
 Medeniyet ilerledikçe, güven-
lik ve sağlık gelişmeleri de artmıştır. 
1567’de Philippus Aureolus’un maden-
cilerin pulmoner hastalıkları üzerine bir 
tez çalışması, aynı dönemde Georgius 
Agricola’nın, madenlerde havalandırma 
ihtiyacını vurgulayan ve taze havayı 
madenlere sokmak için kullanılabilecek 
çeşitli cihazları gösteren, De Re Metalli-
ca isimli kitabı yayınlamıştır. 
 On sekizinci yüzyılda, İşçi has-

talıkları üzerine araştırmalar yapan Bernardino Ramazzini’nin 
İş Sağlığı üzerine katkıları görülmektedir. Ramazzini, işçilerin 
meslekleri ile uğradıkları hastalıklar arasında kesin paralel-
likler olduğunu belirtmiştir. Meslek hastalıklarını; zararlı mad-
delerin kullanımı ve vücudun düzensiz veya doğal olmayan 
hareketleriyle ilişkilendirmiştir. Ramazzini’nin tespit ettiği hu-
susların çoğu günümüzde halen geçerlidir.
 Sanayi devrimi, mal ve üretim yöntemlerini sonsuza 
dek değiştirmiştir. Sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla birlik-
te makine kullanımı ve değişen çalışma ortamı, yaralanmala-
rın, hastalıkların ve ölümlerin sayısında hızlı bir artışa neden 
olmuştur. Bu dönemde, işçileri işyerinin tehlikelerinden koru-
mak için ilk sendikalar örgütlenmiş ve 1800 yılında sigorta 
şirketlerinin baskısıyla bir kısım korumalar sağlanmıştır. 

Tarihte Yolculuk

“
M.Ö. 1500 

dolaylarında 
Ramses, is-

mini taşıyan 
devasa bir 

tapınak inşa 
etmiştir.

” 
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 Sanayi devrimi ile birlikte, üre-
timde makineleşmenin ve teknolojinin 
artarak büyüdüğü, toplumsal dönüşü-
mün hız kazandığı, mevcut değerlerin 
ve oluşumların önemlerini yitirdiği veya 
ortadan kalktığı, çalışanların korunma-
sız kaldığı süreçte, insan sağlığı ve gü-
venliğini korumaya yönelik yapılan uy-
gulamalar ve alınan önlemler başlangıç 
olarak nitelenebilir.  
 “Sorun ne kadar büyük?” diye 
sorabilirsiniz. Bunu anlamak için yara-
lanmaların, hastalıkların ve ölümlerin 
büyüklüğüne ilişkin rakamlara bakmak 
gerekir. 

Tarihte Facia olarak tanımlanan 
iş kazaları:
1. İngiltere Oaks kömür ocağı kazası: 

Kazada 362 kişi hayatını kaybetmiştir.

2. ABD’de bulunan Pemberton Fabri-
kasının çökmesi : 145 İşçi hayatını 
kaybetmiştir. 

3. Fransa Courrieres Maden faciası : 
1099 kişi hayatını kaybetmiştir. 

4. ABD Monongah kömür ocağında 
grizu patlaması : 362 madenci ha-
yatını kaybetmiştir.

5. New York Triangel Shirtwaist Yangı-
nı : 145 İşçi hayatını kaybetmiştir. 

6. İngiltere Senghenydd kömür ocağı 
felaketi : 439 kişi hayatını kaybet-
miştir. 

7. Japonya Mitsubishi Hojyo kömür 
madeni kazası : 687 kişi hayatını 
kaybetmiştir. 

8. Kanada Halifax patlaması : Yakla-
şık 1800 kişi ölmüş, 9 binden fazla 
kişi yaralanmıştır.

9. Batı Virginia Hawks Nest Tünel Ka-
zası : 476 kişi ölmüş, dolaylı olarak 
maddeyi soluyan kişilerle facianın 
1000 kişinin ölümünde rol oynadığı 
belirtilmektedir. 

10. Çin Honkeiko Kömür Madeni Kazası: 
1549 kişi hayatını kaybetmiştir. 

11. ABD Texas City limanında Patlama: 
400’den fazla kişi hayatını kaybet-
miştir. 

12. Hindistan Bhopal Union Carbide 
gaz sızıntısı : 2000’den fazla kişinin 
ölümüne yol açmış, sızıntının toplam-
da 15000 kişinin ölümünde rol oyna-
dığı belirtiliyor. 

13. Meksika Pemex Patlaması : 500-600 
arasında kişi hayatını kaybetmiştir. 

Tarihte Yolculuk

14. Türkiye’de maden ocağı kazalarında 1941 yılından bu 
yana 3000’den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. En fazla 
can kaybının olduğu kazalar (100 ve üzeri ölümlü kazalar)

- 7 Mart 1983: Armutçuk’ta grizu patlaması (103 ölü)
- 3 Mart 1992: Kozlu’da grizu patlaması (263 ölü)
- 13 Mayıs 2014: Manisa’nın Soma ilçesinde trafo patla-
ması (301 ölü)

Güvenlik Çalışmalarında Kilometre Taşı 
 Sanayi devrimi sırasında fabrikalarda çocuk işçiliği yay-
gındı. Uzun çalışma saatleri ve sağlıksız ve güvensiz koşullar söz 
konusuydu. Pamuk fabrikalarında çalışan çocuklar arasındaki 
ateşli salgın hastalığın patlak vermesinden sonra, İngiltere’deki 
insanlar fabrikalarda daha iyi çalışma koşulları talep etmeye baş-
ladılar. Kamuoyu baskısı sonucunda 1802’de Sağlık ve Ahlakın 
Korunması Kanunu kabul edildi. Bu kanunun kabul edilmesi İş Gü-
venliği açısından bir mihenk taşı olarak kabul edilmekte ve işyerin-
de güvenliğe hükümet katılımının başlangıcını işaret etmektedir. 

“
K a n a d a 
H a l i f a x 
patlamasın-
da Yaklaşık 
1800 kişi 
ölmüş, 9 
binden faz-
la kişi yara-
lanmıştır.

” 
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Hawks Nest Faciası
 Batı Virginiada Hawks Nest bölgesinde bir dağ yolu geçidi (tünel) yapmak üzere işçiler ile 
sözleşme yapıldı. İşçiler sondaj ve patlama sonucu oluşan tozun içinde günde 10 saat çalışmakta 
ve bu tozu solumaktaydılar. Hawks Nest’te çalışan işçiler 2 ay ile 1 yıl arası az bir zamanda öl-
meye başladılar. 
 Sonradan yapılan tespitlerde çalışılan bölgede yüksek oranda silika (silisyum dioksit) 
bulunduğu ortaya çıktı. Silika tozuna maruziyet sonucu oluşan hastalık silikozis olarak bilinir. 
Silikozis hastalığı, maruz kalan işçilerde normalde 10 ila 30 yıl süren bir hastalıktır. 
 Proje tamamlandığında yüzlerce (476) kişi öldü. En kötüsü de şirket genellikle aileye ha-
ber vermeden ölen çalışanı yakın bir bölgeye gömmekteydi. Kayıp olan yakınlarını sorgulayan 
kişilere ise bu kişilerin nereye gittiğini söylemeden ayrıldıkları söylendi. 

Tarihte Yolculuk

Güvenlik Çalışmalarını Etkileyen 
Facialar 
 Hawk Nest Faciası, Asbest Teh-
diti ve Bhopal Faciası gibi işyerlerinde 
yaşanan bir kısım güvenlik ve sağlık 
faciaları güvenlik çalışmalarının hızını 
büyük ölçüde arttırmıştır. 

Güvenlik ve Sağlık Çalışmalarında 
Bugün 
 Güvenlik ve Sağlık çalışmaları 
Sanayi Devrimi’nden bu yana uzun bir 
yol kat etmiştir. Bugün, güvenli ve sağ-
lıklı bir işyeri sağlamanın önemini anlı-
yoruz. 
 Güvenlik ve sağlık çalışmaları 
profesyonelleşme ve entegrasyon çalış-
maları ile sürdürülebilir. Özel ve kamu 
kurumlarının çoğunda güvenlik ve 
sağlık ekibinde, uzman çalışanlar yer 
almaktadır. 
 Yeni uygulamalar, çalışmalar, 
materyaller ve süreçler yeni güvenlik ve 

sağlık problemlerini ortaya çıkarmakta-
dır. Bu durum ise entegre yaklaşımı pra-
tik bir zorunluluk haline getirmekte ve 
meslekte büyümeyi teşvik etmektedir. 
 Hammurabi Kanunlarından 
yaklaşık dört bin yıl sonrasında gelişmiş 
standartlara sahip kural ve düzenleme-
ler ile İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri 
yürütülmektedir. 
 Çalışma hayatında, Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) gibi kuruluşların varlığı 
ile sağlık ve güvenlik konularında ciddi 
çalışmalar yapılmaktadır. 
 Ülkemizde; İş Sağlığı ve Gü-
venliği çalışmaları Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 
yapılmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ile bütün işyerleri ve 
çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği kap-
samına alınmıştır. 

“
Ülkemizde; 
İş Sağlığı ve 
G ü ve n l i ğ i 
çalışmaları 
Aile, Çalış-
ma ve Sosyal 
Hizmetler Ba-
kanlığı bün-
yesinde ya-
pılmaktadır. 

” 
Mehmet KANAT

İş Güvenlik Uzmanı
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OFİS GÜVENLİĞİ

YANGIN TEHLİKELERİ KAYMA, DÜŞME ve ÇARŞPIŞMA

OFİS MALZEMELERİ

vanisg.meb.gov.tr
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Günlük hayatta, yaşanan bir kısım kazaları duyuyor bazı kazalara tanıklık ediyor veya doğrudan 
kazalara maruz kalabiliyoruz. Kazalar hayatın bir gerçeği olarak hayatımızda var olacaktır. Peki 

var olduğunu ve var olacağını bildiğimiz kazalar ile ilgili kaza nedenleri ve nasıl önlem alınacağı hu-
suslarında yeterli bilgiye sahip miyiz?

 Kazalarla ilgili literatürde birçok 
kavram karşımıza çıkmaktadır. Bunlara 
göz atarsak, 
 Kaza; ölüme, hastalığa, yara-
lanmaya, hasara veya diğer kayıplara 
sebebiyet veren istenmeyen olaylar
 Vaka; kazaya sebep olan veya 
kazaya sebep olacak potansiyele sahip 
olaylar 
 Ramak kala; hastalığa, ölüme, 
yaralanmaya, zarara veya diğer kayıp-
lara sebep olmadan gerçekleşen vaka-
lardır şeklinde tanımlanır. 
 Her üç kavramın özüne baktı-
ğımızda önceden planlanmamış insan, 
makine ve teçhizatı zarara uğratan ço-
ğunlukla önlenebilen olaylar olduklarını 
görüyoruz. 
 Meydana gelen zarar verme olayı 
insan açısından hem bedenen hem de ru-
hen zarara uğrama hali olarak ele alına-
bilir. Yani  psikolojik olarak insanı zarara 
veya iş yapamaz duruma sokan olaylar 
da kaza olarak kabul edilmektedir. 
 Bir işyerinde görev yapan kişi-
ler çalışan olarak tanımlanır ve çalışa-
na yönelik meydana gelen kazalara ise 

“İş Kazası” denilmektedir. Meydana gelen bir kazanın iş kazası 
olup olmadığı hususuna ilişkin şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar Kanunu 13. maddesinde yer almaktadır. 
 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu ile kamu 
kurum ve kuruluşları İşyeri, bu kurumların müdürleri işveren 
ve işveren tarafından İSG’ye yönelik çalışmaları yürütmek için 
görevlendirilen kişiler ise İşveren Vekili olarak tanımlanmıştır. 
İşyerlerinde meydana gelen ciddi kazaların  İşveren veya iş-
veren vekili tarafından kolluk güçlerine (polis ve jandarma) 
derhal, meydana gelen kaza çalışana yönelik bir kaza ise 
(iş kazası) durumun 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirilmesi 
zorunlu hale getirilmiştir. Bildirim yapılmaması durumlarında 
işverenlere (okul müdürü veya İSG’den sorumlu müdür yar-
dımcısı) para cezası verilebilmektedir. 
 İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalarda kayıt-
lar, tutanaklar çok önemlidir. İşyerinde meydana gelen tüm 
kazaların kayıtları tutulmalıdır. Kanun ile kaza meydana gel-
memiş ancak kaza olmasına ramak kalmış durumlar için dahi 
kayıt tutulması istenmektedir. Yaşanan veya yaşanabilecek 
kazalara yönelik bu kayıtlar ile kaza nedenleri öğrenilir ve 
yaşanabilecek kaza sayısının en aza indirgenmesi için sistemli 
çalışmaların yapılması sağlanır. 
 İş kazalarının %98 i önlenebilir kazalardır bunların 
%50’si kolaylıkla %48’i ise sistemli çalışmalarla önlenebilir. 
İş kazlarında insan faktörü büyük önem arz etmektedir. Ka-
zaların %88’e yakını güvensiz hareketlerden dolayı meydana 
gelmektedir. Bu sebeple çalışanlarımıza her adımda çalıştıkları 

Okul Kazaları

OKUL KAZALARI ve ÖNLEMLER
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alanlar ve güvenliklerini nasıl sağlaya-
cakları ile ilgili eğitimler verilmeli ve 

tehlikeli bölgeler gerekli önlemler alınarak çalışanların daha 
güvenli ortamlarda çalışması sağlanmalıdır.

