
 

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaĢa yürütülen projede okullar, temizlik ve hijyen açısından belirli 

kriterler esas alınarak denetlenir, okul sağlığının iyileĢtirilmesi teĢvik edilir ve  bu konuda gayret gösteren okullar 

“Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” ile ödüllendirilir. 

Hazırlanan , ilköğretim okullarına yönelik hijyen kriterlerinin belirlendiği “Okul Sağlığı Denetim Formu” okul çevresi, 

okul içi / idari hizmet birimleri, eğitim, öğretim hizmet birimleri, yardımcı hizmet birimleri gibi konular dikkate alınarak, 

100 puan üzerinden,Gıda ve Çevre Kontrol hizmetlerinden sorumlu Ġl Sağlık Müdür Yardımcısı, Gıda ve Çevre Kontrol 

ġube Müdürü veya personeli ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünden iki yetkilinin katılımı ile oluĢturulan denetim ekibi  

tarafından okul ziyaret edilerek doldurulur. Denetleme sonucunda “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan okullara 

sertifika verilir. Sertifika iki yıl geçerlidir. 

Yapılan değerlendirmelerde aĢağıdaki kriterler esas alınır: 

A. OKUL ÇEVRESĠ  

1. Bahçenin etrafı çevrilidir.  

2. Okul çevresinde  

kontaminasyona yol açacak çöp ve atık yığınları, su 

birikintileri, zararlı canlıların yerleĢmesine yol açacak 

ortamlar yoktur.  

3. Bahçede çöp kovaları ve tüm  

çöplerin toplandığı sistem vardır.  

4. Bahçe temizdir.  

5. Bina dıĢ görünümü bakımlıdır. (boya, bakımı)  

6. Bahçe zemini düzgün, kazaya neden olabilecek 

etkenlerden arındırılmıĢtır. (çukurlar, su birikintileri, 

kanalizasyon..)  

 

B. OKUL ĠÇĠ (Koridor)  

1. Koridorlar temiz ve düzenlidir.  

2. Kapaklı çöp kovaları vardır.  

3. Koridorlar boyalıdır.  

 

C. SINIFLAR  

1. Çöp kovası vardır. Kapaklıdır.  

 2. Sınıflardaki öğrenci sayısı 40 öğrenciden fazla değildir.  

 3. Sınıflar uygun bir biçimde Havalandırılmaktadır.  

 4. Aydınlatma sistemi uygundur.  

 5. Sınıfların günlük temizliği  

yapılmaktadır.  

 6. Sınıflar temizdir.  

 7. Sıralarda en fazla 2 öğrenci oturmaktadır.  

 

 D. ĠDARĠ BĠRĠM, ÖĞRETMEN ODASI, KÜTÜPHANE, DĠĞER  

1. Çöp kovası vardır.  

 2. Günlük temizliği yapılmaktadır.  

 3. Temiz ve düzenlidir.  

  

E. ISITMA DURUMU  

1. Kalorifer sistemi vardır.  

 2. Kazan dairesinde emniyet  

tedbiri alınmıĢtır.  

 



 

F. REVĠR  

1. Reviri vardır.  

 2. Yeterli malzemesi vardır.  

 3. Revir yoktur, Ġlkyardım dolabı vardır.  

 4. Ġlkyardım dolabında yeterli malzeme vardır.  

 5. Öğrencinin sağlık hizmetlerine hızlı ve doğru bir biçimde 

eriĢimi sağlanmaktadır, Düzenli sağlık taraması ve aĢı 

yapılmaktadır.  

 G. KANTĠN  

1. ÇalıĢanların portör muayeneleri düzenli yapılmaktadır.  

2. Son kullanım  

tarihi geçmiĢ gıda maddesi yoktur.  

3. Temizlik ve hijyen kurallarına  

uyulmaktadır.  

4. Kullanılan malzemeler temizdir.  

5. Kullanılan gıdalar Tarım Bakanlığından  

onaylıdır.  

6. Fiziki koĢullar, havalandırma, aydınlatma yeterlidir.  

7. Lavabosu vardır.  

8. Duvarlar, zemin, tavan temiz ve bakımlıdır.  

9. Personelin giysisi temiz ve uygundur.  

10. Gıdalar uygun koĢullarda saklanmaktadır.  

 

H. TUVALETLER  

1. Kız Öğrenci tuvaletleri temizdir.  

 2. Erkek öğrenci tuvaletleri temizdir.  

 3. Öğretmen ve personel için tuvalet vardır ve temizdir.  

 4. Her teneffüs sonrası günlük temizliği yapılmaktadır.  

 5. Çöp kovaları vardır.  

 6. Tuvaletler temizdir.  

 7. Sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu veya el kurutma 

makinesi vardır.  

 8. Kanalizasyon sistemi uygundur.  

 9. Su kesildiğinde kullanılacak  

sistem vardır.  

I. ĠÇME SUYU  

1. ġebeke suyu kullanılmaktadır.  

2. Deposu vardır.  

3. Depoların temizliği belirli periyotlarda  

yapılmaktadır.  

4. Depolar temizdir.  

 

Ġ.DĠĞER  

1. Temizlik personeli yeterlidir.  

2. Zararlılarla mücadele edilmektedir.  

3. Temizlik ekipmanları yeterlidir.  
 

 

Okulumuz proje baĢlangıç tarihinden itibaren”Temiz Okul, Sağlıklı Okul” dur. 

 


