
OKULLARIMIZDAKĠ 

TEHLĠKELER 

ve ALINMASI 

GEREKEN GÜVENLĠK 

TEDBĠRLERĠ 





Okul civarı levhalar karayolları veya Belediye tarafından  sağlanır.  





Okul bahçe kapısının bağlantı noktalarına dikkat edilmeli 

gerekli görüldüğü takdirde ek bağlantılar yapılmalı 





Acil durumlarda toplanma yeri/noktası levhası 

ile toplanma yeri belirlenmelidir. 

Mümkünse 

her sınıf için 

ayrı ayrı 

düzenlen-

melidir. 



Bahçe dıĢından okulu tehdit 

eden unsurlar için tedbirler 

alınmalıdır. 

Belirlenen noktaların dıĢında okula 

girilebilecek yerler varsa tedbir 

alınmıĢ mı? 









Bahçe duvarı ve ekleri yıkılma, yırtma, kesme gibi riskleri 

taĢıyor mu?  



Okul bahçesinde bulunan 

rögar, fosseptik, telefon, su, 

kanalizasyon, kuyu, tesisat 

geçit yerlerindeki muhafazalar 

emniyetli mi?  





Böyle önlem olmaz 
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Bahçede bulunan basketbol potası, 

voleybol direkleri ve kale direkleri 

devrilmeyi önleyecek Ģekilde 

sağlamlaĢtırılmalıdır. 

Okul Bahçesi değiĢik amaçlı  

sivri materyallerden  

temizlenmiĢ mi? 

 







Mümkünse Okul Bahçesindeki 

trafolar kaldırılmalı veya gerekli 

mercilerle iletiĢime geçilip gerekli 

güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

 

Bahçede varsa elektrik bağlantıları 

için muhafaza yapılmıĢ mı? 





Ziyaretçilerin ve araçların giriĢ  çıkıĢları  ile ilgili prosedür belirlenmiĢ mi? 

Okul Bahçesine Araç Park etmek yasaktır. 

Varsa parkyerine Park eden araçların ön yüzü çıkıĢa bakmalı.  



Araç Park yerleri ile öğrenciler arasında emniyetli mesafe var mı? 

ARAÇLARIN 
ÖĞRENCİ ALANINA 
GİRİŞ-ÇIKIŞLARI 
YASAKTIR. 

Okul içi hız sınırı 
10 km/h dir.  





Okul bahçesi ve giriĢleri kaygan zeminden arındırılmıĢ 

mı? 



Özellikle kıĢ mevsimlerinde donmuĢ sarkıklar için önlem alınmıĢ mı? 

TABELASI 

ASILMALIDIR 



Engelli merdivenleri için 

uygun korkuluklar yapılmalı 





Acil çıkıĢ uyarı levhalarının 

çıkıĢı gösterecek Ģekilde 

konumlandırılması sağlanmalı  





Yangın merdiveni kullanılabilir durumda 

mı?  



Acil çıkıĢ kapıları dıĢa açılmalıdır. 

Acil çıkıĢ kapılarının önündeki engeller 

kaldırılmalıdır. 



Acil durumlarda yardım çağırma telefon numaraları levhası 

herkesin rahatlıkla göre bilebileceği yerlerde olmalıdır. 

Hatta dıĢarıdan görülecek 

Ģekilde Okul Müdürünün, 

yada yardımcı personelin, 

bir yetkilinin telefon 

numarasının yzılı olduğu 

bir levha konulmalı. 

 

Müdür, Müdür Yardımcısı, 

öğretmenler odası gibi 

mekanlarda bu numaralar 

ile birlikte il-ilçe milli 

eğitim, mahalle karakolu, 

muhtar gibi acil ulaĢılmas 

gereken numaralar 

asılmalıdır.   



Acil uyarı butonu görünür yerde ve çalıĢır durumda olmalıdır. 



Erken Uyarı 

Sistemleri var 

mı? 
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Yangın söndürme cihazlarının 

periyodik kontrolü ve bakımı TS 

ISO 11602-2 standardına göre 

yapılır.  

Söndürme cihazlarının 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 

söndürme cihazlarının yerine, 

aldıkları söndürücü cihazın 

özelliğinde ve aynı sayıda 

kullanıma hazır yangın söndürme 

cihazlarını geçici olarak bırakmak 

zorundadır. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ 

19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı ile son 

değişiklik 



Gözle ve Elle yapılan kontrollerde tüpler 

içindeki tozun dibe çöküp tortu 

yapmaması için ters-yüz yapılıp 

sallanmalı, Barometre ibre kontrolü 

yapılmalı (yeĢilde olacak), Hortumun 

hareketlerine ve sağlamlığına bakılmalı, 

Emniyet piminin yerinde olduğuna 

bakılmalıdır. 

