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Tüm Dünyayı etkileyen COVID-19 salgını sonrasında
16 Mart 2020’den bu yana kapalı olan eğitim
kurumlarımızın daha sağlıklı ve temiz şekilde açılması,
çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almasını
sağlamak amacıyla Bakanlığımız ve TSE arasında ‘Eğitim
Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve
Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’ imzalanmıştır.
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Bu protokol ile, eğitim-öğretim faaliyetlerine
başlamadan önceki süreçte resmi ve özel
okul/kurumlarda, dünyayı etkisine alan yeni tip
koronavirüs (Covid-19) ve diğer hijyen - sanitasyon
kaynaklı salgın hastalıklar ile mücadele kapsamında yüz
yüze eğitim faaliyetlerinin ‘güvenilir, salgından
etkilenmemiş ve hijyenik ortam’ standartlarına uygun
olarak yürütülmesi amacıyla sürdürülebilir bir sistem
yönetimi planlanmaktadır.
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Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi 
ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu

• Protokol kapsamında yayınlanan  kılavuz; 
yapılacak hazırlıklarda yol gösterici ana 
kaynaklarımızdan biridir. Kılavuz, yeni 
dönemde eğitim kurumlarımıza rehberlik 
edecek ve kurumların hijyen ve enfeksiyon 
hususlarında kurumsal sorumluluklarını 
yerine getirmeleri konusunda onlara yol 
gösterecektir. 



Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan bu iş 
birliği protokolü kapsamında, eğitim kurumlarında 
hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve 
kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir 
anlayışla sürdürülmesi amacıyla ‘OKULUM TEMİZ’
belgelendirme programı yürürlüğe girmiştir.
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Okulum Temiz Belgesi 
Başvurusu



Bu belgeyi almak için;  
Okullarda hijyen ve sanitasyon 
kalitesinin geliştirilmesi ve ilgili 
tarafların beklentilerinin 
karşılanması amacıyla «Eğitim 
Kurumlarında Hijyen Şartlarının 
Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme 
ve Kontrol Kılavuzu» 
belgelendirmeye esas doküman 
olarak kullanılacaktır.
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Okul idarecilerimizin bu kılavuzu 
dikkatlice okumaları, anlaşılmayan 
kısımlar için İl İSGB uzmanlarının 
rehberliğinden faydalanmaları önem arz 
etmektedir.



• Merkez Ali Kemal ERİM

• Merkez Mümin Esat KAYAALP

• Merkez Ahmet KUMAŞDERE

• Merkez Mehmet BULDUK
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• Merkez Remzi ERKİL

• Merkez Hayati TAŞKIN

• Acıgöl Cemil ARISOY

• Derinkuyu Uğur ÇELEBİ

• Hacıbektaş Kadriye ALVER

• Kozaklı M. Ali PARLAYICI

• Ürgüp Hakan DÖNMEZ
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Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak

• Resmi okullarımız Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu portal üzerinden 

(http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme ), Özel okullarımız ise TSE'ye 

başvuracaklardır. 

• Başvuru sonrasında, Bakanlığımız ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim 

programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlilerince bu okullar yerinde 

denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılacaktır. 

• Denetimden başarıyla geçen okullara aynı hafta içinde İl Müdürlüğümüz 

tarafından 'Okulum Temiz Belgesi‘ verilecektir. Belge sayesinde çocuklarımız, 

hijyen şartları en üst seviyeye taşınmış, salgına karşı tedbirlerini almış, 

güvenli ortamlarda eğitim-öğretim hayatına devam edebilecektir.

http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme


Okulum Temiz Belgesi Başvurusu

Başvuru sırasında gerekli olan evraklar:

• Hijyen şartlarını ve salgın hastalık veya hastalıları içeren risk değerlendirmesi

• Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları

• Temizlik ve dezenfeksiyon planları/talimatları

• Hijyen, Enfeksiyon önleme ve Kontrol faaliyetleri ile ilgili protokol ve kayıtların 
güncel durumu (İlgili Soru Listelerinde belirtilen doküman ve kayıtlar)

• Kuruluş Öz Değerlendirme Soru Listesi

Formlar doldurulmadan önce Belgelendirme Kuralları ve Belgelendirme Süreci 
hakkında detaylı bilgi için http://www.merkezisgb.meb.gov.tr/ adresi ziyaret 
edebilirsiniz.

http://www.merkezisgb.meb.gov.tr/


Okullarımız belgelendirme 
başvurusu yapmadan önce 
kurumun kılavuz şartlarına 
uygunluğunu, kılavuz ekinde yer 
alan ‘Öz Değerlendirme Soru 
Listesi’ ile gözden geçirmelidirler.
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Çocuklarımızı okula taşıyan servisler de 
dahil olmak üzere derslikler, oyun alanları, 
laboratuvarlar, öğretmen odaları ve 
yemekhaneler gibi tüm bölümlerde hijyenik 
koşulların sağlanıp planlı olarak 
sürdürülmesi gerekmektedir.  

