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Tarailır
Madde 1-

Bu protokoltiııı taraflan; T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Milli Eğitim Bakanhğı'dr.

Tınmler
Madde 2-

Bu protokolde geçen;
Eğitim Kurumları : T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel; okul öncesi,
ilkokul, ortaohıl ve liseler ile mesleki eğitim merkezi, halk eğitim merkezi, eğitim uygulama
okulu ve iş sağlığ eğitim merkezlerini,
Denetim Komisyonu : Ek-l'de yer alan Okul Denetim Formuna göre okullarda denetim
yapan il Milli Eğitim Müdülüğiııııden 2 (iki) ve Halk Sağhğı Müdiırlüğiinden 2 (iki) kişi olınak
tizere 4 (dört) kişiden oluşan komisyonu, ifade eder.

Amaç
Madde 3-
Bu protokol ile; eğitim kurumlarının, temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum
sağlığının korunması ve geliŞirilmesi, yaşam kalitesinin yiikseltilınesi, yeterli eğitim almış
sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kıpsan
Mıdde 4-
Bu protokol; eğtim kurumlannda uygulanacak beyaz bayrak işbirliği çerçevesinde yiirütiilecek
faaliyetlere ilişkin usul, esas ve yiikiimliiliikleri kapsamaktadır.

Deyınek
Mıdde 5-
Bu protokoli.iııı dayarıağı,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 663 sayılı Sağl* Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlannın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hilkmtlnde Karamame, 1593 sayılı
Umı,mi Hıfzıssrhha Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İkögretim
Kurumlan Yönetneliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğetim Kurumlan Yönetneliği, Milli
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasrnda imzalaııan Okul Sağlığı Hizıetleri İşbirliği
Protokolü'diir.

yetkili Birimler
Madde 6 -
Bu protokol hilkiimlerinin uygulanmasında, Sağlık Bakanlığı adına Ti.irkiye Halk Sağlığı
Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı adına Mesleki ve Teknik Eğtim Genel Müdiirlüğü yetkilidir.

yükümlülükler
Madde 7-
Bu protokol kapsammdaki iş ve işlemlerin yiirütiilmesinde taıaflann yiikümliiliikleri
şunlaıdır:

7.|. Sağl*Bıkınlğ'nın Yükünlülükleri:
7.|.|. Bu Protokol kapsamrnda Halk Sağhğı Müdiirlfülerine gerekli
yiiırütiilecek iw;iolemler konusunda bilgilendirmek,

l
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7.1.2. Bu kapsamda yiirütiilen faaliyetlerde ihtiyaç duyulan iıraç-gereç, malzeme giderleri
için (beyaz bayrak, prinç levha vb.) bütçe ayırmak, İ lrllli egitim Müdiırlüğıiniin yeterli
olmadığı durumlarda denetim için vasıta görevlendirmesi yapmak,
7.1.3. Toplum sağlığı merkezlerini bu pıotokol kapsammda yiirütiiJecek iş ve işlemler
konusunda bilgilendirmek,
7.1.4. İllerde bu protokol ile ilgili yiirütiilecek iş ve işlemlerden sorumlu l (bir) koordinatör ve
denetim komisyonunda yer alacak en az 2 (iki) personeli belirlemek ve bunlarla ilgili
görevlendirme onaylannı almak,
7.1.5. Başvuruda buluan okulların içme-kullanma suyu ihtiyacı şebekeden başka bir
kaynaktan ftuyu vb.) temin edilmesi ya da şebekeden temin edilen suyun su deposunda
bekletilerek kullanılması durumunda kontrol izlemesi amaçlı su numunesi alınarak analizlerini
yaptrrmak ve sonuçlan okul idaresine bildirmek.
7.1.6. İllerde görev yapan koordinatörler ile denetim kornisyonımda görev yapan personeli
her eğitim-öğetim yılı sonruıda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanhğı koordinasyonunda
yapılacak beyaz bayrak serninerine/çahştayna almak.
7.1.7. Bu protokol kapsamında yiirütiilecek iş ve işlemleri gerektiğinde yerinde izlemek ve
denetlemek.
7.1.8. Bu protokol kapsamında yiirüttilecek iş ve işlemler konusunda gerekli tiim önlemteri
almak.

