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Ö÷rencilerin BakÕú AçÕsÕndan Sa÷lÕ÷Õ Geliútiren Okullar A÷Õ Projesi
Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOöLU1
Uluda÷ Üniversitesi E÷itim Fak. E÷itim Bilimleri Bölümü
Özet
AraútÕrmanÕn amacÕ, “Sa÷lÕ÷Õ Geliútiren Okullar Projesi” (SGOP) kapsamÕnda yer alan ve
projede yer almayan okullardaki ö÷rencilerin, okullarÕnda sa÷lÕk alanÕnda yürütülen
uygulamalar ile ilgili görüúlerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕdÕr. Bu betimsel tarama çalÕúmasÕnda,
örneklemi Ankara, Bursa, Uúak, Zonguldak illerinde bulunan ve SGOP ‘ne dâhil olan 6
okuldaki 1270 ö÷renci ile bu illerde bulunan fakat projede yer almayan 6 okulun 1196
ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. Ö÷rencilerin görüúlerini belirlemek için “Sa÷lÕ÷Õ Geliútiren Okullar
Ölçe÷i” uygulanmÕútÕr. Verilerin hesaplanmasÕnda Mann Withney-U testi kullanÕlmÕútÕr.
Veriler % ile ortaya konulmuú, ö÷rencilerin yeterlik düzeyleri ile ilgili görüúleri aritmetik
ortalama kullanÕlarak hesaplanmÕútÕr. AraútÕrma sonunda SGOP kapsamÕnda yer alan ve
almayan okullarda bulunan ö÷rencilerin okullarÕnda sa÷lÕk ile ilgili yürütülen uygulamalarÕn
yeterli÷i ile ilgili görüúleri arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕklar oldu÷u saptanmÕútÕr.
Anahtar Sözcükler: Sa÷lÕ÷Õ geliútiren okullar projesi, ilkö÷retim ö÷rencileri, sa÷lÕ÷Õ geliútiren
okul yeterlikleri