 Okullarda meydana gelen kazalar bölgesel olarak farklılık göstermekle birlikte birçok kaza 
benzerdir. Okullarımızda yaşanan birçok kazanın mağduru çalışanlarımız ya da öğrencilerimizdir. Bu 
kazaları önlemek için öncelikle kaza nedenlerini ve kazalara karşı alınabilecek önlemleri çok iyi belir-
lememiz gerekir. Aldığımız veya alacağımız önlemin başka bir tehlikeli duruma neden olmaması önem-
lidir. 
 Okullarımızda yaşanan kaza örnekleri ve alınması gereken önlemleri maddeler halinde anlatalım. 

1- Çatıdan buz ve kar düş-
mesi sonucu yaşanan kazalar. 
Çatıdan buz düşme kazası ilimiz-
de daha önce yaşandı ve maa-
lesef bir öğrencimizi kaybettik. 
Bunu önleyebilmek için çatıla-
rımıza kar engelleri monte edil-
meli ve buz oluşumunu önleyici 
sistemler kullanılmalıdır,  eğer bu 
sistemler kullanılamıyorsa buz 
oluşumları yetkili personel aracı-
lığıyla kırılarak tehlike azaltılma-
lıdır. Ayrıca saçak altlarında yü-
rümeyi engelleyici setler ve uyarı 
levhaları asılmalıdır. 
2- Kaygan zeminlerden 
dolayı kayıp düşme sonucu ya-
şanan kazalar. İlimiz ve bölge-
mizde kış mevsimi çetin geçtiği 
ve birçok okulumuzun konum-
lanmasından dolayı okul çıkış 
kapılarının kuzeyde olması se-
bebiyle buzlanma olayı çok sık 
görülmekte ve bu olay birçok 
yaralanmaya sebep olmaktadır. 
Bu olayları önlemek için tuzlama 
faaliyetleri yapılmalı öğrencile-
rin okullardan rahat ve güvenli 

bir şekilde çıkmalarını sağlamak 
için güvenli yollar oluşturulmalıdır. 
Ayrıca dış merdivenlere kaydırmaz 
halı ve benzeri materyaller konul-
malıdır. Islak zeminler kaydırmaz 
materyallerle kaplanmalı ve zemin-
lerin kuru kalması sağlanmalıdır.
3- Okul ve çevresinde bula-
nan kapatılmamış çukur ve rögar-
lara düşme sonucu yaşanan ka-
zalar. Bu gibi kazaları önlemenin 
en iyi yolu bütün çukur ve benzeri 
oluşumun hemen üzerinin kapatıl-
masını sağlamaktır. 
4- Okul yangın merdivenin-
den yaşanan kazalar. Öğrencilere 
acil durumlar dışında yangın ve 
acil çıkış yollarının kullanılmasının 
sonuçları anlatılmalıdır. Öğrencile-
rin bu yolları kullanması bazı sis-
temlerle önlenmelidir.
5- Okullarda kapı kollarının 
yol açtığı yaralanmalı kazalar. 
Kapı kolları toplu yaşam alanla-
rında özellikle okullarımızda kafa 
çarpması, kola girme ve göze gir-
me gibi birçok kazaya yol açmak-
tadır. Günümüzde bunu önlemek 

Okul Kazaları

için gömülü kapı kolları ve kapı 
sabitleme sistemleri okullarımız-
da yavaş yavaş kullanılmaya 
başlanmıştır.
6- Okul dış kapılarının ne-
den olduğu kazalar. Okullarda 
yaygın olarak bahçe girişlerin-
de kalın metal profil ve demir 
çubuklardan yapılmış demir ka-
pılar bulunmaktadır. Bu kapılar 
menteşeli açılır kapılar olabildiği 
gibi ağırlıklı olarak kayar kapı 
olduğu görülmektedir. Bu kapılar 
raylardan çıkarak büyük kaza-
lara neden olabilmektedir. Bun-
ların bakımlarının düzenli olarak 
yapılması ve raylarından çıkma-
yı önleyici sitemleri olmalıdır.
7- Okul bahçesinde bu-
lunan kale ve pota direklerine 
çarpma sonucu oluşan kazalar. 
Bu kazaları önlemek için bu di-
reklerin yumuşak malzemelerle 
kaplanması olası kazalar sonucu 
yaralanmayı en aza indirecektir.
8- Okullardaki merdiven 
korkuluklarının zamanla deforme 
olup yerinden çıkması sonucu 
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oluşan kazalar. Merdiven kor-
kulukları uzun süre kullanım ve 
uygun olmayan malzemelerden 
dolayı büyük tehlike arz etmek-
tedir. Kazalara engel olmak için 
korkuluklar uygun yükseklikte 
zemine sağlam bir şekilde tuttu-
rulmalıdır. Ayrıca standartlara 
uygunluğu mutlaka kontrol ettiril-
melidir. Korkuluklardan öğrenci-
lerin kaymasını önleyici sistemler 
kullanılmalıdır.
9- Asansör kazaları. Son 
yıllarda yapılan okullarda 
özellikle bedensel engelli öğ-
rencilerin eğitime erişimlerini 
kolaylaştırmak için asansörler 
yapılmaktadır. Ancak asansörler 
sürekli bakım ve takip gerektir-
mektedir, takip ve bakımı yapıl-
madığında yaralanma ve ölüme 
sebebiyet veren kazalar yaşana-
bilmektedir. Bu yüzden asansör 
bakımlarının eksiksiz yapılması 
ve kullanımın denetlenmesi ge-
rekmektedir.
10- Çatı sacı, çatı üzerinden 
bulunan malzeme veya çatı kal-
kan duvarlarından kaynaklanan 
kazalar. Okul yapıları yaygın 
olarak kiremit kırma veya beşik 
çatılı olarak yapılmaktadır. Kır-
ma çatılı binalarda çatı arasını 

iki uçtan kapatan ve “kalkan duvar” tabir edilen yığma duvarlar da 
bulunur. Normal şartlarda lento, bağlantı kirişi ile desteklenmiş olması 
gereken kalkan duvarlar çoğunlukla bu kirişler olmadan imal edil-
mektedir. Bu durumda şiddetli rüzgâr, zemin oturması gibi sebeplerle 
kalkan duvarlar kolaylıkla yıkılabilmektedir. Ayrıca şiddetli rüzgârlar 
sonucu çatılar uçmaktadır. Bu sebeple yapıların kontrol ettirilerek zayıf 
yerlerin sağlamlıkları arttırılmalıdır.
11- Elektrik tesisatlarının uygun olmaması ve aşırı yükleme sonucu 
oluşan yangın kazaları. Okul içi ve bahçesindeki elektrik tesisatına ya-
pılacak müdahaleler gerektiği gibi yapılmazsa ölümcül fiziksel güven-
lik riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bunları önlemek için elektrik tesisatları 
periyodik olarak kontrol ettirilmeli ve bakımları ehliyetli personeller ta-
rafından yapılmalıdır. Tesisata aşırı yüklemelerden kaçınılmalı uygun 
olmayan makine ve cihazlar kullanılmamalıdır.
12- Okullarımızda bulunan dolap ve raf gibi mobilyalar ile radya-
tör, klozet, lavabo, pisuar gibi tesisat ekipmanı eşyaların montaj sorun-
ları nedeniyle oluşan kazalar. Bu montaj sorunları çocuklar için ciddi 
fiziksel güvenlik riskleri oluşturmaktadır. Çocukların yaşlarına göre 
gelişimsel özelliklerine uygun ve normal olarak çok hareketli olacağı 
ve bunun sonucunda da bu eşyalara asılma, tırmanma, sallanma gibi 
eylemlerde bulunabileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple montajlar uy-
gun sağlamlıkta olmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca 
öğrencilerin gelişimine uygun mobilyalar kullanılmalıdır.
13- Öğrencilere acil durumlarla ilgili bilgi verilememesi ve tahliye 
planlarının hazırlanmaması nedeniyle oluşabilecek kazalar. Acil du-
rumların tespiti ve acil durum tahliye planının hazırlanması, özellikle 
yangın tüpleri, yangın dolaplarının, acil çıkış ve kapılarının gösterildiği 
ve de acil toplanma alanının belirtildiği acil durum vaziyet planı her 
kat için yapılmalı ve ilan edilmelidir. Bu hususla ilgili herkese eğitimler 
verilmelidir. Önemli acil durum vakalarına örnek olarak okullarda; 
yangın, sabotaj, hırsızlık, kavga, yaralanma, trafik kazası, şiddet ve 
kavga, sel ve su baskını, kar ve tipi, elektrik kesintisi vb. örnek verebi-
liriz. 

 Yukarda saydığımız örnekler ışığında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesinin en 
büyük amacı çalışanlar ve faydalanıcıların sağlıklı bir ortamda hizmet vermesini ve almasını sağla-
maktır. İşyerlerinde hedef sıfır iş kazası olmalıdır. Bu sebeple çalışma ortamında bütün bölgelerde bulu-
nan tehlikeler, yaşanabilecek kazalar ve alınan önlemlere ilişkin çalışanlar öğrenciler ve faydalanıcılar 
bilgilendirilmelidir, iş güvenliğine yönelik her türlü çalışma ve aktivitede bu kişilerin katılımcı olmaları 
sağlanmalıdır. Mithat TURAN

İş Güvenlik Uzmanı

Okul Kazaları



İŞ KAZALARINI AZALTMAK

İŞYERLERİNDE
GÜVENLİK & SAĞLIK İÇİN İPUÇLARI10

Güvenlik ve sağlık uygulamaları her türlü işte hayati öneme sahiptir. Çalışanların güven-
liğini sağlamak ve risklerden korumak işverenin görevi ve yasal sorumlulukları arasındadır. 

Güvenlik ve sağlık uygulamaları sadece sosyal bir sorumluluk değil aynı zamanda iyi bir iş 
ortamı ve iş anlayışı ortaya koymaktadır. 
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RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ : İşyerinize ait potansiyel 
tehditleri belirleyin ve Risk değerlendirmesi yapın. 
Risk değerlendirmesi ile riskler hakkında bilgi sahibi 
olur, onlara karşı nasıl davranacağınızı ve hangisine 
öncelik verebileceğinize karar verebilirsiniz

YAZDIKLARINIZI KAYDEDİN : Sağlık ve gü-
venlik ile ilgili ölçümleri, verileri yazın. Sağlık ve 
güvenlik politikalarını yazın ve tüm risk değerlen-
dirme kayıtlarını kaydedin. Meydana gelen kayıp, 
kaza ve ramak kala olaylarını yazın. 

EKİPTEKİLERİN 
FİKİRLERİNDEN 
FAYDALANIN : 

Personelinize güvenlik ve 
sağlık konularını danışın. 
Çalışanlarınızla konuş-
mak, işyerinizi güvenli bir 
alan kılabilir ve verimlili-
ğin artmasına yol açar.

3

EĞİTİM : Eğitim verme, Sağlık ve Güvenlik uygulamalarını öğretme çalış-
maları işyerindeki herkesin sağlıklı ve güvenli bir işyeri oluşumunda üzerle-
rine düşen rolü anlamalarının yararlı bir yolu olabilir.

DÜZEN : Bir işyerinde, sınıfta veya ofis 
alanında kaza riskini azaltmanın en kolay 
yollarından biri ortamı temiz ve düzenli tut-
maktır.

YANGIN TATBİKATLARI : Yangın 
tatbikatlarının düzenli olarak yapıl-
ması şarttır ve yılda en az bir kez 
yapılmalıdır. Çalışanlar veya öğren-

ciler yangın durumunda tam olarak ne yap-
maları gerektiğini bilmelidir.