7.2. Mith Eğitim Bakınhğınm Yükümlülükleri
7Z|. Bu Protokol kapsamrnda il milli eğitim müdiirliiklerine gerekli talimatlan vermek ve
yiiırütiilecek iş ve işlerrıler konusıında bilgilendirmek,
722. Bu kapsamda yiirütiilen faaliyetler için gerekli vasıta görevlendirmesinin il milli
eğitim müdi.lrltlklerince yıllık olarak yapılmasınr sağlamak, ihtiyaç duyulan araç-gereç,
malzeme giderleri için (sertifika yakrt vb. ) bütçe ayırmak,
7.2,3. iı miııi egitim müdialiiklerince illerde bu protokol ite ilgili yiirütiilecek iş ve
işlemlerden sorumlu l (bir) koordinatör ve denetim komisyonmda yer alacak en az 2 (iki)
personeli belirlemek ve bunlarla ilgili görevlendirme onaylann almak,
7.2.4. Denetim ekibinde yer alan öğefuenlerin, asli görevlerini aksatnayacak şekilde ve
miirnkiin olduğu ölçüde ders progıamlannrn, denetim planına göıe di.Denlenmesini sağlamak,
7.2.5. iı Milıi Eğitim Müdiirlüğünce, protokoliin uygulanüğı tiim eğitim kurumlannda
öğetrnenleı kurulu toplantılarında Beyaz Bayrak Pıotokolü'ni.in de gtindeıne alınması amacı ile
yazı gönderilmesini sağlamak,
7.2.6. İllerde görev yapan koordinatörler ile denetim komisyonırnda görev yapan personel
her eğitim-öğıetim ylı sonunda Sağhk Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda
yapılacak beyaz bayrak seminerine/çalıştayına almak,
7.2.7. Bu protokol kapsamında ytirütiilecek iş ve işlemler konusunda Milli Eğitim
Bakanhğı'nın yiikiimliililkleri kapsamrnda gerekli tiim öntemleri almak.
7.2.8. Bu protokol kapsamında yiirütiilecek iş ve işlemleri gerektiğinde yerinde izlemek ve
denetlemek.
7.2.9. Bu protokol kapsamında yiirütiilecek iş ve işlemler konusunda gerekli tiim önlemleri
almak.



Protokolün Uygulanması
Madde 8-
8.1. Beyaz Bayrak almak için başluru yapan eğitim kurumlar; İı viııi Eğitim Müdürlüğiınce
görevlendirilen koordinatör başkanlığında; Halk Sağlığ Müdiirlüğü ve İl lı,lilli Egilim
Müdtirliiklerinden ikişer görevli olmak iizere 4 (dört) kişilik denetim komisyonunca "Beyaz
Bayrak Eğitim Kurumu Denetim Formu" (Ek:l)'de belirtilen kriterlere göre değerlendirir.
8.2. Denetim komisyonunda öncelikle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi) meslek dersleri öğretmenleri, sağhk bilgisi ya da biyoloji öğretmenleri
görevlendirilir. Yoksa diğer öğretmenler görevlendirilebilir.
8.3. Büyfü illerde gerekli hallerde iki ayn denetleme komisyonu kurulabilir,
8.4. Ulaşım zorluğu bulunan okullar için Kaymakamlıklarca İlçe Milli Eğitim Müdfulüğü ve
Toplum Sağlığı Merkezinden denetim komisyonu oluşturulabilir. Bunların İı lııııi Egitlm
Müdürlüğiince eğitimi sağlanarak görevlendirme onayları alınır.
8.5. "Beyaz Bayrak Eğitim Kurumu Denetim Formu"nda; (Ek:l) belirtilen kriterlere uygun
olan eğitim kurumları (Ek:2)'deki başvuru formu ile İl Millİ Eğitim Müdiirlüklerine başvuru
yapar.