Health PromotÕng Schools Project From The Students’ PoÕnt Of VÕew
Abstract
The aim of this study is to compare the views of the students who are included in “Health
Promoting Schools Project”(HPSP) and those who are not, on the implementation of health
services in their schools. In this descriptive research, the sample are 1279 students of the six
schools within the HPSP in the provinces Ankara, Bursa, Uúak, Zonguldak and 1196 students
of six schools that are not included in the project. Health Promoting Schools Scale is used to
analyze the students’ views. Mann Withney-U test is used for the data analysis. The results
are reflected by percentage and the proficiency levels of the students are calculated using
arithmetic mean. As a result, it is discovered that there are meaningful differences between
the1 views of students in the schools which are included in the HPSP and those which are not,
on the implementation of the health services in their schools.
Keywords: Health promoting schools, primary school students, health promoting school
competency
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GøRøù
Çocuklara sunulmasÕ gereken en temel haklardan biri sa÷lÕk hizmetleridir.
øyi beslenme, bedensel, duygusal ve zihinsel olarak sa÷lÕklÕ geliúme ve
olgunlaúma, sa÷lÕ÷a zararlÕ olacak dÕú etkenlerden korunma, sa÷lÕklÕ iliúkiler
kurabilme ve sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanma her birey için gereken temel
insancÕl sa÷lÕk ö÷eleridir (Bulut, 2003; Johansen, ve di÷., 2006; Watson,
2008). Bireylerin sa÷lÕk e÷itimi alarak kendi sa÷lÕklarÕ hakkÕnda bilgilenmeleri
ve sa÷lÕklarÕnÕ korumaya yönelik do÷ru davranÕú ve tutumlar kazanmalarÕna
yönelik çalÕúmalarÕn hedeflenmesi ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkÕnma
yolunda atacaklarÕ ilk adÕmlardan biridir.
Sa÷lÕk e÷itiminin temel amacÕ; bireyin ve toplumun gereksinimlerini
karúÕlayacak, kaliteli yaúam için kiúilerin sa÷lÕklarÕnÕ korumalarÕnÕ ve
geliútirmelerini, tedavi olanaklarÕndan yararlanmalarÕnÕ ve olumlu bir çevre
yaratmalarÕnÕ sa÷layacak bilgi, tutum ve davranÕú de÷iúikli÷ini oluúturmaktÕr
(Lynagh ve di÷., 1999; Güler, 1987. Akt., ÖzvarÕú, 2001; Baltaú,2004). Sa÷lÕk
e÷itimi sadece sÕnÕflarda verilen e÷itim programlarÕ ile sÕnÕrlÕ kalmayan,
ö÷renci-ö÷retmen, okul personeli ve okulla ilgili olan herkesin sa÷lÕ÷Õ ile
ilgilenen bir model topluluk oluúturulmasÕnÕ hedeflemektedir. Sa÷lÕk e÷itimi
ile okullarda sadece fiziksel çevreyi iyileútirmeye ve ö÷rencilerin sa÷lÕk
problemleriyle ilgilenmeye de÷il, aynÕ zamanda okullardaki psikolojik ve
sosyal çevrenin de iyileútirilerek ö÷rencilerin özgüveni yüksek, çevresi ile
iletiúim kurabilen, takÕm çalÕúmasÕ becerisine sahip, düúündüklerini ifade edip
savunabilen, özyeterli÷i geliúmiú bireyler olarak yetiútirilmelerine çalÕúÕlÕr.
ÇocuklarÕn sa÷lÕk sorunlarÕ ve risklerinin sadece medikal yaklaúÕmlarla
çözüme kavuúturulamadÕ÷Õ, sa÷lÕk ve e÷itim uzmanlarÕnÕn ortak çalÕúmalarÕ ile
en do÷ru ve kalÕcÕ çözümlerin üretilebilece÷i görüúü tüm dünyada oldu÷u gibi
Türkiye’de de giderek yaygÕnlÕk kazanmaktadÕr (Kemn ve Close, 1995;
Pekcan, 1997; Edelman ve Mandle, 1998; Lynagh ve di÷. 1999; Tabak, 2002,
Soyluo÷lu, 2003; Selekman, 2006). Bu ba÷lamda çocukluk yÕllarÕnÕn çok
büyük bir bölümünün e÷itim kurumlarÕnda geçti÷i dikkate alÕnÕrsa çocuklarÕn
sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ ve geliútirilmesi için okullarÕn en önemli kurumlarÕn
baúÕnda geldi÷i dikkat çekmektedir (Bulut, Nalbant ve Çokar, 2002; Baltaú,
2004; Bektaú ve Öztürk, 2008). Okul sa÷lÕk e÷itimi, yalnÕzca ö÷rencilerin
bilgilendirilmesini ve olumlu davranÕúlar kazandÕrÕlmasÕnÕ amaçlamaz;
eriúebildi÷i toplum kesimlerine, do÷ru bilgileri aktarma çabasÕnÕ da üstlenir.
Formal e÷itimle kazanÕlan olumlu sa÷lÕk bilgileri ve davranÕúlarÕ, ö÷renciler
yeterince güdülendirildikleri taktirde hem ö÷rencilerin ailelerine hem de
gerekti÷inde yakÕn çevrelerindekilere aktarÕlarak (Saat, 1986; Tabak, 1989;
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Edelman ve Mandle, 1998; Selekman, 2006; Whitehead, 2006) toplumun
sa÷lÕklÕ hale getirilmesi olasÕdÕr. Toplumun sa÷lÕ÷ÕnÕ geliútirmek ve korumak,
toplumda sa÷lÕklÕ yaúam bilinci oluúturmak ve sonuçta birçok hastalÕ÷Õn daha
oluúmadan önüne geçmek ça÷daú ülkelerin vazgeçilmez politikalarÕ
arasÕndadÕr. Bu hedeflere ulaúmanÕn temel yolu sa÷lÕk e÷itimini hayata
geçirerek toplumsal davranÕú geliútirebilmektir.
ølkö÷retim okullarÕndaki ö÷rencilerde, sa÷lÕk ile ilgili bilgi, tutum ve
davranÕú de÷iúikli÷ini sa÷lamak, ileride mutlu, sa÷lÕklÕ ve üretken bir toplum
yaratmak için en iyi yatÕrÕmlardan biri olan okul sa÷lÕ÷Õ için, Dünya Sa÷lÕk
Örgütü, Avrupa Bürosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafÕndan
mali ve teknik yönden desteklenen ve çocuklarÕn sa÷lÕklarÕnÕn ve sa÷lÕk
kültürlerinin geliútirilmesini misyon olarak seçen bir araútÕrma ve geliútirme
projesi olan “Sa÷lÕ÷Õ Geliútiren Okullar A÷Õ”, 1992 yÕlÕnda tasarlanmÕú ve
1995 yÕlÕnda Türkiye’de uygulanmaya baúlanmÕútÕr. 50’den fazla ülkede
700.000 ‘den fazla ö÷renci (SB, 2008) bu proje kapsamÕnda sa÷lÕkla ilgili
çalÕúmalarÕnÕ yürütmektedir. “Sa÷lÕ÷Õ Geliútiren Okullar A÷Õ Projesi”nin
(SGOP) temel amacÕ, ö÷rencilerin sa÷lÕklarÕnÕ koruyucu alanlarÕ kullanÕma
sunarak ve úartlarÕ daha da geliútirerek tüm okul üyelerinin sa÷lÕklÕ bir yaúam
standardÕna sahip olmalarÕnÕ sa÷lamaktÕr.
Sa÷lÕ÷Õ geliútiren bir okul, tüm yönetim a÷ÕnÕ okul ortamÕnda bulunan
ö÷renci, ö÷retmen ve di÷er tüm personelin beden ve ruh sa÷lÕ÷ÕnÕ gözetim
altÕnda tutmak ve daha da iyi duruma getirmek için harekete geçirerek, sa÷lÕ÷Õ
teúvik etme düúüncesinin her okulun ajandasÕna konulmasÕ ve bu sayede her
çocu÷un sa÷lÕ÷Õ teúvik eden okullarda e÷itim görme úansÕna e÷itimde fÕrsat
eúitli÷i ilkesi do÷rultusunda sahip olabilmesi esasÕ üzerine kurgulanmÕútÕr (SB,
2008). Proje, temel olarak ilkö÷retim okullarÕndaki ö÷rencilerin sa÷lÕklÕ bir
çevrede, sa÷lÕklÕ yaúam tarzÕna uygun bilgi, tutum ve davranÕúlarÕ kazanarak,
sa÷lÕ÷Õ etkileyen olumsuz faktörler konusunda duyarlÕ hale gelip ilerki
yaúamlarÕnda kendi sa÷lÕklarÕ ile ilgili do÷ru karar verebilme yeteneklerini
güçlendirmek ve öz benliklerini geliútirmek esasÕna dayandÕrÕlmÕútÕr. AyrÕca
proje, okullarda verilen sa÷lÕk e÷itimine toplum deste÷ini sa÷layarak sa÷lÕ÷Õ
geliútirme e÷itimi desteklenmektedir. SGOP çerçevesinde Avrupa, ulusal,
yerel ve okul bazÕnda çalÕúmalar yürütülmektedir.
Ülkemiz genelinde okul sa÷lÕk e÷itimine yönelik planlÕ ve sürekli sa÷lÕk
hizmetlerinin bulunmamasÕ, okul çocu÷unun sa÷lÕk riskleri ile karúÕlaúmasÕnÕ
ve olumsuz sa÷lÕk davranÕúlarÕ geliútirmesini pekiútirmektedir. Ülkemizde
gençlerin ve çocuklarÕn sa÷lÕklarÕnÕn iyileútirilmesi ile ilgili pek çok çalÕúma
yürütüldü÷ü halde okullarÕn bu konudaki rolü ile ilgili sÕnÕrlÕ çalÕúmaya
ulaúÕlmÕútÕr. Ülke genelinde okul sa÷lÕk e÷itimine yönelik planlÕ ve sürekli
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sa÷lÕk hizmetlerinin bulunmamasÕ, okul çocu÷unun sa÷lÕk riskleri ile
karúÕlaúmasÕnÕ ve olumsuz sa÷lÕk davranÕúlarÕ geliútirmesini pekiútirmektedir.
Bu nedenle Sa÷lÕ÷Õ Geliútiren Okullar A÷Õ Projesinin Türkiye genelinde
uygulanmasÕnÕn önemi oldu÷u düúünülmektedir. Bu çalÕúmada ilkö÷retim
okullarÕndaki ö÷rencilerin okullarÕnda sa÷lÕk e÷itiminin uygulamalarÕ ile ilgili
yürütülen çalÕúmalarÕn yeterli÷i ile ilgili görüúlerinin alÕnmasÕ amaçlanmÕútÕr.
AMAÇ
Bu çalÕúmanÕn amacÕ “Sa÷lÕ÷Õ Geliútiren Okullar Projesi” (SGOP)
kapsamÕnda yer alan ve projede yer almayan okullarda bulunan ö÷rencilerin
okullarÕnda sa÷lÕk ile ilgili yürütülen uygulamalar ile ilgili görüúlerinin
karúÕlaútÕrÕlmasÕdÕr. Bu amaç kapsamÕnda SGOP kapsamÕndaki okullarda
ö÷renim gören ö÷renciler ile bu projede yer almayan okul ö÷rencilerinin
okullarÕndaki sa÷lÕk uygulamalarÕna iliúkin görüúleri arasÕnda fark var mÕdÕr?”
sorusuna yanÕt aranmÕútÕr.
YÖNTEM
Bu betimsel tarama çalÕúmasÕnda, örneklemi, Ankara, Bursa, Uúak,
Zonguldak illerinde bulunan ve SGOP‘a dahil olan 6 okul ile bu illerde
bulunan ve projeye dahil olan okullara en yakÕn mesafede bulunan ama
projede yer almayan 6 okulun ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. Öncelikli olarak,
seçilen illerin il Milli E÷itim Müdürlükleri ile iletiúime geçilerek örneklem için
uygun olabilecek okullar saptanmÕútÕr. Daha sonra çalÕúmanÕn amacÕ ve veri
toplama aracÕnÕn birer örne÷i okullara gönderilmiú ve bu okullardaki
yöneticilerle iletiúime geçilerek araçlarÕn uygulanmasÕ rica edilmiútir. Kabul
eden okullara veri toplama araçlarÕ ço÷altÕlarak yollanmÕútÕr. Veri toplama
araçlarÕ okul yönetimleri tarafÕndan her okullarda seçkisiz olarak belirlenen,
(4.-5.-6.-7.-8.sÕnÕf olmak üzere) her sÕnÕftan birer úubede ö÷retim gören
ö÷rencilere uygulanmÕútÕr. ÇalÕúmaya SGOP uygulayan okullarda 1270,
uygulamayan okullardan ise 1196 ö÷renci katÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada ö÷rencilere
sa÷lÕ÷Õ geliútiren okullarda bulunmasÕ gereken yeterlikleri belirlemek için
kullanÕlan Küçüksüleymano÷lu (2009) tarafÕndan geliútirilen bir araç
uygulanmÕútÕr. HazÕrlanan aracÕn güvenirlik çalÕúmalarÕ yapÕlmÕú ve aracÕn
güvenilirlik kat sayÕsÕ .87 olarak hesaplanmÕútÕr. Veri toplama aracÕ sa÷lÕk
e÷itimi, rutin taramalar ve çevresel koúullar ve sa÷lÕ÷Õ koruma olmak üzere üç
alt ölçekten oluúmaktadÕr. Cronbach Alfa de÷erleri sÕrasÕyla 0.81, 0.70 ve 0.69
olarak hesaplanmÕútÕr.
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Yeterlik düzeylerini belirlenmek amacÕyla “Çok iyi” (4.20-5.00 arasÕndaki
puanlar) “øyi” (3.40-4.19 arasÕndaki puanlar) “Orta” (2.60-3.39 arasÕndaki
puanlar) “Biraz” (1.80-2.59 arasÕndaki puanlar) “Hiç” (1-1.79 arasÕndaki
puanlar) olmak üzere beúli derecelendirme kullanÕlmÕútÕr Everard & Morris,
1996:2). SGOP uygulanan ve uygulanmayan okullardaki ö÷rencilerin
görüúleri arasÕndaki farkÕ hesaplamak için Mann Withney-U testi
kullanÕlmÕútÕr. Veriler % ile ortaya konulmuú, ö÷rencilerin yeterlik düzeyleri
ile ilgili görüúleri aritmetik ortalama kullanÕlarak hesaplanmÕútÕr.
BULGULAR
Bu bölümde SGOP’a dâhil olan okullardaki ve bu projede yer almayan
okullardaki ö÷rencilerin görüúleri do÷rultusunda okullarÕnda yürütülen sa÷lÕk
ile ilgili çalÕúmalarÕn yeterli÷ine ait bulgular ele alÕnmÕú ve yorumlanmÕútÕr.
Tablo 1: SGOP Uygulanan ve Uygulanmayan Okullardaki Ö÷renci
Görüúleri ArasÕndaki AnlamlÕlÕk Düzeyleri
N
SGOP
OkullarÕndaki
Ö÷renciler
SGOP
Uygulanmayan
Okullardaki
Ö÷renciler