7
PERİYODİK BAKIM : Bütün ekipmanların düzenli olarak bakım-
larının yapılması, gerektiğinde onarımlarının yapıldığından kısa-
cası, işyerinizde her şeyin iyi durumda olduğundan kesin olarak 
emin olmalısınız.

İLK YARDIM : Bir kaza gerçek-
leştiğinde, meydana gelen yara-
lanma ile başa çıkmak için Ecza 
dolabınızda yeterli ve gerekli 
malzemeleri bulundurun. İşye-
rinizin tehlike sınıfı ve çalışan 
sayısına uygun sayıda kişinin 
ilk yardım eğitimi almasını sağ-
layın.

9 HASSAS ÇALIŞANLAR (Özel 
Politika Gerektiren Çalışanlar): 
Genç, yaşlı ve hamile personel 

durumundaki çalışanlar belirlenmelidir. 
Bu çalışanların sağlık ve güvenliklerinin 
doğru şekilde korunduğundan emin ol-
mak için risk değerlendirmesi yapın. 

STRESİ EN AZA İNDİRİN : 
Stres, insanların çalışma per-
formanslarını düşüren neden-

lerdendir. İşyerinizi daha mutlu ve rahat 
bir yer haline getirmek için gerekli ön-
lemleri almak önemlidir. vanisg.meb.gov.tr
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Yangın; insanların canlarını ve mallarını, doğamızı ve tüm hayatımızı tehlikeye atan ciddi ve büyük 
bir felakettir. Tarihe baktığımızda yangınlar insanoğlunu en hazırlıksız olduğu  zamanlarda yakala-

mıştır. Yangının dinamik bir yapısı vardır, herhangi bir müdahale olmadığında büyür ve sürekli yayılır. 
Yangının ne kadar hızlı yayıldığı değişik testler sonucunda görülmüştür. Bazı durumlarda bir yangını, 
başlangıcından bir dakika sonra bir bardak su ile söndürülebiliriz. Yangının ikinci dakikasında ise sön-
dürme işlemi için bir kova su ve üçüncü dakikasında belki de bir tanker su gerekir. Yangın, başlangıçta 
kaplumbağa daha sonra ise tavşan hızıyla ilerler.

 Yangının ilk evresi yanmadır. Kısaca özetle-
mek gerekirse   oksijen, ısı ve yanıcı maddenin bir 
araya gelmesiyle yanma olayı meydana gelmektedir.

Bu olaya yangın üç-
geni adı verilmekte-
dir. Yanma olayının 
yangına dönüşmesi 
için zincirleme reak-
siyon gerekmekte-
dir.   

 Kontrol altına alınamayan her tür yanma olayı-
nı yangın olarak adlandırıyoruz. Yangın üçgeni bizim 
için önem arz etmektedir. Zira yangının söndürülmesi 
için üçgen kenarlardan bir tanesinin ortadan kaldırıl-
ması gerekmektedir. 
 Yangın tehlikesinde akademik ve bilimsel araş-
tırmalar içinde en çok çalışılan ve en çok faydalı olanı 
“yangın riski analizi”dir. Zira; ölüm, yaralanma ve mal 

Yangın

zararının azaltılması yangın riski değerlerine göre 
belirlenir. Yangın riski iki ana konuyu içerir. Biri-
si, beklenen ölüm, yaralanma, mal zararı miktarı 
diğeri ise yangının çıkma ihtimalidir. Bir binada 
yangın çıkma ihtimali binanın kullanılma ama-
cına, binanın ve binada bulunan malzemelerin 
özelliklerine ve binada alınan yangın güvenlik 
önlemlerine bağlıdır. Yangın risk analizi ile eksik 
ve tespitler değiştikçe risk boyutlarının nasıl değiş-
tiğini aşağıdaki örnekle daha iyi anlıyoruz.
 Örneğin, okulumuzda veya binamızda 
yangın algılayıcı ve uyarıcı sisteminin olmaması 
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halinde; burada meydana gelecek bir yangının ölüm, 
yaralanma ve maddi zarar cinsinden muhtemel bir bü-
yüklüğü olacaktır. Eğer binamızda yangın algılayıcı ve 
uyarı sistemi mevcut ise  binadaki yangınlar daha küçük 
boyutta daha az ölümlü ve daha az maddi hasarla kala-
caktır. Tabi bunun yanında yangınlarda yangına müda-
hale cihazlarının da hayati görevleri vardır.
 Yangın dolapları, söndürme tüpleri veya taşınabi-
lir söndürme cihazları olarak bilinen yangına müdahale 
cihazları, daha yangının başlangıcında kullanıldıkları 

için söndürme etkileri ve kullanılabilirlikleri 
çok önemlidir.
  Bazen büyük hasar meydana gele-
bilecek bir yangın, söndürme cihazı ile daha 
başlangıçta söndürülürken, bazen de sön-
dürme cihazının içindeki maddenin uygun 
olmaması veya söndürme cihazının çalışma-
ması nedeniyle küçük yangınlar bile büyü-
yebilmektedir. Çok geniş kullanım alanının 
olması, çok kullanılması, yangın sektörü için-
de en çok hile yapılanı ve halkın en çok kar-
şılaştığı yangına müdahale cihazı söndürme 
tüpleri olduğundan üzerinde durulması aza-
mi önem arz etmektedir. Bu cihazlar tedarik 
edilirken firmaların hizmet yeterlilik belgele-
ri, TSE belgeleri ve garanti belgeleri mutlaka 
görülmelidir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığının yayınladığı son genelgede; 

“Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda, yılda bir kez yerinde 
genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek 
hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları 
yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndür-
me cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır 
yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 Okullarımızda ve binalarımızda bulunan yangın 
dolaplarını mutlaka belirli zamanlarda kontrol etmeliyiz, 
yangın dolaplarındaki su hortumlarının herhangi bir de-
formasyona uğramadığından, su vanasını açtığımızda hor-
tumlarda tazyikli su olduğundan mutlaka emin olmalıyız. 
Yangın esnasında bulunduğumuz binayı güvenli bir şekilde 
tahliye etmek için tasarlanan acil çıkış kapılarını ve merdi-
venlerini sürekli güncel ve kullanılabilir halde bırakmalıyız.   
 Maalesef ülkemizde insanların çoğunluğu “kader-
ci” bir anlayışa sahiptir ve her şeyi Allah’a emanet eder-
ler. Bu zihniyet, yangın önlemlerini olumsuz yönde etkile-
mektedir. Bir şey olmaz mantığının oluşturduğu tedbirsizlik 
riskleri arttırmaktadır. Yangın güvenliğinin sağlanmasında 
eğitimin rolü de büyüktür. Halkın eğitimine ilkokullardan 
itibaren başlanır ve konunun önemi anlatılırsa, insanlarımı-
zın konuya yaklaşımları daha farklı olacaktır. Nitekim, ge-

Yangın

lişmiş ülkelerde yangın eğitimine ilkokullarda 
başlanmakta, tatbikat ve denetimlerle yangın 
bilinci sağlanmaktadır. Yine de çok geç kal-
mış sayılmayız. Zaman kaybetmeden okulla-
rımızdaki öğretmen ve öğrencilerimize yangın 
uzmanlarımız tarafından bu eğitimlerin veril-
mesini sağlayarak beraberinde uygulama 
ve tatbikatlar yaparak önemli bir farkındalık 
oluşturabiliriz. “Tedbir almak, yangını söndür-
mek kadar önemlidir.” 
 Yangınsız günler dileğiyle...

Murat MOTOR
Sivil Savunma Uzmanı
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GİYSİNİZ ALEV ALIRSA

NE YAPMALISINIZ?
1. DUR

2. YAT

3. YUVARLAN

Nerede olursanız olun, giysinizin alev 
aldığını gördüğünüzde durun...

Zemine doğru eğilerek yatın...

Yüzünüzü alevlerden korumak için elle-
rinizle kapatın ve ateş sönünceye kadar 
yerde yuvarlanın...

vanisg.meb.gov.tr
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SÖYLEŞİ

Okul sağlığının tanımını yapar mısınız?

 ✹ Okul sağlığı Sağlık Bakanlığı ile Milli Eği-
tim Bakanlığı arasında imzalanan bir protokoldür. 
Bu çalışma okulda olması gereken kriterleri kapsı-
yor. Okul sağlığı; öğrencilerin ve çalışanların sağ-
lığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul 
yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye 
dolayısıyla okula, okul yaşamına sağlık eğitiminin 
verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak ta-
nımlanmaktadır.

Türkiye’de Okul Sağlığı çalışmaları ne zaman 
başladı?
 ✹ Ülkemizde okul sağlığı çalışmaları, 1930 yılında 

çıkartılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 
başlatılmıştır.

Okul Sağlığı hizmet kapsamı içerisinde 
neler  vardır?

 ✹ Hizmet kapsamı içerisinde; Sağlık hizmet-
leri, sağlık eğitimi, sağlıklı besleme, sağlıklı okul ve 
güvenli çevresi, fiziksel aktivite, aile/toplum katılı-
mı yer almaktadır.
       
 Bu hizmetlerin yerine getirilmesi ile okul’un 
standartların üzerine çıkması, eğitimin daha ve-
rimli hale gelmesi, öğretmen, öğrenci ve ailelere 
katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Mayıs 2016 yılında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Okul Sağlığı Hizmetleri İş 
Birliği Protokolü adlı protokol imzalanmıştır.  2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Sağlığının 

Korunması ve Geliştirilmesi Programı kapsamında bir kılavuz yayınladı. Yayınlanan kılavuz ve Okul 
Sağlığı Protokolü hakkında detaylı bilgi almak için Bahçesaray Toplum Sağlığı Merkezinden; Çevre 
SağlığıTeknisyeni Berkan BAYAT ve Ebe Deniz KURAL ile görüştük. 

OKUL SAĞLIĞI

Okul Sağlığı



Güvenli Gelecek                     Ekim 2018                 

19

Okul Sağlığı çalışmalarının hedefi 
Nedir?
 ✹ Hazırlanan bu program çerçevesinde yapı-

lacak çalışmalarla, okul çağındaki bütün çocukla-
rın bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik 
halinde olmasının sağlanması ve sürdürülmesi,  
sağlıklı bir çevrede gelişimi,  ailelerin ve toplumun 
sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

Okullara yaptığınız ziyaretlerde dikkat 
ettiğiniz hususlar nelerdir?
 ✹ Okullarda öncelikli olarak öğrencilerin hij-

yenine, okul, sınıf ve lavabo temizliğine, havalan-
dırma ve ısınmasına bakıyoruz. Pansiyonlu okulsa 
yemekhanelerinin, yattıkları odaların hijyen ve te-
mizliğine bakıyoruz. Okul kantinlerinin olması ge-
reken kriterleri yerine getirip getirmediğine bakılır. 
Çocuklarda bazı kötü alışkanlıkların oluşumunu 
önlemek amacıyla okul sağlığı kapsamında okul 
çevresine bakılmaktadır.

Ailelere yönelik çalışmalarınız var mı?

 ✹ Sağlık hizmetleri kapsamında aile sağlığı 
birimi var. Öğretmenleri ailelerle okul sağlığı kap-
samında iş birliği içinde olacaktır. Gerekirse aile 
temsilcisi seçmeleri gerekecektir.

Taramalarınızı okullarda ne sıklıkta 
yapıyorsunuz?
 ✹ Taramalarımız okulun açılmasıyla başla-

yacak. Aile bireylerinin kabulü ile aşılar yapıla-
cak. Okul öncesi, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine işitme 
tarama programı yapılacak. Diş sağlığı ile ilgili 
çalışmalar yapılacak. Gerekli görülen bir durum 
olursa (Bit, uyuz, salgın bir hastalık vb.) müdaha-
le edeceğiz.  İki aylık dönemler halinde okullara 
gideceğiz. Mayısa kadar tüm okul denetimleri bite-
cek. Başlangıçta rehberlik amacı ile olacak, sonra-
ki dönemlerde denetimler yapılacak.

Okul sağlığı kapsamında okul çevrelerine 
yönelik yapılacak çalışmalar nelerdir?

 ✹ Öncelikle okulun çevresinin güvenliği 
önemlidir. Ayrıca yangın, doğal afet gibi durumlar-
la karşılaşmadan önce gerekli önlemlerin alınması 
için Milli Eğitimin kendi bünyesinde çalışma yap-
ması gerekecek. Yangın söndürücü ekipmanların 
bulunması ya da acil durumlarla ilgili yapılacak 
tatbikatlar okul güvenliğine yönelik çalışmalara 
katkı sağlayacaktır.

Okul sağlığında neredeyiz?