  

2 YILDA BĠR DOLUM ZORUNLU DEĞĠL 

BOġA PARA VERMEYĠN 

TEKRAR DOLUM 4 YILDA BĠR 

YAPTIRILMASI ZORUNLU. 

DOLUM VE KONTROL ETĠKETLERĠNĠ 

TAKĠP EDĠN. 

 



Yangın esnasın da ilk müdahalede 
kullanılan bu tüpler 6 kg kuru kimyevi toz 
barındıran boğma özellikli tüplerdir. 
 

Okullar bünyesinde kullanılması zorunlu 
olan bu tüplerin Az Tehlikeli Sınıf 
işyerlerinde (Okul ve Kurumlarımızın 
geneli) her 500 m² ye en az 1 adet, Tehlikeli 
ve Çok Tehlikeli sınıf işyerlerinde (Endüstri 
Meslek Liseleri ile Çıraklıklar) her 250 m² 
ye en az 1 adet bulundurulması 
gerekmekte, ulaşılabilir alanda 
bulundurulmalıdır. 

Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya 

temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.  

KALORĠFER DAĠRELERĠNDE KULLANILMASI ZORUNLU, EN AZ 12 KG LIK TÜP 



Yangın tüpleri görünür 

Ģekilde, yerden 90 cm 

yukarı asılmıĢ vaziyette  

olmalıdır. Önüne 

malzeme 

istiflenmemelidir. 

Kapı dayaması olarak 

kullanılmamalıdır. 

Pencere içlerine 

konmamalıdır. 



Yangın durumunda hortumun 

bulunduğu kısmı ifade eder. 

Görevli yangın personelince 

yangına ilk müdahalede hortum 

kullanılır. Levha duman 

neticesinde görüĢ açısının 

düĢtüğü durumlarda reflektör 

sayesinde bulunmasını 

kolaylaĢtıran etkendir. Mutlaka 

talimat ile birlikte 

bulundurulmalıdır. 





ÇATIYA ÇIKAN BU MERDĠVENLERĠN 2 METRE 

YANINDA YANGIN HORTUMU VARDI. NE YAZIK KĠ 

MÜDÜR DAHĠL KĠMSENĠN AKLINA GELMEDĠ VE 

20-25 DAKĠKA SONRA GELEN ĠTFAĠYE ANCAK 

OKULU YANMAKTAN KURTARDI FAKAT ÇATI 

TAMAMEN YANDI. 
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AteĢleme belgesi 

olmayan personel 

kazan dairesinde 

kesinlikle 
ÇALIŞTIRILMAMALIDIR. 

Duvarda uygun talimat 

ve görevli personelin 

belgesi asılı olmalıdır. 

En az bir tane 12 Kg. 

Yangın Söndürme Tüpü 

olmalıdır. 

 

 



Her yıl: kazanların , basınç ve sıcaklık 

göstergelerinin, emniyet valflerinin, 

kazan basınç kontrollerinin yapılması 

gerekir. 



Kazan dairelerine yetkisiz kiĢiler girmemeli, daima temiz ve düzenli olmalı, yanıcı 

parlayıcı maddeler ortamda bulunmamalı, depo olarak kullanılmamalı, her türlü yakıt 

depolama alanı ile kazan ayrı bölmelerde olmalı, damlayan borulara acil önlem alınmalı, 

su miktarı, basınç, ısı kontrolleri sürekli yapılmalı. Bunun için “kazanımız otomatik, 

hava şartlarına göre ısıyı kendi ayarlıyor, otomatik açılıp kapanıyor” gibi bahaneler 

geçerli değildir. Her tür yakıtlı kaloriferler için ayrı olmak koĢuluyla (Katı, Sıvı, Doğal Gaz 

gibi) AteĢleyici Belgesi olan personele kazan dairesi zimmetlenir. Eğer okulda bu belgeyi 

alacak kimse yoksa ĠġVEREN (OKUL MÜDÜRÜ) öğrenci ve çalıĢan güvenliği için 

kendisi bu belgeyi alacaktır. 



Kaloriferciye en az aĢağıdaki 

kiĢisel koruyucu donanımlar 

(KKD) temin edilmelidir. 