1270

Min.
2.02

Max.
4.76

X

3.56

SS

MNU

1.7079
188670.000

1196

1.65

4.20

2.61

p

0.000

.27554

YapÕlan Mann Withney-U testi sonuçlarÕna göre SGOP’a dâhil olan ve
olmayan okullardaki ö÷rencilerin okullarÕndaki sa÷lÕk uygulamalarÕnÕn
yeterli÷i ile ilgili görüúleri arasÕnda p=.000 düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlÕ bir farklÕlÕk saptanmÕútÕr (Tablo 1). SGOP’a dahil ö÷rencilerin
okullarÕnda sa÷lÕkla ilgili yeterlikler konusunda ortalamasÕ (3.56±1.7079)
SGOP’ni uygulamayan okullardaki ö÷rencilerin ortalamasÕna (2.61 ±.27554),
göre daha yüksektir. Bu farkÕn en önemli nedeninin SGOP uygulamasÕnÕn
yürütüldü÷ü okullarda sa÷lÕk e÷itimi, rutin kontrol ve çevresel faktörler ve
sa÷lÕ÷Õ koruma gibi sa÷lÕ÷Õ geliútiren okullar a÷Õna üye her okulun daha fazla
önem verip, bu alanlarÕn tümünde çeúitli etkinlik ve uygulamalarÕn
yürütülmesi olarak açÕklanabilir.
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Tablo 2:SGOP Uygulanan ve Uygulanmayan Okullardaki Ö÷rencilerin
Sa÷lÕk E÷itimi Alt Ölçe÷ine øliúkin Görüúleri ArasÕndaki AnlamlÕlÕk
Düzeyleri
N
SGOP
OkullarÕndaki
Ö÷renciler
SGOP
Uygulanmayan
Okullardaki
Ö÷renciler

1270

1196

Min.

2,02

1,65

Max.

4,68

3,09

X

SS

MNU

p

329586,000

0,000

3,4978 0,89279

2,3889 0,46399

YapÕlan Mann Withney-U testi sonuçlarÕna göre SGOP’a dâhil olan ve
olmayan okullardaki ö÷rencilerin okullarÕndaki sa÷lÕk e÷itimi alt ölçe÷ine
iliúkin görüúleri arasÕnda p=.000 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlÕ bir
farklÕlÕk saptanmÕútÕr (Tablo 2). SGOP’a dahil ö÷rencilerin ortalamasÕ
(3,4978±0,89279)
SGOP’ni uygulamayan okullardaki ö÷rencilerin
ortalamasÕna (2,3889±.0,46399), göre daha yüksektir
Tablo 3: SGOP Uygulanan ve Uygulanmayan Okullardaki Ö÷rencilerin
Rutin Taramalar ve Çevresel Koúullar Alt Ölçe÷ine øliúkin Görüúleri
ArasÕndaki AnlamlÕlÕk Düzeyleri
N
SGOP
OkullarÕndaki
Ö÷renciler
SGOP
Uygulanmayan
Okullardaki
Ö÷renciler

1270

Min.

2,47

Max.

4,76

X

SS

MNU

3,6025 0,86949
312318,000

1196

2,12

3,51

p

0,000

2,9150 0,58819

Mann Withney-U testi sonuçlarÕna göre SGOP’a dâhil olan ve olmayan
okullardaki ö÷rencilerin okullarÕndaki çevresel koúullar alt ölçe÷ine iliúkin
görüúleri arasÕnda p=.000 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlÕ bir farklÕlÕk
saptanmÕútÕr (Tablo 3). SGOP’a dahil ö÷rencilerin ortalamasÕ
(3,6025±0,86949) SGOP’ni uygulamayan okullardaki ö÷rencilerin
ortalamasÕna (2,9150±.0,58819), göre daha yüksektir
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Tablo 4: SGOP Uygulanan ve Uygulanmayan Okullardaki Ö÷rencilerin
Sa÷lÕ÷Õ Koruma Alt Ölçe÷ine øliúkin Görüúleri ArasÕndaki AnlamlÕlÕk
Düzeyleri
N
SGOP
OkullarÕndaki
Ö÷renciler
SGOP
Uygulanmayan
Okullardaki
Ö÷renciler

1270

Min.

2,50

X

Max.