 ✹ Okul sağlığı ile ilgili çok büyük ilerleme 
kaydedemedik. Okullarımızın okul sağlığı ile ilgili 
yeterli bilgiye sahip olmadığını gördük. Okulların fi-
ziki yapılarının yetersizliği, gerekli hijyen koşullarını 
taşımaması, ısınmasının yetersizliği, çöp kovalarının 
olmaması gibi unsurların tespitini yaptık. Bu çerçe-
vede şu anda gerideyiz ama bunun telafisini yapıp 
bu dönem içerisinde kapatacağımızı düşünüyoruz.

Okul sağlığı hizmetleri neden önemli?

 ✹ Okul sağlığı hizmetleri öğrencileri, aileyi, 
öğretmenleri ve diğer çalışanları kapsamaktadır. 
Okullarda gerekli çalışmaların takip edilmesi, sağ-
lıkla ilgili dosyalamaların yapılması bize öğrenci 
takibi için kolaylık sağlayacaktır.

Okul Sağlığı Yönetim Ekibi kimlerden 
oluşmalıdır?

 ✹ Her okulun; bir idareci, bir öğretmen, bir 
öğrenci ve bir okul aile birliği üyesinden oluşan 
okul sağlığı yönetim ekibi olmalıdır.

Okul Sağlığı Değerlendirme Ekibi kimlerden 
oluşuyor?

 ✹ Toplum Sağlık Merkezi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ikişer yetkili-
nin katılımıyla oluşur.

Okul Sağlığı
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Okulda verilebilecek sağlık hizmetleri ne-
lerdir?

 ✹ Okulda sağlıklı beslenme ile ilgili eğitimler, 
alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar ve temizlik 
ile ilgili eğitimler verilecek. Ayrıca okul çevresi ile 
ilgili çalışmalar da yürüteceğiz.

İlkokul, Ortaokul ve Lise için farklı 
çalışmalarınız var mı? 

 ✹ Önceliğimiz köylerdeki okullar olacak. 
Lise için teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar-
la ilgili eğitimler vereceğiz.

Okul Sağlık Kayıtları nasıl tutulmalıdır? 
Değerlendirme nasıl oluyor?

 ✹ Okul sağlığı protokolü kapsamında gerek-
li dokümanları tüm okullara gönderdik. Bir ekibin 
oluşturulması gerekiyor. Bu ekibin kayıtsal olarak 
bir dosya oluşturup bunların takibini yapması ge-
rekecek. Yetersiz kaldığı durumlarda bizden veya 
Milli Eğitimden ilgili sorumlularla da iletişime ge-
çebilir. Bu çalışmalar sonunda değerlendirme 

formlarının takibini ve denetimlerimizi yapacağız. 
Gerçekleştirilmesi gereken kriterlerden bir tanesi-
ne uyulmadığı taktirde, okul sağlığına uyulmadığı 
kanaatine varacağız. Protokolun kapsamı bu şekil-
de.

Okulda hijyen neden önemli?

 ✹ Kişisel temizlik davranışlarının kazanıla-
maması ya da temiz olmayan çevre koşulları, ço-
cukların hasta olmasına neden oluyor. Bu yüzden 
okulda lavabo ve tuvaletlerin, sınıfın, spor salon-
larının ve koridorların temiz olması gerekiyor. Her 
teneffüste tuvalet ve lavaboların temizliğinin yapıl-
ması, bu alanlarda tuvalet kâğıdı, havlu kâğıt ve 
sıvı sabunun bulunması önemlidir. Ayrıca tuvalet-
lerde akar su olmalı, çöp kutusu bulundurulmalı, 
çöp kovası ayakla açılma mekanizmasına sahip 
olmalıdır.

Mülkünaz CANSIZ
İş Güvenlik Uzmanı

Okul Sağlığı
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KİŞİSEL HİJYEN
DİŞLERİNİ FIRÇALA SAÇLARINI YIKA ELLERİNİ YIKA

BANYONU YAP KIYAFETİNİ DEĞİŞTİR TIRNAĞINI KES

Sabah uyanınca ve gece yatma-
dan önce olmak üzere günde en 
az iki defa dişlerinizi fırçalama-
lısınız.

Saçlarınızı sürekli temiz ve 
düzenli tutmak için taramalı 
ve sık sık yıkamalısınız. 

• Tuvalet sonrası
• Yemekten sonra
• Hayvanlarla oynadık-

tan sonra
• Saçlarınızı taradıktan 

sonra
• Dışarıda oyun oyna-

dıktan sonra ellerinizi 
yıkamalısınız.

KİŞİSEL HİJYENİ BİLİYORUZ, UYGULUYORUZ

En az haftada bir kez banyo 
yapmalısınız. İç çamaşırları-
nızı hergün değiştirmelisiniz. 

Hergün temiz ve düzgün kıyafetler gi-
yin. Kıyafetleriniz kirlendiğinde veya 
ıslandığında değiştirin. 

Tırnaklarınızı her zaman 
kısa ve temiz tutmalısınız.

vanisg.meb.gov.tr
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Kültür, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ancak bazen anlamını etraflıca düşünmediğimiz bir 
kavram olarak gözükmektedir. Birçok tanımı olmasına rağmen en sık kullanılan tanımı Kroeber ve 

Kluckhohn (1952) tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre Kültür “İnsan gruplarının özgün yapılarını ortaya 
koyan, yaratılan ve aktarılan sembollerle ifade edilen düşünce, duygu ve davranış biçimleridir.”
Kültürün temelini geleneksel görüşler ve özellikle onlara atfedilen değerler oluşturmaktadır. Kültürel sistem-
ler bir yandan davranışın ürünü, diğer yandan ise gelecekteki davranışın koşullayıcısıdır. (Bozkurt, 2005)

Geçmiş 
Davranışlar

KÜLTÜR Gelecekteki
Davranışlar

 Güvenlik ise yine herkesin günlük dilde de 
oldukça sık kullandığı bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Maslow’un insan ihtiyaçlarını belirle-
yen piramidine göre güvenlik ihtiyacı, yaşama ih-
tiyacından hemen sonra gelir. Kişi yaşamak için te-
mel ihtiyaçlarını yerine getirdikten sonra geleceğini, 
kendini güvence altına almak ister. İş kazalarından 
korunmak, yaşamını güvence altına almak arzusu 
duyar. Güvenlik kavramı genel olarak ‘emniyet 
içinde olma duygusu’ olarak tanımlanabilir. Başka 
bir tanıma göre ise Güvenlik, “ mevcut ortamda 
kabul edilebilir düzey ve bu düzeyi korumak için 
zamansız ölüm, yaralanma veya endişe verici ko-
şulların var olma olasılığını azaltma” anlamındadır.  
 Güvenlik, işletmelerde sadece tanım ile sı-
nırlı kalmamalı bunu stratejik olarak uygulayabil-
mek için mutlaka bir kültür oluşturulmalıdır. Güven-
lik bilgiye dayanır. İçe sindirilmiş ve yaşam biçimi 
haline getirilmiş bilgiye ise kültür denilir.Her işletme 

Güvenlik Kültürü

kendi içinde küçük bir toplum olarak düşünülürse, 
bu toplumun da bir kültürü olacaktır. 
 Güvenlik Kültürü 1986 yılında Çerno-
bil’de meydana gelen nükleer kazadan sonra 
hazırlanan raporlarda ilk kez bahsedilen güven-
lik kültürü, iş kazalarının önlenmesinde üzerinde 
önemle durulan bir kavram olarak yer edinmiştir. 
Bu konuda son 20–30 yıllık süreçte gerek teorik ge-
rekse de uygulama düzeyinde birçok çalışma yapıl-
mıştır. Bu çalışmalardan elde edilen ortak sonuç, iş 
kazalarının önlenerek güvenli bir çalışma ortamının 
yaratılmasında güvenlik kültürü, diğer bir ifadeyle 
pozitif bir güvenlik kültürü-nün anahtar bir kavram 
olduğudur.
 Cooper’a(1998) göre güvenlik kültürü birey, 
iş ve örgüt arasındaki amaca yönelik çok sayıda 
etkileşimin bir ürünüdür.
 Uttal(1983) güvenlik kültürünü ‘’Bir örgütte 
neyin önemli olduğuna yönelik paylaşılan değerler, 

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
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venliği sağlamaları için gerekli bilgi, beceri ve yeteneği sağlar.
 Ӻ İş arkadaşlarının güvenliğe yönelik destek sağladığı, destekleyici bir çalışma çevresi  vardır.
 Ӻ Bütün iş aktiviteleri ve yönetimi tehlikelerin yok edilmesi ve yaralanmaların önlenmesi üzerine 

odaklanmıştır.

İş Güvenliği Kültürünün gelişmesiyle;
 } İş kazaları azalacaktır.
 } Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar 

azalacaktır.
 } İşten memnuniyet ve mesleki tatmin artacaktır.
 } Çalışanların yaşam kalitesi artacaktır.

Güvenlik Kültürünün Özellikleri
 ◉ Bütün çalışanlar tarafından paylaşılan değerlerdir.
 ◉ Yalnızca yönetim ve denetim sistemleriyle sınırlı 

değil, örgütteki formel güvenlik sorunlarıyla da ilgilidir.
 ◉ Güvenlik kültürü, tüm çalışanların katılımını ge-

rektirir.
 ◉ Tüm çalışanların işteki davranışını etkiler.
 ◉ Bir organizasyonda olaylardan, kazalardan ve 

hatalardan öğrenme ve gelişmeyle ilgili  gönüllülüğü 
yansıtır.

İstenilir bir güvenlik kültürü şu özellikleri içerir:
 Ӻ Bütün çalışanlar güvenlik kuralları ve düzenle-

melerine her zaman uyar.
 Ӻ Çalışanlar sürekli bir biçimde tehlikeleri araştırır  

ve tehlikeli bir durum bulduğunda onu düzeltmek için 
inisiyatif alır.

 Ӻ Bütün çalışanlar güvenlikle ilgili aktivitelere 
katılmaya isteklidir. Güvenlikle ilgili aktivitelere katılım 
teşvik edilir.

 Ӻ Güvenlikle ilgili konularda açık bir iletişim var-
dır. Bu gibi durumlarda, azarlama korkusu veya disiplin 
cezası korkusu yoktur.

 Ӻ Güvenlikle ilgili ortaya çıkan olayları, sistem 
başarısızlığını tespit etmek ve sistemde gerekli düzeltme-
leri yapmak için bir fırsat olarak görülür.

 Ӻ Eğitim programları, çalışanların işlerinde gü-

inançlar ve organizasyonun yapısı ve davranış-
sal normları üreten kontrol sistemleri arasındaki 
etkileşim’’ olarak ifade etmektedir.

Güvenlik Kültürünün iki boyutu vardır;
 ◉ Organizasyon üyelerinin güvenliğine 

ilişkin inançları, tutumları, değerleri
 ◉ Organizasyonun sahip olduğu, güvenli-

ği iyileştirici yönde yapılar, uygulamalar, kont-
roller ve politikalardır.

 İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde; 
devlet, işverenler, çalışanlar, üniversiteler ve sivil 
toplum örgütlerine görevler düşmektedir. 

Zerrin KÜÇÜK
İş Güvenlik Uzmanı

Güvenlik Kültürü

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ BİR DAVRANIŞ BİÇİMİDİR 
ÖĞREN VE ÖĞRET...
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9 ADIMDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
Güvenlik Kültürünün oluşması için işverenler, yöneticiler ve çalışanlar için 
gerekli kural ve adımlar. 

Kurallara uyma, önlem alma vb. güvenlik uygulamalarında uyumluluğun 
sağlanması için, güvenliğe yönelik çalışmaların sürekli tekrar eden bir süreç 
ile yapılması gerekir. Önlemleri alın, çalışanları uyarın, güvenliği sürekli anlatın, 
onlara çalışma ile ilgili bilgileri sunun ve güvenli çalışmayı önerin. 

Kazalar incelendiğinde, kazaya yol açan tek bir faktör olmadığı, bir dizi fak-
törün bir araya gelmesi sonucu kazaların meydana geldiği bilinmelidir. 

Güvenlik aktivitelerini sisteme entegre ederken bunu yeni bir güvenlik ön-
lemi olarak ilan etmeyin, çalışanlar bu durumu bu ay çıkarılan ve kendilerine 
getirilen bir yük olarak algılayacaktır.  

Çalışanların güvenlik performansını daha iyi hale getirmek ve iyileştirmek için 
onları sürekli teşvik etmeye çalışın. İyileştirmeleri takip edin ve kayıt altına alın.   

Çalışanlara yeni politika ve öncelikleri dikte etmek yerine, güvenlik ile ilgili 
konularda onları karar verme sürecine dahil edin.   