8.6. Başvuruda bulunan eğitim kurumlannın denetimleri 2 ay içerisinde gerçekleştirilir. Okul
denetimlerine çıkılmadan önce denetim yapılacak taıih aralığı eğitim kurumlarına bildirilir.
8.7. Eğitim-Öğetim yılı kapsamındaki her dönemin ilk ve son haftası dışındaki tarihlerde
okullann beyaz bayrak başıurusu değerlendirilir.
8.8. Değerlendirme sonucunda toplamda 100 üzerinden 90 puan alan eğitim kurumları; spor
salonu, tiyatro salonu, atölye ve laboratuvardan (F Böli.imü) hiçbirisi bulunmayan eğitim
kurumlanndan 97 i.izerinden 87 puan alanlar; kantini (I Böliimü) bulunmayan eğitim
kurumlannda 74 i.Derinden 67 puan alanlar; spor salonu, tiyatro salonu, atölye, laboratuvar (F
Bölümü) ve kantin/kooperatiflyemekhane (I Bölümü) böliirnlerinden hiçbirisi bulunmayan
eğitim kurumlannda 71 üzerinden 64 puan alanlar, "Beyaz Bayrak" almaya hak kazanır.
8.9. Değerlendirme sonucu "Beyaz Bayrak" almaya hak kazanan eğitim kurumlarına
verilecek sertifikalar, Halk Sağlığı Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü tarafından onaylanır.
8.10. Değerlendirme sonucunda "Beyaz Bayrak" almaya hak kazanan eğitim kurumlanna, okul
sağlığınr ve temizliğini simgeleyen "Sertifika" (Ek:3) Milli Eğitim Bakanlığınc4 "Beyaz
Bayrak" (Ek:4) ve "Pirinç Levha" (Ek:5) Sağlık Bakanlığınca verilecektir.
8.1l. Değerlendirme sonucunda gerekli puanı alamayan eğitim kurumları, denetimden en az 3

ay sonra tekar başınıru yapabilir.
8.12. Değerlendirme sonucunda diizenlenen denetim formlan değerlendirme yapıldıktan sonra
eğitim kurumlanna bildirilir.
8.13. Al,ru bina içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisesi bulunan eğitim kurumlan
başıurulannı bu böliimler için ayn ayn olarak yapar, bunlann değerlendirmesi sonucunda beyaz
bayrak ahnmasının uygun görülmesi halinde eğitim kurumunun geneli için bir adet beyaz bayrak
ve prinç levha verilir, diğer böliimler içinse ayrı ayrı beyaz bayrak sertifikası düzenlenir.
8.14. Verilen "Sertifika", "Beyaz Bayrak" ve "Pirinç Levha" üç yıllık siiıre ile geçerli olup,
üçiirıcü yılın sonunda eğitim kurumlarınca başıııru yapılır, ilgili denetim komisyonunca yapılan
denetim sonucunda belirlenen kiterleri devam ettiremeyen veya başvuru yapmayan eğitim
kurumuna verilen; "Pirinç Levha" ve "Beyaz Bayrak" geri alınır.
8.r5. Beyaz Bayrak ve sertifika alan eğitim kurumlaıının periyodik denetimleri "Beyaz Bayrak
Eğitim Kurumu Denetim Formuna" göre yapılır.
8.16. Taraflann belirleyeceği zamanlarda denetim komisyonunca yapılan denetim sonucunda
belirlenen kriterleri devam ettiremeyen eğitim kurumlanna verilen; "Pirinç Levha" ve "Beyaz
Bayrak" geri alınır.



8.17. Denetim komisyonu tarafından yilrütülen faaliyetler her eğitim-öğetim yılında Ocak
ayınrn son iki haftası ve Haziran ayının ilk iki haftasında raporlanarak bağlı olduklan Halk
Sağlığı Müdi.ırlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamına sunulur.
8.18. Beyaz bayrak alan eğitim kurumlarının listesi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığının intemet sayfalannda yayımlanır.
8.19. Daha önceden beyaz bayrak ahp si.iresi dolması sornasında tekrar başvurarak beyaz
bayrak almaya hak kazanaıılara yeniden beyaz bayrak ve sertifika verilir.
8.20. Her eğitim-öğetim yılı sonunda İı Miııi Eğitim Müdiirlüğü ve Halk Sağhğı Müdiirlüğü
koordinatörleri ve denetim komisyonıuıda yer alan personel ile yıllık değerlendirme toplaııtısı
yapıhr.

protokol §üresi ve Feshi
Madde 9-
9.1. İşbu protokol imzalandığı tarihten itibaren 4 (dört) yıl geçerlidir. Taraflarca diizenleme
başvuıusu yapılmadığı hallerde protokol siiresi kendiliğinden 4 (dört) yıl daha uzar.
9.2. Beklenmeyen durumlarda veya protokoliin işleyişiyle ilgili ciddi bir problem çıkması
halinde, taIaflarca 2 (iki) ay öncesinden yazıh bildirimde bulunmak kaydı ile protokol
sonlandınlabilecektir.