4,73

SS

MNU

p

3,5786 0,80752
352671,000 0,000

1196

2,08

4,20

2,5329 0,76212

Mann Withney-U testi sonuçlarÕna göre SGOP’a dâhil olan ve olmayan
okullardaki ö÷rencilerin okullarÕndaki sa÷lÕ÷Õ koruma alt ölçe÷ine iliúkin
görüúleri arasÕnda p=.000 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlÕ bir farklÕlÕk
saptanmÕútÕr (Tablo 4). SGOP’a dahil ö÷rencilerin ortalamasÕ
(3,5786±0,80752) SGOP’ni uygulamayan okullardaki ö÷rencilerin
ortalamasÕna (2,5329±.0,76212), göre daha yüksektir.
Tablo 5: Okullardaki Sa÷lÕk UygulamalarÕnÕn Yeterli÷i Konusunda
Ö÷renci Görüúleri
SGOP
UYGULAYAN
OKULLAR
X
SS

SGOP
UYGULAMAYAN
OKULLAR
X
SS

SAöLIK EöøTøMø
1. Okulumda sa÷lÕk konusunda olumlu davranÕúlarÕn
kazandÕrÕlmasÕ için ö÷rencilere yönelik e÷itim programlarÕ
uygulanmaktadÕr.
2. Sa÷lÕklÕ olabilmek için günlük hayatÕmda nelere dikkat
etmem gerekti÷ini biliyorum.
3.Derslerimde
ö÷rencilere
gerekli
sa÷lÕk
bilgileri
aktarÕlmaktadÕr.
4. Okulumda ö÷rencilere ilkyardÕm konusunda e÷itim
verilmektedir.
5.Okul sa÷lÕ÷Õ hizmetlerinin yürütülmesinde okul ö÷retim
personeli, ö÷renci ve veliler ile iúbirli÷i yapÕlarak bir ekip
halinde çalÕúÕlmaktadÕr.
6.Ders dÕúÕ zamanlarda ö÷rencilerin fiziksel sa÷lÕ÷ÕnÕ
iyileútirmeye yönelik etkinlikler yürütülmektedir.
7.Okulumda çevre dostu ürünlerin önemi vurgulanarak
kullanÕmÕ teúvik edilmektedir.
8.Okulumda sigaranÕn zararlarÕ ile ilgili e÷itimler
düzenlenmektedir.
9.Okulumda diúlerimi düzenli olarak gerekti÷i úekilde
fÕrçalama konusunda ö÷retmenlerimiz uyarÕ yapmaktadÕrlar.

4.09

8.78

2.08

.816

4.17

1.289

2.17

7.47

4.68

8.03

3.09

.805

4.27

.888

2.93

.906

2.02

1.018

1.65

.616

2.69

.627

2.15

.854

2.73

.620

2.54

.786

3.68

.666

2.73

.597

3.15

.854

2.16

.894
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RUTøN TARAMALAR VE ÇEVRESEL KOùULLAR
10.Okulumda
yapÕlmaktadÕr.

düzenli

olarak

hastalÕk

taramalarÕ

4.68

.571

3.50

7.91

11.Okulumda temiz içme-kullanma suyu bulunmaktadÕr

4.76

.574

3.51

.803

12.Okulum (derslik, tuvalet, bahçe, kantin) gerekli hijyenik
úartlara sahiptir.

3.75

.662

2.61

.906

13.Kantinde yeterli ve dengeli beslenmemizi sa÷layan
yiyeceklerin satÕúÕ yapÕlmaktadÕr.

2.70

.633

2.67

.933

14. Okulumun bahçe zemini düzgündür, kazaya neden
olabilecek etkenlerden arÕndÕrÕlmÕútÕr.

2.47

.576

2.12

.871

15.Okulun çevresinde açÕkta gÕda satÕúÕ yapÕlmamaktadÕr.

2.84

.681

2.20

1.270

16.Okulumda
farklÕ
yeteneklerimi
(sosyal/fiziksel)
kullanabilmem için gerekli olanaklar bulunmaktadÕr.

3.86

.589

3.21

1.575

17. ølkyardÕm dolabÕnda gerekli malzeme vardÕr.

3.76

.692

3.50

.693

18.Okulumda bizlerin sa÷lÕ÷ÕnÕ korumak için önlemler
alÕnmaktadÕr.

3.73

.611

2.15

.918

19.Okulumda (kulüpler, tiyatro, müzik, spor etkinlikleri ve
konferans vb. yoluyla özgüvenimizin artmasÕ sa÷lanmaktadÕr.

2.67

.595

2.16

.804

20.Okulumdaki (kulüpler, tiyatro, müzik, spor etkinlikleri ve
konferans vb) etkinlikler sayesinde etkili iletiúim kurmanÕn
yollarÕnÕ ö÷rendim.

3.38

.612

2.08

.837

21.Sa÷lÕklÕ olabilmek için nasÕl beslenmem gerekti÷ini
biliyorum.

4.73

.597

2.16

1.575

22.Sa÷lÕ÷ÕmÕ bozacak davranÕúlardan kaçacak úekilde do÷ru
tercihler yapabilirim.

3.75

.655

2.68

.747

23.DÕúarÕdan yemek yerine evde hazÕrlanan yiyeceklerin
getirilmesi ö÷retmenlerimiz tarafÕndan teúvik edilmektedir.