Bir olay veya kaza söz konusu olduğunda, hemen sistemi suçlamak yeri-
ne, böyle bir durumun neden meydana geldiğini araştırın. Sadece neyin yanlış 
gittiğine bakmayın, tehlikeyi tanıyın, ve çözüm için en iyi yolun ne olduğunu 
düşünme alışkanlığı edinin ve tehlikeyi kontrol altına alın. 

Meydana gelen bir kaza ile ilgili incelemelerde, durumu eylem planlaması olarak 
ele alın, çalışmanıza hata bulma görevi olarak bakmayın.    

Yeni bir güvenlik önlemi veya kontrol oluştururken, çalışanların bundan na-
sıl etkileneceklerini, bu çalışmayı neden yaptıklarını, veya önceki düzenlemeyi 
neden değiştirme gereği duyulduğunu, bu işlem sonucunda nasıl bir başarı veya 
sonuç alınmasının beklendiğini çalışanlara açıklayın.

İşyerinde meydana gelen yaralanmaları, kayıp iş günleri, masraflar, çalı-
şanın değiştirilmesi gibi işlemleri tanımlayın, bunların maliyetini hesaplayın ve 
gerekli ölçümleri yapın. Bu işlemleri tanımlayabiliyor veya ölçebiliyorsanız, bunu 
yönetebilirsiniz. 
Güvenlik kültürü, yaptığımız çalışmaları ciddiye almakla yönetilebilir ve istenme-
yen kaza ve yaralanmalar işe verilen önemin sonucu olarak azaltılabilir.

SONUÇ : Güvenlik performansındaki gerçek değişim, Güvenlik kültürü, organizasyondaki değişik-
liklerle olacaktır. Kültürdeki değişim, tutarlı bir liderlik ve tekrarlama gerektirir. Hedef kitlenin değerle-
rinde sistematik bir değişime ihtiyaç vardır, bütçe veya finansman öncelikleriyle yapılması gerektiği 
düşünülmemelidir. 

1. ADIM

2. ADIM

3. ADIM

4. ADIM

5. ADIM

6. ADIM

7. ADIM

8. ADIM

9. ADIM

vanisg.meb.gov.tr
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Afet, insanlar ve ülkeler için fiziksel, sosyal ve ekonomik kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan 
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ya da in-

san kökenli olayları ifade eder. 

Afetler kökenlerine göre 3’e ayrılır.

 } Doğal Afetler (Deprem, yangın, sel, heyelan, çığ, tsunami gibi)
 } Teknolojik Afetler (Nükleer patlamalar, kimyasal/radyoaktif sızıntılar gibi)
 } İnsan Kökenli Afetler (Bölgesel/iç savaşlar ve çatışmalar, patlamalar, terör olayları, kitlesel göçler gibi)

 Ülkemiz doğal, teknolojik ve insan köken-
li afetlerle her geçen yıl daha fazla karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu afetlerden bazılarının(patlama, 
iç savaş vb.) oluşumunu engelleyebildiğimiz gibi 
bazılarını(deprem, çığ, sel vb.) engellemek imkân-
sızdır. Afetlerin oluşumunu engellemek imkânsız 
olsa bile afetlerin neden olabileceği zararları mi-
nimize etmek hatta ortadan kaldırmak 
mümkündür.  Bunun tersi de olabilmek-
tedir. Yani insan davranışları afetlerin 
oluşumunu tetikleyebilmektedir. Örne-
ğin; deprem bölgelerine, özellikle fay 
hatlarına yakın kurulan şehirler, akarsu 
yatakları veya heyelan bölgelerindeki 
yerleşimler afet olaylarını tetikleyen et-
kenlerdir.
 Afetler, maddi ve manevi birçok yönden 
insanları etkilemektedir. Can ve mal kaybı gibi 
gözle görülen kayıpların yanında psikolojik trav-

ma, dayanışmanın zayıflaması gibi manevi etki-
leri de bulunmaktadır.
 Afetlerle iç içe yaşayan bir toplum olma-
nın bilinciyle, önlem alma ve zarar azaltma kültü-
rünü okul içinde geliştirmek, eğitim ve bilinçlen-
dirme faaliyetlerini hızlandırmak, bu çalışmaları 
okullarda eğitim-öğretim görmekte olan tüm öğ-

rencilere ulaştırmak öğretmenlerin ve 
okul idarecilerinin bir görevi olmalıdır.
 Afetlerin yol açabileceği tehlikeler-
den korunmak için ilk adımlardan biri 
bireyin “Afet Bilinci Kültürü” ne sahip 
olmasıdır. Afet bilincine sahip olmak, 
her türlü tehlikenin getireceği zarar-
lardan korunarak, bilgili ve hazırlıklı 

yaşamaktır. Bireyi bir tehlike anında sadece o 
andaki bilgisi ve doğru davranışları kurtarabilir. 
Doğru davranışı uygulayabilmek için de eğitimli 
olmak ön koşuldur. Bilimsel birçok araştırma, kişi-

Acil Durumlar

“Afet bir olayın 
kendisi değil, 

doğurduğu 
sonuçtur.”
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nin ölüm çekincesiyle yüz yüze geldiği ya da felake-
te tanık olduğu büyük gerginlik ve baskıya yol açan 
durumlarda, uygulaması gereken doğru davranış 
kurallarını eyleme geçirmede çok güçlükler yaşaya-
bileceğini ortaya koymuştur. Peki, beklenmedik olay 
veya tehlikelerle nasıl baş edebiliriz, canımızı nasıl 
kurtarabiliriz? Uzmanların yorumu; acil durumlara 
hazırlıklı olmaya yönelik eğitimler ile kişinin bilgi dü-
zeyi ve fiziksel hazırlığı kesinlikle çok önemli işleve 
sahiptir. Bunun da çok işe yaradığı tespit edilmiştir. 
Kısacası, önceden edindiğimiz bilgi, can alıcı önem 
taşıyor ve hayatta kalmamızı sağlıyor. 

 Başta deprem olmak üzere afetlerle mü-
cadele etmenin en önemli adımı afetlere karşı ha-
zırlıklı olmaktır. Afet öncesinde planlı çalışmalar 
sonucu gerekli adımlar atılarak ve tedbirler alına-
rak afet zararlarını en aza indirmek mümkündür. 
Herhangi bir acil durumda okul yöneticileri ve 
öğretmenler, öğrencileri ve okulu koruyabilir. Afet 
konusunda en önemli hazırlık, okulun tüm yöneti-
ci ve öğretmelerinin, öğrenci velilerinin, öğrenci 
temsilcilerinin bir araya gelerek bir deprem veya 
diğer afetler sonrası ortak hareket edebilecekleri 
“Acil Durum Eylem Planı”nı hazırlamak olmalıdır.

 Acil Durum Eylem Planı’nda aşağıdaki konuların cevapları açık ve net bir şekilde yer alması 
gerekmektedir:

 Ӻ Sarsıntı sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin 
davranışı nasıl olabilir?

 Ӻ Sarsıntının sona ermesiyle birlikte bina tahliyesi 
nasıl olmalıdır?

 Ӻ Tahliye sonrası okul personeli ve öğrenciler nere-
de ve nasıl toplanır?

 Ӻ Toplanma yerinde öğrenci sayımı nasıl ve kim 
tarafından yapılır?

 Ӻ Mahsur kalan öğrenciye ya da okul çalışanına 
kim ve nasıl destek verir?

 Ӻ Okulun genel güvenliği nasıl sağlanır?
 Ӻ Gerektiğinde okul müdürü yerine afeti yönetecek 

kişi kim olmalıdır?
 Ӻ Yaralılara ilk yardımı kimler ve nasıl yapar?
 Ӻ Ağır yaralıları hastaneye kim ve nasıl sevk eder?
 Ӻ Okuldaki enerji kaynakları (elektrik, su, doğal gaz vb.) nasıl kontrol edilir?
 Ӻ Okuldaki küçük yangınlara nasıl müdahale edilir?
 Ӻ Öğrencilerin doğru ve etkin bir şekilde yönlendirilmesi nasıl yapılır?
 Ӻ Öğrencilere psikolojik ilk yardımı kimler ve nasıl yapar?
 Ӻ Öğrencilerin velisine ya da yakınına teslimi nasıl yapılır?
 Ӻ Engelli öğrencilere veya personele kimler ve nasıl destek verir?
 Ӻ Okulda kalan öğrencilerin ve çalışanların barınma, su, gıda ve sağlık ihtiyaçları nasıl karşılanır?
 Ӻ Okulda karşılaşılan sorunları çözmek adına dış destek kimler tarafından sağlanır?
 Ӻ Okuldaki önemli evraklar nasıl korunur?

Acil Durumlar
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Acil Durum Eylem Planı’nda;

 ◉ Okul müdürü,
 ◉ Müdür yardımcıları,
 ◉ Öğretmenler,
 ◉ Okulda çalışan güven-

lik görevlileri,
 ◉ Okulda çalışan diğer 

personel,
 ◉ Öğrenci temsilcileri ve 

konuya duyarlı öğrenciler,
 ◉ Veliler,
 ◉ Yakın çevredeki esnaf-

lar/işyeri çalışanları,
 ◉ Yakın çevredeki kamu kurum çalışanları,
 ◉ Mahalle Afet Gönüllüleri,
 ◉ Sivil Savunma çalışanları,

“Güvenli yaşam, her 
türlü tehlikenin ge-
tireceği zararlardan 

korunarak yaşamaya 
çalışmaktır.”

 ◉ Afet konusunda özel becerileri olan birey-
ler yer almalıdır.

 Afetlerle başa çıkmak için 
önceden yapılabilecek çalışma-
lar okul müdürü, çalışanlar ve 
öğrenciler için başlangıçta zor 
görünmektedir. Fakat okulun 
afete hazırlanması konusunda 
iyi bir planlama ile başarılı so-
nuçlar almak mümkün olabilir.
Okulunuzda mevcut durumu 
tespit etme, karşılaşılabilecek 

afet etkilerini azaltma, hazırlık ve müdahale ko-
nularını kapsayan bir plan geliştirme ve bu planı 
güncelleme adına, öncelikle düzenli toplantılar 
yapılmalıdır. 

Acil Durum Eylem Planı hazırlığınızda aşağıdaki önerilerden yararlanabilirsiniz:
 } Bir afet anında veya sonrasında kimlerin nelerden sorumlu olacağını ve görevlerini belirleyin ve 

yazılı hale getirin.
 } Binada bir afet sırası ve sonrasında nasıl hareket edileceğini belirleyin, tahliye yollarını ve top-

lanma yerlerini gösteren krokileri görünür yerlere asın.
 } Koridorlarda, oda ve sınıf kapılarının önlerinde ve merdivenlerde geçişi engelleyecek hiçbir 

eşya bulunmamasına dikkat edin.
 } Büro eşya ve malzemelerinin (dolap, masa vs.) konumlarını 

bir acil durumda çıkışı kolaylaştıracak şekilde düzenleyin.
 } Gaz bağlantı noktalarını gaz kaçağına karşı kontrol edin.
 } Yangın uyarı sistemlerinin aktif olarak çalışmasını sağlayın.
 } Yangın tüplerinin kontrol ve dolumunu zamanında yapın.
 } Okul koridorları uygunsa tüm sınıf kapıları dışarı açılmasını 

sağlayın.
 } Tüm uyarıcı levhaları standartlara uygun olarak değiştirin.
 } Ofis, laboratuvar ve sınıflardan çıkışı ve dışarıda toplanma 

noktalarını planlayın.
 } Tahliye planlarını çeşitli ve belirli aralıklarla yapılacak olan tatbikatlarla personele ve öğrenci-

lere öğretin.
 } Acil durumlarda binanın kolayca tahliye edilmesi için koridor ve merdivenlerde acil aydınlatma 

lambalarının gerekli yerlere takıldığından ve çalışır durumda olduklarından emin olun.
 } Tatbikatın başarısına göre acil çıkış planını yeniden düzenleyerek gereken yerlere acil aydınlat-

ma ve çıkış işaretlerini ekleyin.

