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Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı  
arasında  2006  yılından  itibaren 
uygulanmakta olan “Beyaz Bayrak İşbirliği 
Protokolü” , 05.06.2015  tarihinden  itibaren 
4 yıl  süreyle  geçerli  olmak  üzere  yeniden 
imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Bu protokol hükümlerinin uygulanmasında, 
Sağlık Bakanlığı adına

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
Milli Eğitim Bakanlığı adına 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü  
yetkilidir.    



Bu protokol;
T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve 

özel; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler 
ile mesleki eğitim merkezi, halk eğitim 
merkezi, eğitim uygulama okulu ve iş sağlığı 
eğitim merkezlerini,

Okul Denetim Formuna göre okullarda 
denetim yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğüden
2 (iki) ve Halk Sağlığı Müdürlüğünden 2 (iki) 
kişi olmak üzere 4 (dört) kişiden oluşan 
komisyonu, ifade eder. 



Eğitim kurumlarının, temizlik ve hijyen 
konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının 
korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı 
nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.       

"Beyaz Bayrak Eğitim Kurumu Denetim 
Formu"nda belirtilen kriterlere uygun olan 
eğitim kurumları  başvuru formu ile İl/İlçe 
Millİ Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapar. 



Eğitim-Öğretim yılı kapsamındaki her 
dönemin ilk ve son haftası dışındaki tarihlerde 
okulların beyaz bayrak başvurusu 
değerlendirilir. 

Başvuruda bulunan eğitim kurumlarının 
denetimleri 2 ay içerisinde gerçekleştirilir.

Okul denetimlerine çıkılmadan önce 
denetim yapılacak tarih aralığı eğitim 
kurumlarına bildirilir.



Değerlendirme sonucunda toplamda 100 
üzerinden 90 puan alan eğitim kurumları; 

spor salonu, tiyatro salonu, atölye ve 
laboratuvardan hiçbirisi bulunmayan eğitim 
kurumlarından 97 üzerinden 87 puan alanlar;   

kantini bulunmayan eğitim kurumlarında 
74 üzerinden 67 puan alanlar;

spor salonu, tiyatro salonu, atölye, 
laboratuvar ve kantin/kooperatif/yemekhane 
bölümlerinden hiçbirisi bulunmayan eğitim 
kurumlarından 71 üzerinden 64 puan alanlar, 
"Beyaz Bayrak" almaya hak kazanır.



Değerlendirme sonucunda gerekli puanı 
alamayan eğitim kurumları, denetimden en az 
3 ay sonra tekrar başvuru yapabilir.

Değerlendirme sonucu "Beyaz Bayrak" 
almaya hak kazanan eğitim kurumlarına 
verilecek sertifikalar, İl Halk Sağlığı Müdürü ve 
İl Milli Eğitim Müdürü tarafından onaylanır.   

"Sertifika" Milli Eğitim Bakanlığınca,
"Beyaz Bayrak" ve "Pirinç Levha" Sağlık 
Bakanlığınca verilecektir.



Aynı  bina içerisinde anaokulu, ilkokul, 
ortaokul ve lisesi bulunan eğitim kurumları 
başvurularını bu bölümler için ayrı ayrı 
yapar, bunların değerlendirmesi sonucunda 
beyaz bayrak almasının uygun görülmesi 
halinde eğitim kurumunun geneli için bir 
adet beyaz bayrak ve pirinç levha verilir, 
diğer bölümler içinse ayrı ayrı beyaz bayrak 
sertifikası düzenlenir.



Verilen "Sertifika", "Beyaz Bayrak" ve 
"Pirinç Levha" üç yıllık süre ile geçerli olup, 
üçüncü yılın sonunda eğitim kurumlarınca 
başvuru yapılır, ilgili denetim komisyonunca 
yapılan denetim sonucunda belirlenen 
kriterleri devam ettiremeyen veya başvuru 
yapmayan eğitim kurumuna verilen; "Pirinç 
Levha" ve "Beyaz Bayrak" geri alınır.



Denetim komisyonu tarafından yürütülen 
faaliyetler her eğitim-öğretim yılında 
Ocak ayının son iki haftası ve Haziran ayının 
ilk iki haftasında  raporlanarak bağlı 
oldukları Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü  makamına sunulur. 

Beyaz bayrak alan eğitim kurumlarının 
listesi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığının internet sayfalarında 
yayımlanır.
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