Uyuşmazlıkların Hılli
Madde l0-
Uygulama sırasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların halli taraflann üyelerini belirleyeceği
uzlaşma kurulu tarafından, bu yolla hallinin mi.imkiin olmaması halinde Sağhk Bakanhğı
Tilrkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdiirii tarafından çöziimlenir.

Yürürlük
Madde 11-

Bu protokol ekleri ile birlikte 12 (oniki) sayfa ve ll (onbir) maddeden ibaret olup taraflann
yetkililerince 2 (iki) nüsha olar ak O5lÜ2015 tarihinde imzalanarak yiiriirlüğe girmiştir.

EKLER:
EK-l: Beyaz Bayrak Eğitim Kurumu Denetim Formu ve Beyaz Bayrak Eğitim Kurumu
Denetim Formu Doldurma Kılavuzu (3 sayfa)
EK-2ı Beyaz Bayrak Başvuru Formu ( 1 sayfa)

EK-3: Beyaz Bayrak Örneği (1 sayfa)

EK*4: Beyaz Bayrak Sertifika Ömeği (l sayfa)

EK-S: Beyaz Bayrak Prinç Levha Ömeği ( l sayfa)

Sağlık Bakanlığı

Müsteşar



fK-l
BEYAZ BAYRAK EĞiTiM KURUMU DENETİM FORMU

DEĞERLENDiRME TARiHi iLK BAŞVURU | | viıeı-ıı.ıı
OKULUN ADl:

ADRESİ:

TELEFON NUMARASI: öĞRENci sAYüsI (KIz): TOPLAl\t PERSONEL SAYIS!:

öĞntııırı s.tı,ısı, öĞRENCİ sAY!st (ERKEK)l SlNlF SAYIS!: lsİr.ül slyısı:

A. oKUL çEvREsi AP VP

l Okul çevresinde çöp vğ atık ytğın|an, su birikintileri, zaıarlı canlılann yerleşmesine yol açacak onamlaı yoktur. l

2.Bahçenin etrafı çevrilidir. l

3. Bahçe temiz (çöp, aıık su birikintisi vb. yoktur) olup bahçe zcmini düzgündür l

4.Bahçede çöp kovalan ve çöplerin toplaıdlğı sisıcm vaıdır. 2

5.Bina dış gö.ünümü baklmlıdır. l

6.okuI bahçesi ağaçland|rılmıştır I

B. BiNA iÇi
l Tüm zeminler kolay temizlenebilir malzemeden yapılmışttr. l

2. Tüm duvülaİ yerden l20 cm yükekliğe kadar yıkanabilir boya ya da diğer malzeme iIe kaplıdır. l

3. Zaıarlılarla mücadclc yapılmaktadır (belge istenmesi). 1

c. KoRiDoRLAR
l.Temiz ve düzenlidir, l

2. Hcr koridorda yct€rli saytda kapakı! çöp kovası ve kova içinde çöP Poşeti vaİdır. l
3. Az l,ullan!la.rı alanlar (merdiven a|t çatı boşluğu vb.) temizdir. l

4.sağlık hÜyen, çevre sağhğ vb. konulan içcrçn okul panosu vaİdır l

D. sINtFLAR

l. Öğrenci sayısı 40'ı gcçmemetiedir. l

2 Sınıfların duvaılaıı boyalı, sınıflar temiz ve düzenlidir, 3

3.cünlük olarak temizlik yapılmaktadlr. 2

4.Her sınıfta kapaklı çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardıı. 2

5.Aydınlanması uygundur. l

6. Her teneflü§te sınıflar havalandtrılmaktadır. I

E. iDARi BiRiM, öĞRETMEN oDAsı. KüTüPHANE

l.Temiz ve düzenlidir. I

2.Gttnlük olarak ıemizlik yapılmaktadır. l

3. Kapaklı çöp kovası vc kova içinde çöp poşeti vaİdlr. l

F. SPOR SALONU, TİYATRO SALONU, ATÖLYELER, LABORATUVARLAR
l.Temiz ve düzenlidir. l

2.Günlük olarak temizlik yapllmaktadır. l

3. Kapaklı çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır. l

G. TUVALET VE LAVABOLAR
l.Ktz ve e.kek öğrenciler için yeterli sayıda tuvalet vaıdır. 2

2.Ögetmen ve personel için yeıerli fuvalet vardı.. l

3.Yeterli sayıda lavabo vaıdır. 2

4.Tuvalctler tcmizdiİ, su birikintisi yoktur. L 2

5.Tuvalet penccrclcrrQde sineklik vardır. 1



?.Tuvalet orıak alanında sıu sabun, kağıt havIu,/kurutna makinesi, çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vaİdır. 4