Ayrıca her okulumuzun hijyen şartlarını 
içeren kendi risk analizlerini de yapması 
gerekmektedir. 
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Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları 
en az aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde hazırlanması

• Kapasite kullanımını bulaşma riskini minimum düzeyde tutacak şekilde,

• Azaltılmış çalışan sayıları dikkate alınarak ve gerekli değişiklikleri yapmak 
için güncel planın hazır ve erişilebilir olmasını sağlayan,

• Mevcut kapasite değerlendirilmesini,

• Salgın hastalık semptomları olan hastaları tespit edebilmek için birimlerde 
sağlık otoritelerince belirlenen yöntemlerin uygulandığını,



Hazırlanacak Eylem planında;

● Dezenfektanların nerede bulunacağı, 

● Okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı, 

● Sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı 
detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, 

● Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında uygun 
alanın belirlenerek ilgili kişilerini izole 
edilmesi vb. gibi bilgilerin tespit edilmesi 
gerekmektedir. 
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Kontrol Önlemleri Hiyerarşisi 
en az aşağıdaki maddeleri içermeli

• Semptomları olan kişilerin erken saptanmasını,

• Sağlık otoritesine bildirilmesini/raporlanmasını;

• Kişilerin erken izolasyonunu,

• Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi/naklinin sağlanmasını,

• Doğrulanmış salgın hastalıklı kişilerin iyileşmesini takiben sağlık otoritelerince 
belirlenen sürenin sonrasında kuruluşa dönmesinin sağlanması,



Gerekli olan iç ve dış iletişimlerin aşağıdaki 
hususlar dahil olmak üzere planlanmalı,

• Ne ile ilgili iletişim kuracağı,

• Ne zaman iletişim kuracağı,

• Kiminle iletişim kuracağı,

• Nasıl iletişim kuracağı,

• Kimin iletişim kuracağı.



Salgın hastalık belirtileri gösteren 
kişilere yapılacak işlemler ile ilgili 

asgari olarak aşağıda belirtilen 
adımları içeren bir eylem planı ya 

da yöntem belirlenmelidir. 



• Belirti gösteren kişinin tolere edebiliyorsa hastalık bulaştırmasına karşı önlemler sağlanır 
ve ayrı alana alınır, yerel sağlık otoritesine bilgi verilerek sağlık kuruluşuna sevkinin 
sağlanması,

• Hastanın tedavisi için bulunulan yerdeki hastanenin pandemik polikliniğine 
yönlendirilmesi için yerel sağlık otoritesine durum bildirildikten sonra tedavinin ne şekilde 
devam edeceğine hekim karar verecektir. Ancak iş yerinde tedavi süreci devam edemez.

• Hasta personel iş yerinde çalışmaya devam etmemeli, tıbbi bakım ihtiyacı ise kuruluşun 
sağlık personeli tarafından verilebilmesi,

• Sadece bu hasta kişi tarafından kullanılmak üzere bir oda/tuvalet belirlenmesi,

• Hasta kişinin kuruluşta ortak alanları kullanmasının sınırlandırılması,

• Sürekli kişisel koruyucu donanım kullanmasının sağlanması, öksürme hapşırma sonrası 
mutlaka el hijyeni sağlanması, çevre temasının minimuma indirilmesi,



• Kişisel koruyucu donanım kullanımı hasta kişi tarafından tolere edilemezse, ağzı 
kaplayacak şekilde pamuklu bez (tek kullanımlık mendil) sağlanması ve kullanım 
sonrasında hemen bir tıbbı atık torbasına atılması. 

• Tıbbi atık torbası mevcut değilse, sağlam çift plastik torbaya yerleştirip, kapatılması 
ve tıbbi atık olarak düşünülerek, evsel atık olarak atılmasının sağlanması; ellerin 
sabun ve suyla veya alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesinin sağlanması,

• Hastanın izole edildiği odanın havalandırılmasının sağlanması,



• Belirgin Bulaşıcı hastalık semptomları (ateş, kuru öksürük veya nefes almada zorluk) olan 
bir kişi ile ilgilenirken, maske, göz koruması, eldiven ve önlük dâhil olmak üzere her 
zaman ek kişisel koruyucu donanım kullanılması. Kullanılan koruyucu donanımın 
dikkatlice (maskenin ön yüzüne temas edilmeden ve diğer koruyucuların kirli yüzeylerine 
temastan kaçınarak) çıkarılması,

• İlk önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapılması, sonra göz koruması 
çıkarılması en son maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el 
antiseptiği ile ellerin temizlenmesi.

• Belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık 
eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek uygun şekilde bertaraf edilmesi, gerekmektedir.



Okullarımız belgelendirme başvurularını «Okulum 
Temiz Belgelendirme Başvuru Formu» na uygun olarak 
http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme adresindeki  
«Yönetim Sistemi Belgelendirme Portalı» üzerinden 
yapacaklardır.

22

http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme




24



25

OKUL/KURUM BİLGİLERİ



SİSTEME YÜKLENECEK EVRAKLAR



Sistemden, belgelendirme başvurusu kabul 
edilen okul/kurumlarımızın belgelendirme 
süreçleri, Bakanlığımız Standardizasyon ve Kalite 
Hizmet Birimi koordinasyonunda Müdürlüğümüz 
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimince belgelendirme 
programına uygun olarak yürütülecektir.
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‘Eğitim Kurumlarında Hijyen 
Şartlarının Geliştirilmesi, 
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol 
Kılavuzu’nda belirtilen şartlara  
uygun olduğu değerlendirilen 
okul/kurumlara Müdürlüğümüzce 
«OKULUM TEMİZ BELGESİ» 
düzenlenecektir.
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