Acil Durumlar

“Afetten değil, afete 
hazırlıksız yakalan-
maktan korkulmalıdır.”
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 Afetlerde can ve mal kaybı olabilir; afetler-
den korkmak da gayet normaldir. Ancak korku ve 
kayıplar bu yollarla azaltılabilir:

 }  Tehlikelerin neler olduğunu öğrenmek
 }  Afetlere karşı nasıl önlem alınması gerektiğini 

bilmek
 }  Alınan önlemleri uygulamak

 Afetlerin ilk dakikaların-
da herkes kendi başınadır; bizi 
sadece kendi hazırlığımız ve 
bilgimiz koruyacaktır. Dünyanın 
hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, 
arama-kurtarma ekipleri gibi 
birimlerin tüm bireylere anında 
ulaşması mümkün değildir. Afet sonrası “altın saat-
ler” olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin 
hazırlıklı olması şarttır.
 Bildiğiniz gibi karşı karşıya kalabileceğimiz 
acil durum ya da afet riski veya olgusu, sadece 
bulunduğumuz mekânı, söz gelimi okulunuzu etkile-
meyecektir. Bu çerçevede, okulunuzda yapacağınız 
her hazırlık hem okul içerisinde hem de okulunuzun 
yakın çevresiyle bağlantılı olarak düşünülmelidir. 
Hazırlıklarımız yaşadığımız yörenin koşullarında ne 

kadar gerçekçi olursa, afetin yol açabileceği olum-
suz etkileri o ölçüde engelleyebilir, azaltabilir ve 
hatta ortadan kaldırabilir. Unutmayalım, acil durum 
ya da afet öğrencilerinizi okul dışında herhangi açık 
ya da kapalı bir mekânda yakalayabilir. Bu neden-
le; öğrencilerinizin afet halinde her durumda, her 
mekânda nasıl davranacaklarını bilmeleri yaşam-
sal önem taşıyacaktır. Örneğin; Öğrencileriniz ev-

den çıkıp okula gelirken yolda 
deprem ya da meteoroloji kay-
naklı bir afetle karşılaştıkların-
da ne yapacaklarını bilmelidir: 
Eve mi dönecekler, okula doğru 
yola devam mı edecekler veya 
bulundukları yerde kalıp bekle-
yecekler mi?

  Şimdi şapkamızı önümüze koyup samimi-
yetle şu soruya cevap bulalım:
Okul veya toplum olarak acil durumlara ne ka-
dar hazırız?
 Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim 
öğretimin tüm paydaşlarına yeni eğitim-öğretim yılın-
da tehlike ve afetlerden uzak bir yaşam diliyoruz.

“Unutma! Önceden 
hazırlıklı olmak, hayat 

kurtarır!”

Acil Durumlar

Harun YAVUZ 
İş Güvenlik Uzmanı
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Eğitim, dar anlamda  insanlığın  değer yargıları ile bilgi  birikiminin kuşaktan kuşağa aktarılması 
iken  geniş anlamda bireyin toplumun  yaşam tarzını öğrendiği toplumsallaşma ve kültürleşme süre-

cidir.  Öte yandan günümüzde örgün eğitimin başlıca işlevlerinden birinin,  genç iş gücünün ekonomi-
deki çeşitli istihdam alanları arasında yönlendirmek olduğu düşünüldüğünde,  okullarda ve kurumlarda 
sürdürülen öğretim ve yetiştirme etkinliğinin eğitimdeki yeri anlaşılabilir. Eğitim bir süreçtir ve bireyin 
davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi  amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda eğitim bireyin 
davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde davranış değişikliği meydana 
getirme sürecidir. Eğitim ister formal ister informal olsun istenilen yönde davranış değişikliği meydana 
gelmiyorsa eğitimden söz etmek  mümkün değildir.  Bunun  için  geçerli eğitim yöntemleri kullanılmalıdır. 
İnsan  yaşamının bütün bir sürecini kapsayan eğitim,   elbette okul veya eğitim kurumları ile  sınırlı bir 
kavram olarak düşünülemez.

 Multidisipliner bir alan 
olan İş sağlığı ve güvenliği 
ise psikolojiden davranış bi-
limlerine, temel bilimlerden 
mühendislik ve tıp bilimlerine, 
ergonomiden en son teknolojiye kadar geniş bir 
alanda, öncelikle üreten insanın kazalardan ve 
hastalıklardan korunmasını ürün, fabrika (tesis) 
ve satış kayıplarının önlenmesini sağlayan, sürekli 
gelişim ve güncellemenin yer aldığı sistemli ve bi-
limsel çalışmaların toplamıdır.  Eğitim ile  İş sağlığı 
ve   güvenliği arasındaki ilişkiye baktığımızda ise 
; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve meslek 
hastalıklarının asgariye indirilebilmesi için en iyi 
metot eğitimdir.  
 30.06.2012 tarih  ve 6331 sayılı iş sağlığı 
ve güvenliği kanunu çalışanların eğitimine özel 
önem vermektedir.  Kanunun 17. Maddesi’nde  iş-
veren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim-

lerini almasını sağlar denilerek 
yetişkin eğitimine dikkat çek-
mektedir.  İnsanlar arasındaki 
bireysel farklılıkların yaş ile 
arttığı gerçeğinden hareketle 

yetişkin eğitiminde yöntem, yer, öğrenme hızındaki 
farklılıklar için en uygun düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. Yetişkin eğitiminde alınan bilginin 
öğreneceklerin ileride bir gün gerekir düşüncesiy-
le değil, günlük yaşamda karşılaştığımız sorunla-
rın çözümüne katkı sağlayacağı, yaşamını ve işini 
kolaylaştıracağı düşüncesi iş sağlığı ve güvenli-
ğinde eğitimin temel felsefesini oluşturmaktadır. 
Uzmanlaşmanın  ve özellikle iş sağlığı ve güvenli-
ğinin  her geçen gün önem kazandığı dünyamızda 
herkes işini iyi öğrenmek zorundadır.  Eğitim, bu 
sürece yardımcı olmaktadır. Şayet  eğitim,  insanın 
kendi işini öğrenmesine  yardımcı olursa,  amacına 
ulaşacaktır.

Eğitim

“Eğitim, güvenli ve 
sağlıklı çalışma  orta-
mı  açısından hayati 
önemdedir. “
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 15/05/2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Çalışanlarının İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik gereği işyerlerinde  sağlıklı  ve güvenli 
bir ortamı temin etmek, iş kazaları ve meslek hasta-
lıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorum-
lukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı kar-
şıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı 
alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 
güvenliği bilincine uygun davranış kazandırmaktır.  
Çalışanların iş yerinde iş kazası ve meslek hastalık-
ları gibi olumsuz koşullarda korunmasıyla beden ve 
ruh bütünlükleri açısından rahat ve güvenli bir or-
tamda çalışmak üzere eğitimlerini sağlamalıdır. Bu 
eğitimlerde çalışanlar iş sağlığı 
ve güvenliği temin edilmesini 
destekleyerek ölçülebilir.  Bu 
durum bilgi, beceri ve olumlu 
tutum kazanımlarını sağlaya-
caktır. 
 ILO’ya göre iş kazaları-
nın  %70’i, çalışanların emniyet-
siz davranışlardan kaynaklan-
maktadır. Yapılan araştırmalara 

göre iş kazalarının sebeplerinin %98’i insan ha-
tasından kaynaklanmaktadır. Kazaların çoğunun 
çalışanların güvensiz ve eğitimsiz  hareketlerinden 
meydana geldiği düşünüldüğünde, eğitimsizlik 
gerçekten iş kazaları ve meslek hastalıklarının  
en önde gelen nedenlerinden olmaktadır. Bunun 
da iş güvenliği eğitimi ile önlenmesi mümkündür. 
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak  
hem insani, hem toplumsal hem de yasal bir so-
rumluluktur. Bu nedenle; üniversiteler, kitle iletişim 
araçları,  basın, meslek kuruluşları, sivil toplum ör-
gütleri  iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi  için 
eğitim faaliyetlerine  tam destek vererek katılma-
lı, iş sağlığı ve güvenliği  bilincinin oluşturulması 

için iş sağlığı ve güven-
liğinin üç önemli ayağı 
olan devlet, işveren, işçi 
sendikaları hep birlikte 
kendilerine düşen so-
rumlulukları ve ödevleri 
yerine getirmelidir. Ku-
racakları olumlu iş birliği 
ile iş güvenliği eğitimine 
ağırlık  verilmelidir.  

 Bu denli birbirine bağlı olan  “eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği”  birbirinden ayrı düşünülemez. Ölüm-
lü iş kazalarında  OECD ülkeleri arasında Avrupa’da 1. Dünyada 3. Olan ülkemiz  iş sağlığı ve güvenliğinde  
Avrupa normlarını yakalamak zorundadır.. Bu nedenle konuyla ilgili tüm kesimlerin duyarlılık göstermesi 
gerekmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
oluşturulması ile mümkündür. Kültür, bir yaşam felsefesi, ortak bir paylaşımdır. Bu kültürün oluşturulması, ça-
lışanların  bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunması  durumları sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının 
ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlara verilmesi ile mümkündür. Çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği ile  mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla işveren  veya işveren vekili tarafından sunulan eğitimler 
ancak çalışanlara doğru uygulandığı takdirde etkili sonuçlara ulaşılabilecektir. 

“Eğitimdir ki, bir milleti ya öz-
gür, bağımsız, şanlı, yüksek 
bir topluluk halinde yaşatır; 
ya da esaret ve sefalete terk 
eder.  “
                  M. Kemal ATATÜRK

Necmettin KOÇ 
İş Güvenlik Uzmanı

Eğitim
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Herhangi bir temizlik maddesi kullan-
madan önce Güvenlik Bilgi Formlarını 
okuyun. Kullanacağınız kimyasallarla 
ilgili güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Konsantre sıvılar dikkatlice ve uygun 
bir oranda seyreltilmelidir. Kimyasalları 
kullanmadan önce talimatları öğrenin.

Kimyasal maddelerle çalışırken eldi-
ven ve gözlük takın. Zararlı kimyasal-
lar ciltte yanıklara ve gözlerde tahrişe 
neden olabilir.

Kimyasalların zararlı dumanlarını so-
lumaktan kaçının. Çamaşır suyu veya 
diğer kimyasal maddelerle çalışırken 
pencereyi veya havalandırmayı açın. 

Temizleyici kimyasallarını havalandır-
ma ve iklimlendirme sistemi girişlerin-
den uzakta saklayın. 

Tüm temizlik kimyasallarını orijinal am-
balajında saklayın. Temizleme kimyasal-
larını asla birbirleriyle karıştırmayın. Eski 
kimyasal kaplarını tekrar kullanmayın. 
Kimyasalların olduğu kaplar etiketlenmeli-
dir.  Kimyasalın içeriğini anlamak için kok-
lamayın, kimyasalların zararlı dumanları, 
cildinize ve burun yolunuza zarar verebilir. 

Kayma ve düşme riski oluşturacak kı-
yafetler giymeyin. Düşme  durumunda 
temizleme kimyasalları kıyafetinize, ze-
mine veya cildinize zarar verebilir. 

Eski tarihli veya uzun bir süre kullanıl-
mamış kimyasalları kullanmayın, uygun 
kimyasal toplama çöpüne atın. 

Kimyasal kirlenmeyi önlemek için temiz-
lik çalışmasından sonra ellerinizi bol sa-
bunlu suyla yıkayın ve kurulayın. 

TEMİZLİK İŞLERİNDE KİMYASAL

KULLANIMINA İLİŞKİN UYARILAR

vanisg.meb.gov.tr
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Okullardaki şiddet içeren durumlar seyrek yaşanır, beklenmedik bir şekilde gelişir ve büyük ölçüde trav-
ma yaratır. Herkes bir şekilde etkilenir. Böyle bir durumda kendine geldikten sonra okul toplumu üyeleri 

“Bu olayı önlemek için neler yapılabilirdi?” diye kendi kendilerine sorarlar.

Biz araştırmalardan, okulun şiddeti azaltma mücade-
lesiyle riski azaltabileceğini biliyoruz. Okul toplumu-
nu aşağıdaki yollardan destekleyebiliriz:
• Sorunlu çocuklar ve gençlere yönelik önlem 
ve müdahale içeren okul yönetim ilkeleri geliştirerek,
• Geliştirilmesinde ve uygulamasında tüm 
okul toplumunun katkısını alan okul şiddet önleme 
ve tepki planları yaparak,
• Potansiyel şiddet davranışlarında erken uya-
rı belirtilerini tanıma eğitimleri sağlayarak,
• Aileleri, okul çalışanlarını ve öğrencileri er-
ken uyarı belirtileri sergileyen çocuklar hakkındaki 
kaygılarını paylaşmaya cesaretlendirerek,
• Sorunlu çocuklarla ilgili kaygılarda acele 

tepki veren yöntemler geliştirerek,
• Sorunlu çocuklara yardım sağlamak için ye-
terli destek bularak.
Çocuklarla ilgilenen herkes şiddete son vermekle 
ilgilenmelidir. İyi niyetli okulların bile sık görülen 
özelliği olan suskunluğu kırmanın zamanı gelmiş-
tir. Okulda kullanılabilecek acil durum planlarını 
geliştirme ve güçlendirmeye yarayan araştırma ve 
uzman kaynaklı bilgiler hazır durumdadır.
Okul güvenliği herkesin işidir. Öğretmeler, yönetici-
ler, aileler, toplum üyeleri ve öğrencilerin tümü, so-
runluk belirtisi gösteren çocuklara yardım için birleş-
mesi gereklidir.