1. Toz maskesi 

2. Gaz maskesi 

3. Eldiven ( ateĢe dayanklı) 

4. Çelik burunlu ayakkabı 

5. Çizme 

6. ĠĢ elbisesi 

7. Baret 

8. El feneri 



Merdivenlerden düĢmeleri engellemek 

için kaydırmaz Ģerit bant kullanılmalıdır. 

Koridorlar ders saatlerinde paspaslanmalı, 

Teneffüse kadar kuruması sağlanmalıdır. 

Ayrıca  uyarı levhaları konulmalıdır  



Merdiven aralıklarında düĢmelere karĢı tedbir alınmıĢ mı? (File, 

perde, korkuluk vb) 
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Yıldırım tehlikelerinden korunmak 

için paratoner var mı? 
Yıllık bakımları yaptırılıyor mu? 



Elektrik panolarının üstüne uyarı levhası yapıĢtırılmalıdır. Elektrik panolarını kilitli 

tutulmalı ve panolardan sorumlu kiĢinin ismi ve iletiĢim bilgileri pano üzerinde olmalıdır. 

Her Panonun yanında yada kapak içinde kat elektrik dağıtım planı olmalıdır. Bina Ana 

Dağıtım Panosu ile her katta bulunan Elektrik Panolarında «KAÇAK AKIM ROLESĠ» 

olmalıdır. Ana panonun önünde sabit, kat panolarının önünde ise seyyar izole halılar, 

yalıtım paspasları konulmalı  Okulun Elektrik iĢlerine 

bakan, varsa gönüllü 

personelin bile Mesleki 

Yeterlilik belgelerinin 

(Ustalık, Kalfalık belgesi, 

meslek lisesi diploması 

gibi) olması varsa özlük 

dosyasına konulması 

gerekmektedir. Yetkisiz 

kiĢilere hiçbir iĢ ve iĢlem 

yaptırılmamalıdır.  



Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalıdır. 

GAZ VE ELEKTRĠK 

Acil durumlarda binanın tüm elektriğini kesecek acil stop butonu var mı? 

Özellikle Kalorifer Dairesi, Mutfak gibi yerlerde. 
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Koridor ve lavabolardaki elektrik prizleri uygun Ģekilde kapaklı hale 

getirilmelidir. 



Elektrik çarpmalarına karĢı alınacak önlemler 

 

1. Tornavida ve pense gibi aletlerin saplarının plastikle 

kaplı olması 

2. Elektrikli iĢlerle uğraĢırken plastik ya da kauçuk 

eldiven giyilmesi 

3. Prizlere birden fazla elektrikli alet fiĢi takılmaması 

4. Prizlere ıslak elle dokunmamak 

5. Kablolarda kopukluk yada erime varsa yetkili kiĢiye 

haber vermek 

6. Kabloların etrafının plastikle kaplanması 

 

 

 

 

ELEKTRĠKÇĠNĠN ĠġĠNĠ ELEKTRĠKÇĠYE 

BIRAK 
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Elektrik Çarpmasında Ġlkyardım 

 

1. Elektrik akımı Ģalterden 

kesilmeli, 

2. Çarpılan kiĢi yalıtkan bir 

cisim veya sopa ile itilmeli 

3. Yalıtkan eldiven kullanarak 

kiĢi itilebilir. 

 

 



1. Uzatma kabloları yerine sabit prizler tercih ediliyor mu? 

2. U.K Kullanılıyorsa takılıp düĢmelere karĢı önlem alınıyor mu? 

3. AĢırı yüklenme için tedbir alınmıĢ mı? 

4. AĢırı yüklenen ara kablolar, elektrik kaçakları, kötü bağlantı, aĢırı büyük 

ampul vb yanıcı maddeleri tutuĢturabilir ve tüm yangın çıkarabilir. 

 
ÇalıĢmalar sırasında kullanılan hortum, 

kablolu vb. aletler takılma veya düĢmeyi 

önleyecek Ģekilde kullanılıyor mu? 



1. Arızalı aletler ve periyodik bakım 

gerektiren aletler için uygun bakım 

onarım planlaması yapılmalı. 

2. Arızalanan makine vb. araçlar 

için bakım onarımı yapacak 

personel belirlenmeli. 

 

3. Arızalı ekipmanlara geliĢi güzel 

müdahale yapılmamalı. 

 

4. Bakım onarım esnasında uyarı 

levhaları asılmalı 



Asansör giriĢleri engelliler 

için uygun hale getirilmeli 

Asansör girişlerine deprem sırasında 

kullanılmaz yazısı görünür şekilde 

yazılmalıdır 

Asansörlerde bir aylık bakım, bir de yıllık 

periyodik bakım vardır. 