2.50

.375

2.30

.664

24. Ellerimizi sÕk yÕkamamÕz konusunda ö÷retmenlerimiz bizi
uyarmaktadÕr.

4.29

.878

4.20

.862

GENEL TOPLAM

3.56

.24470

2.61

.27554

SAöLIöI KORUMA

Sa÷lÕk E÷itimi Alt Ölçe÷ine øliúkin Bulgular
AraútÕrma sonuçlarÕna göre SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler
okullarÕnda kendilerine yönelik sa÷lÕk konusunda olumlu davranÕúlarÕn
kazandÕrÕlmasÕnÕ sa÷layan e÷itim programlarÕnÕn X =4,09 aralÕ÷Õnda “øyi”
düzeyde uygulandÕ÷ÕnÕ belirtirken, SGOP’a dahil olmayan okullarda bunun
X =2,08 aralÕ÷Õnda “Biraz” düzeyinde oldu÷u saptanmÕútÕr.
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler okullarÕnda sa÷lÕklÕ olma konusunda
nelere dikkat etmeleri gerekti÷ini X =4,17 aralÕ÷Õnda “øyi” düzeyde olarak
bildiklerini ifade ederken SGOP’ a dahil olmayan okullarda bunun X =2,17
aralÕ÷Õnda “Biraz” düzeyinde oldu÷u belirtmiúlerdir.
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SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler derslerde kendilerine gerekli sa÷lÕk
bilgilerinin aktarÕmÕnÕn X =4,68 aralÕ÷Õnda “Çok øyi” düzeyde yapÕldÕ÷ÕnÕ
belirtirken, SGOP’ a dahil olmayan okullarda bunun X = 3,09 aralÕ÷Õnda
“Orta” düzeyde oldu÷u saptanmÕútÕr. SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler
okullarÕnda ilkyardÕm konusunda e÷itimi X =4,27 aralÕ÷Õnda “Çok øyi”
düzeyde aldÕklarÕnÕ belirtirken, SGOP’ a dahil olmayan okullarda bunun
X =2,93 aralÕ÷Õnda “Orta” düzeyde oldu÷u saptanmÕútÕr.
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler sa÷lÕk hizmetlerinin yürütülmesinde
okul ö÷retim personeli, ö÷renci ve veliler ile iúbirli÷i yapÕlarak bir ekip halinde
çalÕúÕldÕ÷ÕnÕ X =2,02 aralÕ÷Õnda “Biraz” düzeyinde belirtirken, SGOP a dahil
olmayan okullarda bunun X =1,65 aralÕ÷Õnda “Hiç” düzeyinde oldu÷u
saptanmÕútÕr.
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler ders dÕúÕ zamanlarda fiziksel
sa÷lÕklarÕnÕ iyileútirmeye yönelik etkinliklerin X =2,69 aralÕ÷Õnda “Orta”
düzeyde yürütüldü÷ünü belirtirken, SGOP’a dahil olmayan okullarda bunun
X =2,15 aralÕ÷Õnda “Biraz” düzeyinde oldu÷u saptanmÕútÕr.
SGOP’a dahil olan ve olmayan okullardaki ö÷renciler okullarÕnda çevre
dostu ürünlerin öneminin vurgulanÕp bunlarÕn kullanÕmÕ teúvik edildi÷ini
sÕrasÕyla X =2,73; X =2,54 aralÕ÷Õnda “Orta düzeyde diye belirtmiúlerdir.
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler okullarÕnda sigaranÕn sa÷lÕ÷a
zararlarÕ ile ilgili e÷itimlerin X =3,68 aralÕ÷Õnda “øyi” düzeyde diyerek
belirtirken SGOP’a dahil olmayan okullarda bunun X =2,73 aralÕ÷Õnda “Orta”
düzeyde oldu÷u saptanmÕútÕr.
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler ö÷retmenlerinin diúlerin düzenli
olarak gerekti÷i úekilde fÕrçalanmasÕ konusunda gerekli uyarÕlarÕ
yaptÕklarÕnÕ X =3,15 aralÕ÷Õnda “Orta” diyerek belirtirken, SGOP’a dahil
olmayan okullarda bunun X =2,16 aralÕ÷Õnda “Biraz ” düzeyinde yürütüldü÷ü
saptanmÕútÕr.
Rutin Taramalar ve Çevresel Koúullar Alt Ölçe÷ine øliúkin Bulgular
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler okullarÕnda düzenli hastalÕk
“Çok øyi” düzeyde yapÕlabildi÷ini
taramalarÕnÕn X =4,68 aralÕ÷Õnda
belirtirken, SGOP’a dahil olmayan okullarda bunun X =3,50 aralÕ÷Õnda “øyi”
düzeyde oldu÷u saptanmÕútÕr.
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SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler okullarda temiz içme-kullanma suyu
bulundu÷unu X =4,76 aralÕ÷Õnda “Çok øyi” düzeyde diyerek belirtirken,
SGOP’a dahil olmayan okullarda bunun X =3,51 aralÕ÷Õnda “øyi” düzeyde
oldu÷u saptanmÕútÕr.
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler derslikler tuvaletler, bahçe ve
kantinin hijyenik úartlara sahip oldu÷unu X =3,75 aralÕ÷Õnda “øyi” düzeyde
diyerek belirtirken, SGOP’ a dahil olmayan okullarda bunun X =2,61
aralÕ÷Õnda “Orta” düzeyde oldu÷u saptanmÕútÕr.
Hem SGOP’a dahil olan hem de olmayan okullardaki ö÷renciler kantinde
çocuklarÕn yeterli ve dengeli beslenmelerini sa÷layan yiyeceklerin satÕúÕnÕn
yapÕldÕ÷ÕnÕ X =2,70 ve X =2,67 aralÕ÷Õnda “Orta” düzeyde yapÕlabildi÷ini
belirtmiútir.
Hem SGOP’a dahil olan hem de olmayan okullardaki ö÷renciler
okullarÕnÕn bahçe zemini düzgün, kazaya neden olabilecek etkenlerden
arÕndÕrÕlmÕú oldu÷unu X =2,47 ve X =2,12 aralÕ÷Õnda “Biraz” düzeyinde
belirtmiúlerdir.
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler okulun çevresinde açÕkta gÕda satÕúÕ
yapÕlmadÕ÷ÕnÕ X =2,84 aralÕ÷Õnda “Orta” düzeyde SGOP’ a dahil olmayan
okullarda bunun X =2,20 aralÕ÷Õnda “Biraz” düzeyinde diyerek belirtmiúlerdir.
Hem SGOP’a dahil olan hem de olmayan gruplardaki ö÷renciler
okullarÕnda farklÕ yeteneklerini kullanabilme için gerekli olanaklar
bulundu÷unu X =3,86 ve X =3,21 aralÕ÷Õnda“øyi” düzeyinde bildirmiúlerdir.
Hem SGOP’a dahil olan hem de olmayan okullarda ilkyardÕm dolabÕnda
gerekli malzeme bulundu÷u X =3,76 ve X =3,50 aralÕ÷Õnda “øyi” olarak
vurgulamÕúlardÕr.
Sa÷lÕ÷Õ Koruma Alt Ölçe÷ine øliúkin Bulgular
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler okullarÕnda herkesin sa÷lÕ÷ÕnÕ
korumaya yönelik önlemler bulundu÷unu X =3,73 aralÕ÷Õnda “øyi” düzeyde
diyerek belirtirken, SGOP’a dahil olmayan okullarda bunun X =2,15
aralÕ÷Õnda “Biraz” düzeyinde oldu÷u saptanmÕútÕr.
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Hem SGOP’a dahil olan hem de olmayan gruptaki ö÷renciler okullarÕnda
yürütülen etkinliklerle özgüvenlerinin artmasÕnÕn sa÷landÕ÷ÕnÕ sÕrasÕyla
X =2,67 ve X =2,06 aralÕ÷Õnda “Orta” düzeyde diyerek belirtmiúlerdir.
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler okulumda etkili iletiúim kurmanÕn
yollarÕnÕ X =3,38 aralÕ÷Õnda “øyi” düzeyde yapÕlabildi÷ini belirtirken SGOP’ a
dahil olmayan okullarda bunun X =2,08 aralÕ÷Õnda “Düúük” düzeyde oldu÷u
belirtilmiútir.
SGOP’a dahil olan okullardaki ö÷renciler sa÷lÕklÕ olabilmek için nasÕl
beslenmeleri gerekti÷ini X =4,73 aralÕ÷Õnda “Çok øyi” düzeyinde bildiklerini
belirtirken bu aralÕk ve düzey SGOP’a dahil olmayan okullardaki ö÷renciler
için X =2,16 ve “Düúük”tür.