8. su kesintisi durumuıda fuvaletlere su sağlayacak sistem vaİdı.. 2

9.Uygun kanalizasyoıı,fosseptik sistemi vaİdlr. 2

H.iÇMf, sUYU

l.Şcbcke suyu kullanılmalıadıı. 5

2.Su kesintilerinc kaşı okulda su deposu vaıdır. 2

3.0kul su deposu iç 1tzey kaplamasr, uyguııduı, tahliye vanası vaıdır. I

4.0kıı| su dcposu temizIiği diizenli olaİak yapllmakta ve kaylt cdilmektedir oelge ibraz cdilecektir). l

s.Musluktan alınan su numunesine klor dülz€yi yeterlidiİ. l

6.Kuyı.ı/şcbckc su numuneleri iTAsHY'tc bclirtilen mikobiyolojik şaİtlan taşımaktadır. 2

r.KANTİN/KooPf, RATiF/YEMEKHAN E

l.Çalışanlann hijyen eğirimi b€Igesi vaıd[. (hijyen ile i|giIi çıkanlan yönetmeliklere gö.e). 3

2.Kullan!lan araç, geıcç, malzeme ve ekipmanlar tcmizdiı. 2

3.Son kullanım tarihi gcçmiş gıda bulunmamaktadır. 2

4.Gld4 T8nm ve Hayvancıl* Bakanlüğü'ndan izinli gıdalaı kullanılmaktadır. 2

5.Fiziki koşuIlar, havalandürma ve ayd!nIatrna yeterlidir. )

6.Duvü ve zeminlcr tcmiz ve bakımlıdt. ,,

7.Akarsuyu bu|unaıı lavabo bulunmaktadır. 2

8.Personelin giysisi temizdir. Kıltk kıyafeti uygundur. (önlüIq bonc, eIdiven vb.) 3

9.Gıda hazırlama işi yapan peİsoncl eldiven, önlük vc bonc kullanmaktadri. 3

l0.Gıdalaı uygun koşullaıda saklanmaktadır. 3

l l. ÖğcnciIerin ulaşabilcceği yode kapaklı çöp kovası ve kova içinde çöp poş€ti vaıdıı. 2

J.ILKYARDIM

l . Yetcrli §ayıda temel ilkyardım seıtifikasl almış penonel vardır. l

2. Revir/il§ardım dolabı vaıdıı. l

3. Revir/ilkyaıdım dolabında uyguD vc yeteıli mikta.da tem€l ilkyardım malzcmeleri bulunmaktadıı. 2

K.DiĞER

l.Temizlik işiyle görcvIi peısoncl vardır. l

2.Temizlik için uygun araç-gereç ve malzeme vaıdır. l

3.DönüŞürttlebilecek katt at*ıaİ için geri dönüşum kutulan vaİdır l
4.sıntfl8İ, kantiD/koopcratiflyemekhane ve fuvalctlcrin ıçmizliğinin pcriyodik olarak yapıldığna daiİ çiz€lge vardıİ. l

S.okulda cngclli öğencilerin ihıiyacma ccvç verecck (cngelli raİnpası, fuvalet- lavabo, engelli asansöfl) vardır_ l

6.sağl* Bakanhp vcya Gtırnİiik ve Ticaİeı Bakaılığından bildirim kaydı almrş ıemizlik tlİiınleri kullanılmaktadır l

7.Eğitim öğ€tim yılı içe.esindç öğcncilere yönelik sağlılq hijycn, çcvre sğİğı vb. eğtimleı düzcnleımiŞir l

Değ.İl.ndirm. sonucu: Top|ım PuıD

Form arka sayfadaki kılavuza göıe doldurulacakıı.

n Miııi Eğitim Müdıiılüğü iı Miıli Eğitim Müdiırlüğü
Temsilcisi Temsilcisi

Halk Sağlığı Müdilrlüğii
Temsilcisi

Halk Sağlığı Müdiillüğü
Temsilcisi

okul Müdiirü

/



BEYAZ BAYRAK EĞİTİM KURUMU DENETiM FORMU DOLDURMA KLAVUZU

1 . AP ağırlıklı puan, VP verilen puan anlamına gelmektedir.