Yıllık Periyodik bakım Belediye 

kontrolündedir, 160-200 TL civarında bir ücreti 

vardır. 

Kullanılabilir Asansörlere YeĢil bir kart 

yapıĢtırılır. Kullanılamaz ise Kırmızı bir kart 

yapıĢtırılır. Bu durumdaki Asansörün 

kullanılmasının sorumluluğu idarenindir. 



Lavabo ve tuvalet temizliği için çift kova veya çift kovalı presli paspas 

kullanılmalıdır. (mavi ve kırmızı)  

Paspasların tuvaletlerde yıkanması önlenmeli. Gerekirse paspas 

yıkamaları için ayrı bir bölme yapılmalı. 



Lavabo ve tuvaletlerde mutlaka sıvı sabun, 

kâğıt havlu ve peçete konulmalı, sık sık 

kontrol edilerek, eksiklikler giderilmelidir.  

Ayrıca mümkünse sensörlü kâğıt havlu 

makinesi temin edilmelidir. 

Okulda 

kullanılan 

bütün Çöp 

Kutuları 

kapaklı 

olmalıdır. 

Pedallı yada 

sallanır 

kapak. 

Kovaların 

içine Plastik 

PoĢet 

konulmalı 



Lavabo ve tuvalet temizliğine dikkat edilmeli. Temizlikler belirli periyotlarla 

yapılıp görevliler tarafından kayıt altında tutulmalı. 

Seramik Lavabolar yerine daha sağlam ve 

temizliği ve kullanımı kolay sağlam tezgah 

tipi Lavabolar kullanılmalı 



Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler ve 

malzemeler diğer alanların temizliğinde kesinlikle 

kullanılmamalıdır. Temizlikte mutlaka eldiven 

kullanılmalıdır. 

Okulunuzda eğer varsa temizlik Malzemesi olarak 

kullanılan TUZ RUHUNDAN çok acil olarak 

kurtulun. 



TEMĠZLĠK ĠġĠ VE ĠġÇĠLERĠ 

Temizlik personeline minimum aĢağıdaki kiĢisel koruyucu donanımlar 

(KKD) temin edilmeli 
1. Yarım yüz maskesi 

2. ĠĢ elbisesi ( ĠĢine uygun) 

3. Kaymaz özellikli ayakkabı veya çizme 

4. Eldiven (Kimyasallara dayanıklı çok kullanımlı) 



Öğrencilerin tuvaletteki lavabo 

çeĢmelerinden su içmeleri 

önlenmeli, mümkünse okula uygun 

görülen yerlere çeĢme yaptırılarak 

içme suyu temin edilmeli, su 

depoları periyodik olarak 

temizlenmeli tahliller yapılmalı ve 

yetkili kiĢilerce ilaçlanmalıdır. 



Kantinlerde satılan yiyecek ve 

içeceklerin gıda yönetmeliğine 

uygun standartlarda olması 

sağlanmalı, denetimler düzenli 

olarak yapılmalıdır. 
Kantinde çalıĢanların sigorta 

bilgileri kontrol edilmeli. 

Sigortasız çalıĢmalar 

engellenmelidir. 

Kantin Alanı Tutanakla 

iĢletmeciye teslim edilmeli,  

Kantin alanının Risk Analizi, 

Acil Eylem Planı iĢletmeci 

tarafından yaptırılmalıdır. 



1. Havalandırma ve baca her türlü kokuyu önleyecek 

Ģekilde mi? 

2. Kantin personeli hijyen eğitimi aldı mı? 

3. Çöp ve her türlü atığın konulacağı kap yeterli 

sayıda, büyüklükte ve ağzı kapalı mı? 

4. Yangın için özel önlemler alınmıĢ mı? Yeterli 

Söndürücüsü var mı? 

5. Gaz Detektörü var mı? 

6. Kesici aletler koruma altında mı? 

7. Gıda Maddeleri ile Temizlik Maddeleri birbirinden 

ayrılmıĢ mı? 

8. Aylık Kantin Denetimleri düzenli olarak yapılıyor 

mu? 

 



Kantindeki dolu ve boĢ tüplerin bir arada bulundurulmaması, tüplerin kapalı 

ortamda bulundurulmaması, boĢ tüplerin derhal iade edilmesi, dolu tüplerin 

mümkünse kantin dıĢında açık ortamda kafes içerisinde muhafaza edilmesi 

sağlanmalıdır.  