“Tutarlı okul gayretleri yardımcı olabilir, fakat 
çözüm yalnızca okullarda değildir. Okulları, 
aileleri, mahkemeleri, kanun uygulamalarını, 
toplum temsilcilerini, din temsilcilerini ve daha 
geniş toplulukları kapsayan toplum çapında çö-
zümler geliştirmeliyiz.” 
    Wilmer Cody

Uyarı-Tepki
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Aileler için Öneriler

 Aileler güvenli okulları yaratmaya yardımcı 
olabilirler. Aşağıda bazı ailelerin bu konudaki girişimle-
rine yer veriliyor.

 ◉ Okul disiplin ilkelerini çocuğunuzla tartışın; 
kuralları desteklediğinizi ve nedenlerini anlamasında 
çocuğunuza yardım edin.

 ◉ Evdeki uygun davranışları için kurallar koyar-
ken çocuğunuzu kararlara katın.

 ◉ Çocuğunuzla televizyon, video oyunları ve bel-
ki çevresinde gördüğü şiddetle ilgili konuşun. Şiddetin so-
nuçlarını anlayabilmesi için çocuğunuza yardımcı olun.

 ◉ Çocuğunuza sorunları çözmeyi öğretin. Sorun-
larla baş ettiği zaman onu övün.

 ◉ Çocuğun başkalarına sözle veya hareketle za-
rar vermeden kızgınlığını anlatma yolları bulması için 
yardım edin. Kızdığınız zaman bu fırsatı çocuğu-nuza 
cevap verme örneği olarak göstermekte kullanın ve 
davranışınızla kendiniz ona örnek olun.

 ◉ Kişisel farklılıkları anlayıp, kabul etmesinin de-
ğerini anlaması için çocuğunuza yardım edin.

 ◉ Çocuğunuzdaki sorunlu davranışları kaydedin. 
Örneğin sık sık hırslı patlamalar, fazla çarpışma, başka 
çocuklara kabadayılık etme, hayvanlara haince dav-
ranma, kundakçılık, çevrede ve okulda sık sık sorunlu 
davranışlar, arkadaşsızlık, alkol ve ilaç kullanımı, ciddi 
sorunların belirtileri olabilir. Çocuğunuza yardım sağla-
yın. Çocuğunuzun okulunda veya toplumda ki güveni-
lebilir uzmanlarla konuşun.

 ◉ Zor da olsa çocuğunuzla iletişim çizginizi ko-
ruyun. Çocuğunuza nerede ve kiminle olduğu veya 
olacağını size bildirme cesareti verin. Çocuğunuzun 
arkadaşlarını tanıyın.

 ◉ Sorunlu davranışlar sergileyen arkadaşları 
hakkındaki kaygılarını sizinle paylaşıyorsa, çocuğunu-
zu dinleyin. Bu bilgiyi okul psikoloğu, müdür, veya öğ-
retmenlerle paylaşın.

 ◉ Ödevlerine yardım ederek veya gözden geçire-
rek, oyun öğretmenleriyle konuşarak, aile konferansları, 
sınıf programları ve okul aile birliği toplantılarına katıla-
rak çocuğunuzun okul hayatına katılın.

 ◉ Diğer öğrencilere veya ailelere daha fazla bilgi 
ve destek verilmesi için çocuğunuzun okuluyla birlikte 
çalışın.

 ◉ Ailelerin katılımını sağlanabilmesi, bütün aileleri 
hoş karşılayıp çocukların eğitimine anlamlı yollarda kat-
kıda bulunulması hakkındaki fikirlerinizi okulla paylaşın.

 ◉ Okulunuzda ders saatleri öncesi ve sonrası 
programlar yapılmasını destekleyin.

 ◉ Şiddet önlemede okula dayalı gruplarda gönül-
lü olun. Böyle gruplar yoksa meydana getirmeyi önerin.

 ◉ Çevrenizde bir şiddeti önleme grubu bulun. 
Grubun çalışmalarına katılmayı teklif edin.

 ◉ Çocuğunuzun arkadaşlarının aileleriyle konu-
şun. 

 ◉ Çocuğunuzun güvenliğini sağlayacak bir grup 
kurmayı tartışın.

 ◉ Çevrenizdeki iş verenlerin ailelerin okul faali-
yetlerine katılmaları için onlara fırsat verip vermediğini 
saptayın.

Acil Durum Süreçleri İzleme Listesi
 Acil durum planlarının pek çok durum ola-
sılığına yöneltilmelidir. Acil durum meydana gelince 
adım adım bir süreç olmalıdır. Aşağıda örnek veril-
miştir:

 } Acilen hayat/güvenlik sorunlarını değerlen-
dirmek.

 } Acil tıbbi yardımı hemen sağlamak.
 } Önce polis/ilkyardımı, sonra Milli Eğitim 

Uyarı-Tepki
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müdürünü aramak.
 } Okul Destek Ekibini çalıştırıp durumu değer-

lendirmek
 } Var olan ve ihtiyaç duyulan kaynakları de-

ğerlendirmek.
 } Okul çalışanlarını duruma hazırlamak.
 } Kriz iletişim sürecini ve soruşturma sistemini 

harekete geçirmek.
 } Bütün alanları güvenli hale getirme
 } Öğrencileri ve çalışanları zarar görmekten 

korumak için tahliye uygulama. Öğrencilerin bilin-
meyen bir bölgeye dağılmalarını önlemek.

 } Acil durumda güvenlik için zil programını 
ayarlamak.

Öğrenciler İçim Eylem Adımları

Güvenli bir okul için öğrencilerin yapabileceği çok şey bulunur. Ailenizle, öğretmenlerinizle ve danışma-
nınızla konuşarak, okulunuzun güvenli olması için neler yapabileceğinizi nasıl katkıda bulunabileceğinizi 
araştırın. Başka okullardaki öğrencilerin yaptıkları çalışmalardan bazı örnekler.
• Kaygı verici duygu ve düşünceleri olan arkadaşlarınızı dinleyin. Onlara okul psikolojik danışma-
nından, psikologundan, sosyal hizmet uzmanından veya bir yetişkinden yardım isteyebileceklerini hatırlatın. 
Kaygınız devam ediyorsa, siz onlar için yardım arayın. Kaygınızı ailenizle paylaşın.
• Şiddete karşı olan öğrencilerle birleşin, varsa böyle bir organizasyona destek olun.
• Toplumda varolan gruplarla gençleri şiddetten uzaklaştıran çalışmalara katılın. Düşüncelerinizi ve 
onlardan nasıl bir destek beklediğinizi bu gruptaki kişilere anlatın
• Zorbalık, korkutma ve şiddeti önlemek için bir panel düzenleyin ve okulun psikolojik danışmanını, 
sosyal hizmet uzmanını bu toplantıya davet edin.
• Okul Destek Ekibinize yardımcı olarak şiddet önleme planlarını geliştirme konusunda katkıda bulunun,
• Akran arabuluculuğu, çatışma önleme eğitimleri alın,Yeni becerilerinizi çevrenize yayın.
• Tehdit, korkutma, silah taşıma, uyuşturucu bulundurma, çete olaylarını, mala zarar verenleri okula 
bildirecek bir güvenli yöntem geliştirmek için öğretmenlerinize yardımcı olun,
• Okulunuzun güvenli olduğunu kanıtlayacak bir uzmanı (Emniyet, sigorta)okula davet edin.
• Öğrencilerin farklılıkları anlaması ve hoş görmesi, haklara saygılı olması için etkinlikler düzenleme-
ye yardım edin.
• Sizden küçüklere yardımcı olmak için gönüllü olun.
• Okulunuzun kurallarını bilin, başkalarına sorunlu davranışlarınızla model olun. Bir çatışma olursa ta-
raflardan biri olmamaya çalışın. Akranlarınızı tehdit etmek, zorbaca davranmaktan ve alay etmekten kaçının.

Kaynak : 
http://www.yoret.org.tr/files/files/1710201714942385.pdf
sitesinden alınmıştır. “Erken Uyarı Zamanında Tepki Güvenli Okul Rehberi” sayfa 18-20 

Uyarı-Tepki

 } Kargaşa ve yanlış bilgi yayılmasını önlemek 
için doğru bilgi sistemlerinden sorumlu kişileri uyarmak.

 } Uygun oldukça toplum temsilcileriyle ve ilçe 
Milli Eğitimiyle temas etmek.

 } Acil durum sonrası süreçlerini uygulamak
            Wilner Cady

 } Başkalarına fiziki veya sözel bir zarar ver-
meden kızgınlığınızı açığa vurmayı deneyin ve bu 
konuda siz başkalarına örnek olun.

 } Kızgınlık, korku, kaygı veya üzüntü yaşıyor-
sanız, güven duyduğunuz yetişkinlerden ve (Psiko-
lojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, bir öğretmen 
gibi)ailenizden yardım isteyin.
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Ülkemizde yaklaşık olarak 17 milyon civarında öğrenci ve 1 milyon civarında öğretmen görev yapmak-
tadır. Her yıl sayısı milyonu aşan yeni öğrenci okul hayatına başlamaktadır. Aynı şekilde her yıl 20-50 

bin arası yeni öğretmen daha önce görmediği bir okulda göreve başlamaktadır. Yeni başlayan öğretmen ve 
öğrenciler okul ortamına alışık olmadıkları gibi, buradaki risk faktörlerinden de (doğal tehlikeler, hastalıklar 
ve suç eylemleri) habersiz olarak başlamaktadırlar.
 Tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak imkansızdır. Var olan her şey aynı zamanda bir tehlike kay-
nağı olarak görülebilir. Onun için tehlikelerin farkında olmak ve buna uygun gerekli ve yeterli seviyede 
önlem alınmalıdır.
 Güvenli bir okul ortamı veya çevresi için öncelikle okullarımızdaki tehlikeleri belirlememiz gerekir. 
Tehlikelere yönelik belirlemeler yapılmadan sorunlu alanların düzeltilmesine yönelik planlar yapılamaya-
caktır.
 Bu yazı ile, risk değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyulacak kişileri (çeşitli bilgi, beceri ve yeteneklere 
sahip olan) risk değerlendirme çalışmalarına teşvik etmek ve yapılacak işlemlere ilişkin genel bir bakış açısı 
sunma amaçlanmıştır. 

Risk Değerlendirme Ekibi

 Değerlendirme ekibini oluşturmanın ilk adı-
mı ekip yapısı ve dahil edilecek bireylerin yapılarını 
belirlemektir. Bir ekip ister büyük ister küçük olsun, 
ekipte bulunan insanlar farklı geçmişlere, eğitime 
ve deneyimlere sahiptir. Bir Risk değerlendirmesinde 
görev alacak personelin bu işte uzman olacak dü-
zeyde bilgi ve becerilere sahip olması hususu aran-
maz. Ekipteki kişilerin farklı görüşleri olacaktır, bu 
görüşlerinin değerlendirmede ele alınması önemlidir. 
Değerlendirme çalışmaları sonucunda planlama ve 
rapor geliştirme çalışmaları olacaktır.  
 Değerlendirme ekibi oluşturulurken verile-
cek bir eğitim, süreç için faydalı ve kapsayıcı ola-
bilir. Değerlendirme ekibinin yönetilecek büyüklükte 
olması, her üyenin değerlendirme için faydalı olacak 
belirli bir beceriye sahip olması önemlidir. Takımın 
büyüklüğü okulun veya bölgenin büyüklüğüne ve 
karmaşıklığına bağlı olacaktır. Daha sonra okul ida-

Risk Değerlendirmesi

recileri, organizasyon içinde hangi alanların denetle-
yeceğini belirlemelidir. 
 Ekibe yöneticilerin, kamu güvenliği yetkilile-
rinin yerel temsilcilerin, okul aile birliği temsilcisinin 
dahil edilmesi akıllıca bir karar olabilir. Çünkü yö-
neticilerin politika değişiklikleri için yetkileri vardır. 
Kamu güvenliği yetkililerinin krizlere müdahale etme 
konusunda deneyimleri vardır ve okul için olası tehli-
keleri ve tehditleri tespit etmede fayda sağlayacaktır. 
Yerel temsilciler sadece kendi uzmanlık alanlarında 
yardımcı olmakla kalmayacak aynı zamanda şehir 
veya ilçe düzeyinde değerlendirmeler yapma konu-
sunda da deneyime sahip olacaklardır. 
 Değerlendirme ekibi üyelerinin böyle bir ta-
kıma katılma nedenini anlamaları önemlidir. Değer-
lendirmeler tek seferlik bir etkinlik değildir, sistematik 
bir süreklilik sürecini içerir. Planlama, yürütme ve 
rapor geliştirme aşamaları sırasında takım üyelerinin 
sürekliliğini sağlamak önemlidir. Ekip üyeleri, birey-
lerin bilgi ve becerilerinden ve onların değerlendir-
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me ekibine katkıda bulunacağına inanmalı, gerçek-
çi zaman çizelgeleri ile net hedefler geliştirmelidir. Bu 
öğeler ekibin görevde kalmasını ve değerlendirmeyi 
zamanında tamamlamasını sağlayacaktır. 