2. Puanlamada;

a. Toplamda 100 iizerinden 90 puan alan okul,

b. Spor salonu, tiyatro salonu, atölye ve laboratuvardan (F Bölilrnü) hiçbirisi bulunmayan okullarda 97

iizerinden 87 puan alan okul,

c. Kantini (I Bölilmü) bulunmayan okullarda 74 üzerinden 67 puan alan okul,

d. Spor salonu, tiyatro salonu, atölye, laboratuvar (F Bölümü) ve kantirı/yemekhane (I Bölilmü)
böliimlerinden hiçbirisi bulunmayan okullarda 71 iizerinden 64 puan alan okul,

"Beyaz Bayrak" almaya hak kazanrr.

3. Madde C-l ve D-4'te çöp kovası kapaksız ise 1 puan verilecektir.

4. Madde G-l'de 20 kız öğenci için bir, 40 erkek öğrenci için bir tuvalet olacak biçimde hesaplama yapılarak

her iki grup için de yeterli sayıda ise tam, biri için yeterli sayıda ise 1 puan verilecektir.

5. Madde G-3'de 60 ögrenci için bir lavabo olacak biçimde hesaplama yapılacaktır.

6. Madde G-6 ve 7'de sayılan her bir özellik için 1 puan verilecektir.

7. Madde H-l 'de kuyu suyu kullan-ıhyorsa l puarı verilecektir.

8, Su deposu olmayan okullarda Madde H-2 ve H-3 için puan verilmeyecek, 3 puan Madde H-l'e
eklenecektir.

9. Madde H-6 için su numunesi alınacak ve İTASHY 1İnsani Tfüetim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik)
Ek-la'da yer alan 3 mikrobiyolojik parametreye uygunluk değerlendirilecektir.

10. Madde I-1'de Çalışanlann hijyen eğitimine katıhp "Hijyen Eğitim Belgesi" aldıklannı beyan ettikleri halde

belge gösterilemezse puan verilmeyecektir.

l 1. Madde I- 9'da belirtilen eldiven, önliik ve bone her biri birer puan olarak değerlendirilir.

12. Madde J-l'de İlk yardım Yönetmeliği gereği her 20 personel için ilkyardım eğitimi almış bir personel

olacak biçimde toplam personel sayısına göre hesaplama yapılacaktır.

{



EK:2

BEYAZ BAYRAK BAŞVURU FORMU

OKULUN ADI:

AÇIK ADRESİ:

TELEFON NUMARASI:

FAX NUMARASI:

E-POSTA ADRESİ:

DERSLiK SAYISI:

KIZ ÖĞRENCİ SAYISI:

ERKEK ÖĞngNcİ SAYISI:

TOPLAM ÖĞngNcİ SAYISI:

öĞn_erıımN SAylSl:

BAŞVURU DURUMU:

iır naşvuRu:

yİNgıglre:

Başvuru Yapanın
Adı Soyadı

imza
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TEUİZ Oİ(UL, SAĞLİXLİ OXUL
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Tc sasık Bakan|qı

Okul Adı :

Ge.çerlilik Süresi :2 yıl
Torih:
Soyı :

Soğlık Bokon|ığı ile iAilli Eğitim Bokonlığı orosındo imzolonon protokol gereği
İl Holk 5oğlığı ttüdürlüğü ile İl 

^^iln 
Eğitim 

^^üdürlüğü 
denetim elemonlorınca

yopılon denetimde adı geçen okul, temizlik ve hijyen kurollorıno uygun
bulunduğundon "BEYAZ BAYRAK" olmoyo hok kozonmıştır.

İl Holk soğllğı Jı^üdürü İl 
^^iln 

Eğitim 
^^iidürü

, , , -'- A \,\Y ^? $/:. ,i,

TEMiz oKuL, saĞııxı_ı oxuı-



EK-5

Bu oku|,Sağhk Baiınlığı ue iıti§i €ğitim 8akanlığı tarafından

fEHİz oKuı" sıÜLıı(Lı oxut PııJesl.

}apHmınde'BEYAZ BAYRAX' ılııuşr.
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