Deprem sırasında dolap vb malzemelerin düĢüp yaralamaması için duvarlara iyice 

sabitlenmeli. Dolapların üzerlerine  



1. Sınıf kapıları açılıp kapanmalarda tehlike yaratmayacak Ģekilde dıĢa 

açılmalıdır. 

2. Sınıf kapıları acil çıkıĢlar için uygun mu? 



Sınıf kapısının 

bağlantı 

noktaları 

sağlam mı? 

Ek bağlantıya 

gerek 

duyuluyor 

mu? Zemin 
kaymaya, 
düşmeye 
karşı uygun 
malzemeden 
yapılmış mı? 





Sınıflarda öğrencilere  zarar 

verebilecek (Kolon köĢeleri, 

radyatör ,metal direkler vb.) 

nesneler darbe emici izolasyon 

malzemeleri ile kaplanabilir. 



Pencere açıklığı tehlike yaratmayacak Ģekilde mi açılıyor? 

Pencere açıklığı uygun aparatla 10-15 cm açıklık bırakacak Ģekilde açılmalıdır. 

 



Tıbbi yardımı gerektirecek acil durumlarda kullanılabilecek Ġlkyardım Dolabı var 

mı? 

Hangi birimde olduğu kat planlarında belirtilmiĢ mi? 
Ġlk Yardım Dolabında Bulunması Gereken malzemeler 

Gazlı bez veya yapıĢkanlı bir bandaj 

ÇeĢitli boyiarda pamuklu pedler 

Plaster 

Sabun 

Emici pamuk 

YapıĢkan bant 

Çengelli iğne 

Cımbız 

Keskin makas 

Pamuk uçlu sopalar 

Ġnce bezler Termometre 

Ġlk yardım kitapçığı 

Aspirin 

Antiseptik solüsyon (oksijenli su) 

Antiseptik krem 

Böcek sokmalanna ve ısınğa karĢı merhem 

ĠLAÇLAR ÇOCUKLARIN ULAġAMIYACAĞI YERLERDE 

SAKLANIR 



1. Laboratuvarda uyarı levhaları asılmıĢ mı? 

2. Tehlikeli maddeler koruma altına alınmıĢ 

mı? 

3. Laboratuvarda yangın için özel önlem 

alınmıĢ mı? 

4. Kimyasal sızıntılara karĢı gerekli 

önlemler alınmıĢ mı? 

5. Tehlikeli maddelerin muhafaza edildikleri 

yerlerde gerekli uyarı iĢaretleri var mı? 

6. Laboratuvar panosunda laboratuvar 

sorumlusuna ulaĢabilecek telefonlar var 

mı? 

7. Deneyler sırasında kıyafet veya takılar 

dikkate alınıyor mu? 

8. Laboratuvarda havalandırma ve baca 

tesisatları standartlara uygun mu? 

9. Öğrencilerin tehlikeli buhar ve gazlara 

maruz kalmaması için gerekli tedbirler 

alınıyor mu? 



7. Sıçrama ve dökülme durumu için çalıĢılan malzeme cinslerine göre 

tedbirler alınıyor mu? 

8. Siper veya maske gibi maruziyeti engellemeye ve cihazları korumaya 

yönelik araçlar kullanılıyor mu? 

9. Kimyasal atıkların imhası için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi 

için’’Atık Sınıflandırma’’ değerlendirmeleri yapılmıĢ mı? 

10. Kimyasal atıklar geliĢi güzel mi atılıyor? 



         Yüksekte çalıĢmalar 

için gerekli güvenlik 

tedbirlerine uyuluyor 

mu? 

Çatıya izinsiz çıkmaya karĢı 

tedbir alınmıĢ  mı ? 

Okulunuzda çatıda bir iĢ için 

gelen ustanın, KKD leri, 

Yüksekte ÇalıĢma Eğitimi 

almıĢ mı? 



Bakım Onarım ĠĢleri, ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği kurallarına uygun bir Ģekilde 

yapılıyor mu? 

Eğitim Öğretim esnasında yapılan 

iĢlerde gerekli güvenlik tedbirleri 

alınmıĢ mı? 

http://www.cumhuriyet.com.tr/foto/foto_galeri/150619/11/Turkiye_deki_is_guvenliginin_fotograflari.html


Bakım Onarım 

çalışmaları 

yapılırken 

çevre 

güvenliğine 

dikkat ediliyor 

mu? 



Boya, tiner gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler korunmaya 

alınmıĢ mı? 