Varlıklar ve Altyapı Tanımı

 Okula değer katan, koruma gerektiren her 
şey varlık olarak tanımlanır. Bir varlık nesnel (öğ-
renciler, öğretmenler, personel, okul binaları, tesisler 
veya ekipman) veya öznel (ör : süreçler, bilgiler veya 
okulun bir parçası) olabilir. Bir okulun kritik varlıkları-
nı tanımlamak ve önceliklerini belirlemek varlıkların 
ve altyapıların tanımlanması sürecinde yapılacak ilk 
işlemdir. Bir okulun varlıklarını tanımlayarak, oluştu-
racağı tehlike/tehdit için kabul edilebilir bir koruma 
düzeyi oluşturmak için önleyici çalışmalar yapılabilir. 
 Varlıklar için alınacak önlemlerde öncelik-
lerin belirlenmesinde bir değerlendirme süreci uy-
gulanmalıdır. İnsanları ve okul varlıklarının değeri 
önemine göre sıralanmalıdır. (İnsan : 10, Okul Binası 
: 9, Bilişim : 8, Sığınak : 7, Kütüphane : 6, Derslik : 5, 
Açık Spor salonu :2 gibi) 
 Temel işlevler ve süreçleri belirleme süreci 
tamamlandığında, okul altyapısının değerlendirilme-
si başlayabilir. Aşağıda belirlenen altyapıyı daha iyi 
anlamak ve değer vermek için sorulacak bazı po-
tansiyel sorular bulunmaktadır.
• Altyapıyı doğrudan etkileyen bir terör saldırı-
sı sırasında kaç kişi yaralanabilir veya öldürülebilir?
• Özel bir varlık kaybolduğunda veya bozul-
duğunda, okul işlevlerine, hizmetlerine veya öğrenci 
memnuniyetine ne olur? (Birincil hizmetler devam 
edebilir mi?)
• Bileşen kaybedilirse veya işlevini yerine ge-
tirmezse diğer organizasyonel varlıklar üzerindeki 
etkisi ne olur?
• Kritik ve hassas bilgiler okulda depolanıyor 
veya işleniyor mu?
• Okulun varlıklarının birer yedeği var mı?
• Değiştirmelerin kullanılabilirliği nedir?
 Daha sonra ekip, okuldaki herhangi bir fela-

ket olayına karşı “tüm tehlikeler” yaklaşımından kay-
naklanabilecek yaralanma veya ölüm potansiyelini 
belirlemelidir. 
 Tüm acil durumlar veya felaketler için ha-
zırlıklı olunmalıdır. Bu süreç aşağıdaki konuları ele 
alarak başlayabilir. 
• Kayıp söz konusu olduğunda etkilenecek 
olan birimi, personeli ve yöneticilerin güvenliğini 
ciddi bir şekilde tanımlayınız. 
• Okul binasının zarar görmesi sonucunda 
okul varlıklarının değiştirilip değiştirilemeyeceğini 
ve yerine koyma masraflarını belirleyin. 
• Okul için önemli olan ekipmanların yerlerini 
belirleyin
• Okul veya kurumdaki personelin çalışma 
alanlarının ve sistemlerinin yerlerini belirleyin.
• Okulun dış alanında çalışan personelin yeri-
ni belirleyin.
• Kritik öneme sahip alanların konumlarını ay-
rıntılı olarak belirleyin

1. İletişim ve bilgi teknolojisi alanları
2. Yardımcı alanlar (elektrik odası, su deposu, 
klima vb.)
3. Dış kaynaklara erişim sağlayan iletişim hatları 

• Acil müdahale varlıklarının yeri, olup olma-
dığı, kullanılabilirlik durumunu ve okul personelinin 
eğitim durumunu belirleyin
 Varlıklar ve altyapı tanımlama değerlendir-
mesi çok zaman alan bir süreç olabilir, ancak okulun 
altyapısını yeterince tanımlamak için gereklidir. Bu 
bilgi, öğrencileri, çalışanları ve okul içinde bulunan 
diğer kişileri en iyi şekilde korumak için gerekli olan 
sistem ve varlıklara yönelik çabaları hedeflemek 
için kullanılır. Bu bilgi toplandığında, değerlendirme 
ekibi kapsayıcı tehdit ve tehlike değerlendirmesinin 
yürütülmesine odaklanmalıdır. 

Tehdit ve Tehlike Değerlendirmesi

 Okulunuzun güvenlik ihtiyaçlarını ele alır-
ken kapsamlı bir okul güvenliği incelemesi önemli 
bir adımdır. Yapılacak gözden geçirme çalışmaların-
da Okul Müdürünün de olması önemlidir. Değerlen-

Risk Değerlendirmesi
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dirme ekibi üyeleri gözden geçirme sırasında, anah-
tar tehlikelere dikkat çekmeli, bu alanlara ilişkin 
fotoğraflar çekmelidir ve tüm güvenlik konularının 
ve önlemlerinin temel bir gözden geçirmesi yapılma-
lıdır. “tehlike”, zarar verme veya zarar verme potansi-
yeline sahip herhangi bir durumdur. Tehlike güvensiz 
koşulları tarif eder. Güvenli sistemleri takip etmemek 
veya koruyucusu olmayan ekipman kullanmak gibi 
güvensiz davranışlar da tehlike olarak tanımlanabi-
lir. Bu adımda, en kötü durum senaryolarını hayal 
etmek önemlidir. 

Risk Değerlendirmesi

 Risk değerlendirme işleminde değerlendirme 
ekibi tarafından tanımlanan tehditlere karşı korunma 
önlemleri ve gerekli tedbirleri belirlemek için bir te-
mel oluşturur. 

Raporlama ve Öncelikli Bulgular

 Risk değerlendirme verileri toplama safhası-
nın ardından, güvenliği arttırma ve tedbirleri uygula-
maya yönelik bilgilerin yöneticilere yardımcı olacak 
bir formatta sunulması gerekir. Bu aşama, zamanın-
da ve etkili bir şekilde yapılmazsa, yapılan çalışma-
nın herhangi bir önemi olmayacaktır. Raporun asıl 
amacı okul veya okul bölgesi için en önemli riskleri 
öncelik sırasında sunmaktır. 

Sadece Olumsuzluklar değil, Olumlu Durumları 
da Vurgulamak Gerekir.

 Okul veya okul bölgesine yönelik yapılan 
değerlendirme sırasında tespit edilen başarılı uygu-
lamaları raporda belirtmek gerekir. Bu sadece rapo-

Risk Değerlendirmesi

run durumsal farkındalığına katkıda bulunmaz, aynı 
zamanda benzer zorluklarla karşılaşan diğer okullar 
için de iyi uygulama önerileri sunar. 

Raporlarda Fotoğraf ve Görsel Veriler

Okul iç ve dışında karşılaşılan tehlikelere ait fotoğraf-
ların rapora eklenmesi okuyucunun ilgisini çekecek 
ve tehlikenin ilk elden incelenmesini sağlayacaktır. 
Diğer grafikler ve görsel öğeler değerlendirmenin 
önemli gerçeklerini grafiksel bir şekilde sunarak fay-
da sağlayacaktır. 

Raporun Tüm Ekip Üyelerince Gözden Geçirilmesi

 Ekip üyelerini tamamının raporun son halini 
görmesi gerekir. Son gözden geçirmeleri sağlayarak, 
ekip üyeleri kalan noktaları netleştirebilir, hatalı veya 
kötü yazılan alanlarda revizyon talep edebilir veya 
raporun son hali için ek bilgi sağlayabilirler. 
 Son değerlendirme raporunun geliştirilesi ve 
sunulmasının ardından, kontrol (izleme) yapılması 
hayati önem taşımaktadır. Değerlendirmenin yürütül-
mesi, çalışmaların geliştirilmesi ve raporun sunulması 
çok önemli adımlardır. Bununla birlikte raporda be-
lirtilen tehlike ve olumsuzlukları azaltma planları için 
ekip üyeleri birlikte çalışmaya devam etmelidirler. 

Kaynak : 
The Comprehensive Handbook of School Safety 
(Ed. Scott Dunlap) (Sy :3-15)



OKUL UYGULAMALARI-1
Bu aydan itibaren, İSG çalışmalarında adım 
adım yapacağımız işlemleri belirteceğiz. Bu ça-
lışmaları İşveren veya İşveren vekili tarafından 
yapılacak iş ve işlemler şeklinde de belirtebiliriz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği için
https://vanisg.meb.gov.tr/www/icerik_goruntu-
le.php?KNO=85
adresinden (vanisg.meb.gov.tr duyurular kısmı 
Dergi-1-Ek linkinden de ulaşılabilir)

1- Rehber Kitapçıklar 
- MEB : İSG Çalışanların El Kitabı

BU AY YAPILACAK İŞ ve İŞLEMLER
1- Kırtasiyeden bir adet “Öneri ve Tespit Def-
teri” alın. 
2-         Bir adet Büyük Klasör edinin. Arka kısmı-
na “İSG Dosyası” şeklinde yazın.
3- Klasör içerisine 10 civarında plastik dosya 
ekleyin ve aşağıdaki başlıklarda oluşturun
- İç Yönerge
- Risk Analizi
- Acil Durum Eylem Planı
- Risk Bazlı Bütçe talebi
- Yazışmalar
- Bakımlar
- Planlar
- İş Kazaları/Ramak kala olayları
- Analiz ve denetimler
- Vb.
3- İç yönerge : (http://edremit65.meb.gov.tr/
meb_iys_dosyalar/2016_02/01115202_edremt-
lemlletmsgynerge.pdf) adresindeki iç yönergeyi 
revize edin, okulunuza uyarlayın ve çıktısını 
İSG dosyasına koyun.
4- Mebbis sisteminde “İş Güvenliği modülün-
de” Risk Analizi kısmının revizyon ve güncelle-
melerini tamamlayın. Risk analizinin bir çıktısını 

- Van İSGB : İSG Okul Uygulamaları
2- Yol Haritaları
Genel İşlemler, Risk Değerlendirme Veri Girişi, 
Acil Durumlar Veri Girişi, Risk Tabanlı Ödenek 
Girişi, Okul Denetimi

3- Sunular 
Genel Eğitim Sunuları ve Van İSGB Ekibi tarafın-
dan oluşturulmuş bir kısım faydalı sunular

4- Genel Dokümanlar
 Çalışmalarınızda lazım olabilecek evraklara ula-
şabilir, indirebilir ve kullanabilirsiniz. 

alıp, dosyaya koyun. İSG işlerinden sorumlu Md. 
Yardımcısı İşveren vekili olacağından, buna iliş-
kin yazıyı kendisine tebliğ edin. Risk ekibinde 
olan kişilere görevli olduklarına ilişkin yazıyı 
tebliğ edin. Yazının bir suretini İSG dosyasına 
koyun. 
5- Mebbis “Acil Durum Planları” kısmının 
revizyon ve güncellemelerini tamamlayın. Acil 
durumlarla ilgili rapor çıktısını alın ve dosyasına 
koyun. Çalışan temsilcisi ve Destek elemanları-
nın (söndürme, ilk yardım, kurtarmak vb.) kimler 
olduğunu belirledikten sonra kendilerine tebliğ 
edin ve yazıyı dosyaya koyun.
6- Mebbis üzerinde risk skoru 15 ve üzeri 
olan riskler için Bütçe talebinde bulunun.  Bütçe 
talebinde bulunduğunuz risklere ilişkin çalışma-
ların birer çıktısını dosyasına ekleyin. 
7- Bu ay içerisinde gönderilen “Okul karne-
si” isimli dosyayı büyük bir hassasiyetle doldu-
run bir suretini İSG klasörüne koyun.  

İYİ ÇALIŞMALAR
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