SGOP’a dahil okullardaki ö÷renciler sa÷lÕklarÕnÕ bozacak davranÕúlardan
kaçacak úekilde do÷ru tercihler yapabildi÷ini X =3,75 aralÕ÷Õnda “øyi” düzeyde
diye belirtirken, SGOP’ a dahil olmayan okullarda bunun X =2,68 aralÕ÷Õnda
“Orta” düzeyde oldu÷u saptanmÕútÕr.
Hem SGOP’a dahil olan hem de olmayan okullardaki ö÷renciler dÕúarÕdan
yemek yerine evde hazÕrlanan yiyeceklerin getirilmesi konusunda
ö÷retmenleri tarafÕndan teúvik edildiklerini sÕrasÕyla X =2,50 ve X =2,30
aralÕ÷Õnda “Biraz” düzeyinde belirtmiúlerdir.
Hem SGOP’a dahil olan hem de olmayan okullardaki ö÷renciler ellerini
sÕk sÕk yÕkama konusunda okul yönetimi ve ö÷retmenlerimiz gerekli uyarÕlarÕ
yaptÕklarÕnÕ X =4,29 ve X =4,20 aralÕ÷Õnda
“Çok øyi” düzeyinde
belirtmiúlerdir.
SONUÇ ve TARTIùMA
2004 yÕlÕnda, sa÷lÕ÷a bütüncül yaklaúÕm temel alÕnarak sa÷lÕkla ilgili
konular her dersin ö÷retim programÕnda “sa÷lÕk kültürü kazanÕmlarÕ” úeklinde
o dersin kazanÕmlarÕ ile eúleútirilerek verilmiútir (MEB, 2005). DolayÕsÕyla
sa÷lÕk ile ilgili ayrÕ bir ders düzenlenmesine gerek kalmamÕú, sa÷lÕk konularÕ
bütün ö÷retim programlarÕ içerisinde yer almÕútÕr. Bu nedenle SGOP
uygulamasÕnÕn yürütüldü÷ü okullardaki e÷itim programlarÕnda ö÷rencilere
sa÷lÕk konusunda olumlu davranÕúlarÕn kazandÕrÕlmasÕ ola÷an görülürken,
SGOP uygulamasÕnÕn olmadÕ÷Õ okullarda ö÷rencilerin sa÷lÕk e÷itiminin
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yeterlikleri ile ilgili görüúlerinin olumsuza yakÕn olmasÕ düúündürücüdür. Bu
noktada ö÷retmenlerin programda hedeflenen kazanÕmlar konusunda hizmet
içi e÷itim almasÕ ve sa÷lÕk e÷itimi ile ilgili yeterliklerin sadece SGOP
uygulayan de÷il tüm ilkö÷retim okullarÕnda aynÕ önemle ele alÕnmasÕ gerekti÷i
düúünülmektedir. OkullarÕnda verilen sa÷lÕk e÷itiminin iyi düzeyde oldu÷unu
düúünen SGOP’a dahil ö÷renciler sa÷lÕklÕ olabilmek için ne tür konulara
dikkat etmeleri gerekti÷ini bildiklerini belirtirken, SGOP’a dahil olmayan ve
okullarÕnda sa÷lÕk konusunda olumlu davranÕú kazanÕmÕ ile ilgili yeterliklerin
düúük oldu÷unu belirten ö÷renciler günlük hayatlarÕnda da nelere dikkat
etmeleri gerekti÷ini bilmediklerini ifade etmiúlerdir. Bu yargÕ ile sa÷lÕk
konusunda verilmek istenen kazanÕmlar baúarÕlÕ bir úekilde verildi÷inde
ö÷rencilerin bunlarÕ davranÕúa dönüútürdü÷ü söylenebilir. Bu çalÕúmada elde
edilen sonuçlar sa÷lÕk ile ilgili yaúam úekillerinin çok küçük yaúlardan itibaren
úekillenmeye baúladÕ÷ÕnÕ, bu nedenle ö÷rencilere erken okul ça÷larÕndan
itibaren sa÷lÕklarÕnÕ nasÕl korumalarÕ gerekti÷i ve kendi sa÷lÕklarÕnÕn
sorumlulu÷unu üstlenme davranÕúlarÕnÕn e÷itim kademelerinde kazandÕrÕlmasÕ
vurgusunu yapan (Edelman ve Mandle, 1998; Kemn ve Close, 1995;
Selekman, 2006; Öztürk ve BÕkmaz, 2007) bulgularÕ ile benzerlik
göstermektedir. Bireylerin sa÷lÕkla ilgili do÷ru bilgi, beceri ve tutuma sahip
olmalarÕ, temel yaúam becerilerinden biridir bu nedenle okullarda çocuklarÕn
sa÷lÕklÕ olmak için bedenlerini ve çevrelerini tanÕmalarÕ, kendilerini koruyup
geliútirme konusunda öz bakÕm sorumlulu÷u kazanmalarÕ önemlidir. Bu
alanda gerekli bilgi, beceri ve olumlu tutumlarÕn geliútirilmesi için okullarda
ders içi ve dÕúÕ etkinlikler planlanmasÕnÕn gerekli oldu÷u düúünülmektedir.
AraútÕrma sonucunda, SGOP uygulamasÕnÕn bulundu÷u okullarda
ö÷rencilerin ilkyardÕm e÷itimi ile ilgili görüúleri oldukça olumluyken projeye
dahil olmayan okullarda geliútirilmeye açÕk bir alan olarak saptanmÕútÕr.
Bunun en temel nedenlerinden, SGOP kapsamÕnda düzenli aralÕklarla
okullarda acil durum ve afet e÷itimlerinin tekrar edilmesi ve bu tekrarlar
sÕrasÕnda ilkyardÕm konusuna da özen gösterilmesidir. ølkyardÕm konusuna ilgi
çekip bilinç kazandÕrÕlarak kaza, hastalÕk ve do÷al afet gibi durumlarÕ en az
hasarla atlatmak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, ilkö÷retim okullarÕnda
yapÕlacak düzenli ilk yardÕm ve afet bilinci e÷itimlerinin önemli oldu÷u
düúünülmektedir. Okullarda en sÕk görülen kazalar yaralanma, kesik, burun
kanamasÕ, burkulma ve ezikler, kÕrÕk ve çÕkÕk, yanÕk, bayÕlma ve di÷er acil
durumlarda kullanÕlmak üzere bulundurulan ilk yardÕm dolaplarÕnÕn
amaçlarÕna uygun nitelikte olmasÕnÕ, gerekli malzemeleri içermesini ve
ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde olmasÕnÕ sa÷lamak okul yönetimlerinin ve
ö÷retmenlerin görevidir. SGOP’a dahil olsun ya da olmasÕn, tüm okullarda
ilkyardÕm dolaplarÕna malzeme temininin süreklili÷inin sa÷lanmasÕnÕn oldukça
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önemli oldu÷u düúünülmektedir. Ülke genelinde reviri bulunan okul sayÕsÕnÕn
azlÕ÷Õ da dikkate alÕndÕ÷Õnda ilkyardÕm dolaplarÕnÕn önemi bir kez daha ortaya
çÕkmaktadÕr.
Okul sa÷lÕ÷Õ hizmetlerinin yürütülmesinde okul ö÷retim personeli, ö÷renci
ve veliler ile iúbirli÷i yapÕlarak bir ekip halinde çalÕúÕlmasÕ ile ilgili bulgular
her iki tür okulda da oldukça olumsuz olarak saptanmÕútÕr. Ö÷rencilerin bu tür
iúbirlikleri ile ilgili bilgilendirilmelerinin eksik ya da yetersiz oldu÷u veya yaú
özellikleri nedeniyle ö÷rencilerin sadece kendilerine odaklandÕklarÕ için ilgili
iúbirli÷i çalÕúmalarÕnÕ gözden kaçÕrmÕú olabilecekleri düúünülmüútür.
UnutulmamalÕdÕr ki veliler tarafÕndan desteklenmedikçe çocuklarda davranÕú
de÷iúikli÷i gerçekleútirmek oldukça güçtür. Projeye dahil olan ve olmayan
diye ayÕrÕm yapmaksÕzÕn tüm okullarda verilemek istenen kazanÕmlar ne
olursa olsun velilerle iúbirli÷i yapmanÕn önemli oldu÷u düúünülmektedir.
Ders dÕúÕ zamanlarda çocuklarÕn fiziksel sa÷lÕ÷ÕnÕ iyileútirmeye yönelik
etkinlikler sadece sa÷lÕk ile ilgili yapÕlan çalÕúmalarda de÷il fiziksel, sosyal ve
psikolojik geliúim ile ilgili çalÕúmalarda da vurgulanmaktadÕr. Ne yazÕk ki
okullarÕmÕzÕn birço÷unun fiziksel olanaklarÕ bu tür etkinliklerin
yürütülebilmesi için uygun de÷ildir. Bu nedenle her iki gruptaki ö÷rencilerin
konu ile ilgili görüúleri olumsuza yakÕn saptanmÕútÕr. Sa÷lÕk için düzenli
egzersizin büyük önem taúÕdÕ÷Õ dikkate alÕndÕ÷Õnda ders dÕúÕnda ö÷rencilerin
fiziksel sa÷lÕ÷ÕnÕ geliútirici etkinliklere önem verilmesinin gerekli oldu÷u
düúünülmektedir. Bu araútÕrmadan elde edilen bulgular, sa÷lÕ÷Õ geliútirme
e÷itimi alan ö÷rencilerin, beslenme, ilk yardÕm, kazalarÕ önleme, sa÷lÕ÷ÕnÕ
koruma, düzenli olarak sosyal ve sportif etkinliklerde yer alma gibi
davranÕúlar gösterdiklerini belirten (Borup ve Holstein, 2006; Chen ve
Lindsey, 2001; Omizo ve Omizo, 1992; Powers ve di÷., 2005) çalÕúmalarÕn
bulgularÕyla benzerlik göstermektedir.
Toplumda çevre bilincinin oluúmasÕ ancak okullarda verilecek çevre
e÷itimi ile desteklendi÷i takdirde baúarÕya ulaúabilir. SGOP’a dahil olan ve
olmayan ö÷rencilerin okullarÕnda çevre dostu ürünlerin kullanÕmÕ ve teúvi÷i ile
ilgili yeterliklerinin orta seviyede olmasÕnÕn en önemli nedenlerinden biri
olarak çevre dostu ürünlerin daha zor bulunmasÕ ve pahalÕ olmasÕ
düúünülmüútür. Ö÷renciler çevre dostu ürünleri kullanmasalar bile ö÷rencilere
verilecek geri dönüúüm bilgilerinin ve okullarda geri dönüúüm ile ilgili
uygulamalarÕn önemli oldu÷u varsayÕlmaktadÕr.
Son yÕllarda Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ ve Emniyet
Müdürlüklerinin yürüttü÷ü birçok çalÕúma ile ö÷rencilerde sigara kullanÕmÕnÕn
zararlarÕ ile ilgili bir bilinç oluúturulmaya baúlanmÕútÕr. Bu nedenle SGOP’a
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dahil olan ve olmayan okullarÕn ö÷rencileri konu ile ilgili yeterliklerde
olumluya yakÕn görüúler bildirmiúlerdir. Okul yönetimlerinin ve okul aile
birliklerinin çocuklar için satÕúÕ yasak olan tütün mamullerinin do÷rudan veya
dolaylÕ bir úekilde satÕlmasÕnÕn önlenmesi için gerekli bulunduklarÕ çevre ile
iúbirli÷i içinde olup gerekli tedbirleri almalarÕnÕn önemli oldu÷u
düúünülmektedir.
Ö÷rencilerin diúlerini fÕrçalama ile ilgili yeterlilikleri geliútirilmeye açÕk
bir alan olarak görülmektedir. Hem SGOP’a dahil olan okullarda hem de
di÷erlerinde diú sa÷lÕ÷Õ konusunda yapÕlacak tarama ve e÷itimlerin önemli
oldu÷u düúünülmektedir. Bu e÷itimler için veliler veya çeúitli STK lar ile
yapÕlacak iúbirlikleri bu alandaki yeterlilik seviyelerini olumluya do÷ru
taúÕyacaktÕr.
Okullarda çok sayÕda ö÷renci bir arada bulundu÷u için uygun olmayan
koúullarÕn varlÕ÷Õnda bulaúÕcÕ hastalÕklarÕn görülmesi ve yayÕlmasÕ daha kolay
olmaktadÕr. Rutin taramalar yoluyla kimi hastalÕklarÕn önüne daha kolay
geçilebilece÷inin bilinmesi, çocuklara yönelik sa÷lÕk hizmetlerinin
yürütülmesinde sa÷lÕk kurumlarÕ kadar okul yönetimlerinin velilerin ve sa÷lÕk
ile ilgili misyonu olan sivil toplum kuruluúlarÕnÕn da görevidir. Bu nedenle,
okullarÕn çeúitli kiúi ve kurumlarla iletiúime geçip, bulunduklarÕ bölgedeki
sa÷lÕk müdürlüklerinden de destek alarak rutin tarama çalÕúmalarÕnÕn
süreklili÷ini sa÷lamasÕnÕn oldukça önemli oldu÷u düúünülmektedir.
øl sa÷lÕk müdürlükleri ve il milli e÷itim müdürlüklerinin ortak yürüttükleri
çalÕúmalarla okullarda sa÷lÕklÕ su temin edilmesi ve kullanÕmÕ konusunda
geçmiú yÕllara göre oldukça geliúme kaydedildi÷i düúünülmektedir. Velilerin
ve çevrenin de konu ile ilgili duyarlÕ÷Õ temiz ve sa÷lÕklÕ içme kullanma
konusunda okullarda bir bilinç oluútu÷unu düúündürmektedir.
ÇocuklarÕn hem nüfus olarak büyüklü÷ü ve buna karúÕn yetersiz okul
úartlarÕ ayrÕca çocuklarÕn hastalÕklara karúÕ hassasiyeti göz önüne alÕndÕ÷Õnda
okullarda hijyen ve okul sa÷lÕ÷Õ ile ilgili çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕnÕn
zorunlulu÷u ortaya çÕkmaktadÕr. Okullarda hijyenin sa÷lanÕp korunmasÕ
konusunda bir farkÕndalÕk geliúse dahi çalÕúan sayÕsÕnÕn ve okulun ekonomik
koúullarÕnÕn yetersizli÷i bu konuda sÕkÕntÕ yaratmaktadÕr. OkullarÕn temizlikçi
kadrosunda eleman olmamasÕ, temizlik iúinin dÕúarÕdan hizmet satÕn alÕnarak
yürütülmesi ve temizlik sarf malzemelerinin okula getirece÷i ekonomik yük
dikkate alÕndÕ÷Õnda araútÕrmada ulaúÕlan bulgunun hiç de úaúÕrtÕcÕ olmadÕ÷Õ
düúünülmektedir.
Kantinlerde satÕlan yiyecekler konusunda her iki türdeki okul ö÷rencileri
aynÕ görüúlere sahiptir. Kantinlerde satÕlan ürünlerin daha albenili olmasÕ,
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reklam yoluyla ö÷rencilerin bilinç altÕna yerleúmesi, onlarÕn damak tadÕna
hitap etmesi, ö÷rencilerin evden yemek getirme alÕúkanlÕ÷ÕnÕ gittikçe azaltmasÕ
gibi nedenlerin ve çalÕúmanÕn yürütüldü÷ü tüm okullarda kantin bulunmasÕnÕn
ö÷rencilerin evden yemek getirme davranÕúÕnÕ olumsuz yönde etkiledi÷i
düúünülmektedir. AraútÕrmada elde edilen sonuç Colizza ve Colvin’in (1995)
yürüttü÷ü ve sonucunda ö÷rencilerin her ne kadar sa÷lÕklÕ beslenme bilgileri
tam olsa bile günlük hayatlarÕnda bunu uygulayamadÕklarÕnÕ, sa÷lÕklÕ besinleri
seçemediklerini ortaya çÕkaran çalÕúmanÕn sonuçlarÕ ile benzerlik
göstermektedir. Ö÷rencilerin kantinden aldÕklarÕ gÕdalarÕn seçimi sÕrasÕnda aile
ve ö÷retmenlerin kontrolünden uzakta olmalarÕ ve kantinlerdeki bol
seçeneklerin çocuklarÕ olumsuz yönde etkiledi÷i düúünülmektedir. Evden
yemek getirme alÕúkanlÕ÷ÕnÕn kazandÕrÕlmasÕnda ö÷retmenlere çok önemli
roller düúmektedir. Bu nedenle ö÷retmenlerin konu ile ilgili e÷itilip
bilinçlendirilmeleri oldukça önemlidir. Beslenme, fiziksel ve zihinsel
performansÕ etkileyen önemli bir etkendir. Yeterli ve dengeli beslenen bir kiúi,
pek çok sa÷lÕk riskini ortadan kaldÕrabilmektedir. Kantinlerde satÕlan
yiyecekler denetim altÕna alÕnmalÕ, okullarda kantin yerine eskiden oldu÷u gibi
beslenme çantasÕ uygulamasÕnÕ hayat geçirecek uygulamalar yürütülmelidir.
Ö÷renci ve veliler kantinde satÕlan yiyeceklerin ö÷rencilerin sa÷lÕ÷Õ üzerindeki
olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmeli bu konuda sürekli e÷itimler ve
hatÕrlatmalar yapÕlmalÕdÕr.
Okul bahçesi zemininin düzgün olmasÕ, etrafÕnÕn çevrilmesi kazalara
neden olabilecek çöp ve atÕk yÕ÷Õnlar ile su birikintilerinin oluúmamasÕ için
gerekli tedbirlerin alÕnmasÕ ö÷rencilerin sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan önemlidir. AraútÕrma
bulgularÕ incelendi÷inde her iki türdeki okulda da bu yeterliklerin oldukça
olumsuz oldu÷u saptanmÕútÕr.

AçÕkta satÕlan gÕdalarda mikroplarÕn daha kolay üreme ortamÕ
bulabilmesi ve bu gÕdalarÕn daha çok sayÕda hastalÕ÷a neden olmasÕ gibi
etkenlerden ö÷rencilere okul önlerinde açÕk gÕda satÕúÕ yapÕlmamasÕ
gerekmektedir. Fakat çalÕúmadan elde edilen bulgular ÕúÕ÷Õnda okul
ayrÕmÕ gözetmeksizin bu konundaki yeterliklerin olumsuza yakÕn
oldu÷u saptanmÕútÕr. OkullarÕn önünde yapÕlan açÕk gÕda satÕúÕnÕn, okul
yöneticilerinin, belediye görevlilerinin, veli ve çevre halkÕnÕn gösterece÷i
tepki, alÕnacak önlemler ve denetim sayesinde azaltÕlabilece÷i
düúünülmektedir.
Sa÷lÕ÷Õ Geliútiren Okullar Projesi içinde sadece okullarda fiziksel çevreyi
iyileútirmek ve ö÷rencilerin sa÷lÕk problemleriyle ilgilenmek de÷il,
okullardaki psikolojik ve sosyal çevrenin de iyileútirilerek ö÷rencileri ken-
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disine güvenen, çevresi ile etkili iletiúim kurabilen, ekip çalÕúmasÕ becerisine
sahip, fikrini söyleyebilen ve savunabilen, kiúili÷i geliúmiú bireyler haline
getirmek de yer almaktadÕr. AraútÕrma sonuçlarÕna göre, hem SGOP’a dâhil
olan hem de olmayan okullarÕn konu ile ilgili yeterlikleri geliútirilmeye çok
açÕktÕr. OkullarÕn bu konularla ilgili çeúitli etkinlikler yürütmesinin oldukça
önemli oldu÷u düúünülmektedir.
MikroplarÕn yayÕlmasÕnÕ önlemede geçerli ve kolay uygulanabilir en
önemli kural el yÕkamadÕr. Hem görsel ve yazÕlÕ basÕnda bu konuda sürekli
uyarÕlarÕn yapÕlmasÕ ve konu hakkÕnda bilinç oluúturulmasÕ, hem ders
içeriklerinin farklÕ yerlerinde bu konu ile ilgili yapÕlan uyarÕlar el yÕkama
konusunda ö÷retmenlerin daha yo÷un takiplerini yürüttüklerini
düúündürmektedir.
Sa÷lÕk e÷itimlerinin yürütülebilece÷i en etkili alan okullardÕr. Sa÷lÕk
konusunda gerekli temel bilgileri alan, sa÷lÕ÷ÕnÕ korumanÕn yollarÕnÕ ö÷renen
bir birey bunu tüm yaúamÕ içerisinde devam ettirir. Nüfusunun büyük bir
ço÷unlu÷u ilkö÷retim ça÷Õndaki çocuklardan oluúan ülkemizde, okullarda
verilecek olan sa÷lÕk e÷itiminin önemi açÕktÕr. Bu çalÕúmadan elde edilen
verilere dayalÕ olarak, X
SGOP kapsamÕndaki okullarda sa÷lÕk e÷itiminin önemsendi÷i ve daha
öne çÕktÕ÷Õ bu konuda ö÷rencilerde bir duyarlÕlÕk oluúturulmaya çalÕúÕldÕ÷Õ ve
bu okullarÕn sa÷lÕ÷Õ geliútirme ile ilgili yeterliklerinin daha iyi oldu÷u
sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. Bu nedenle tüm ilkö÷retim okullarÕnÕn SGOP’a dâhil
olmasÕ onlara sa÷lÕk konusunda yürütecekleri etkinliklerde bir yol haritasÕ
görevini görecektir.
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