OKULDA ŞİDDET VE ZORBALIĞA KARŞI
GÜVENLİK

Okullarda yaşanan şiddet ve zorbalık , başkalarına kasıtlı olarak
zarar vermeyi içeren bir çeşit saldırganlıktır. Okul içinde olabileceği gibi okul dışında da yaşanabilir. Aşağıda sık rastlanılan
şiddet ve zorbalıkla karşılaştığınızda öğretmeniniz ve ailenizle
paylaşın benzer hareketler yapmayın ve yapılmasına izin vermeyin.

Fiziksel olarak yapılan hareketler;
Fiziksel şiddet, karşıdaki kişinin canının yanmasına, yaralanmasına ya da ölümüne neden olan, kasıtlı olarak yapılan davranış
ya da davranışlardır.
• Oturulan yere rahatsız edici bir cisim koyma
• Oyun alanını terk etmeye zorlama, eşyalara zarar verme
• Isırma
• Omuz, dirsek, kafa atma, başını duvara veya sıraya vurma
• Tekme atma, çelme takma
• Herhangi bir cisimle (sopa, cetvel vb.) vurma
• Tokat atma, yumruk atma
• Kafaya vurma, enseye vurma
• Kesici aletlerle saldırma veya korkutma (bıçak, muşta, tornavida, maket bıçağı vb.)
• Ateşli ve patlayıcı silahlarla saldırma ya da korkutma

OKULDA ŞİDDET VE ZORBALIĞA
KARŞI GÜVENLİK
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OKULDA ŞİDDET VE ZORBALIĞA
KARŞI GÜVENLİK

Duygusal olarak yapılan
hareketler;
Herhangi bir kişiye yönelik
olarak sistemli bir biçimde
yapılan, kişinin benliğini,
psikolojik ve sosyal gelişimini,
ruhsal bütünlüğünü etkileyen
olumsuz yargılar, atıflar ya da
sözel davranışlardır. En büyük
özelliği sürekliliği olması ve
tekrarlamasıdır.
Örnekler:

•
Bedensel özellikleriyle
(boyu, kilosu, diş yapısı, saçı,
ten rengi, vb.) alay etme

•
•
•
•
•
•
•
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•

•
Dış görünüşüyle (giysisi, gözlüğü, vb.) alay etme

Konuşma tarzı, aksanı ya da şivesiyle alay
etme
Kaba ve çirkin sözlerle (aptal, geri zekalı,
ezik, vb.) hitap etme
Adı ya da soyadıyla dalga geçme

Küçük düşürücü isimler (lakap) takma
Küfür etme

Sözel olarak tehdit etme
Dışlama

Dedikodu yayma

OKULDA ŞİDDET VE ZORBALIĞA
KARŞI GÜVENLİK

BUZLU VE KARLI YOLLARDA GÜVENLİK

Buzlu ve karlı havalarda kaza geçirmeden yürüyebilmek için
bir kaç tedbiri almanız, uygun duruş ve yürüme teknikleri,
karlı ve buzlu yollarda kaza geçirip sakatlanmanızı engeller.
•

Karlı, buzlu havalarda yürürken acele etmeyin.

•

Atkı ve eldiven kullanın, ellerinizi ceplere sokmayın.

•
•
•
•
•

Kaymaz kalın tabanlı, geniş ve yüksek olmayan topuklu ve
hafif kışlık botlar giyin.
Adımlarınızı küçük atın ve iki ayak arasındaki mesafe
artırarak yürüyün.

Rahat kıyafetler, topuksuz, tabanı lastikli veya kauçuk olan
ayakkabılar giyin.
Eskimiş kalın çorapları, ayakkabının üstüne geçirerek
yürüyebilirsiniz.
Buzlu yollarda şakalaşmayın, koşuşturmayın.
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BİSİKLET / KAY-KAY / PATEN GÜVENLİĞİ
BİSİKLET
•

•

•
•
•
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Bisiklet sürerken renkli kıyafetler giyin. Fark
edilmeyi kolaylaştırır.
Ormanda bisiklet sürüyorsan yeşil renk giyme!!!

Floresan yeşili, sarı ve turuncu en iyi seçenekler.
Eğer bu renkleri kullanıyorsan diğer şoförler,
sürücüler ve yayalar seni
daha iyi görebilecekler.
Hafif kıyafetler seç. Eğer
dışarısı soğuksa kat kat
giyin. Isındıkça kıyafetleri çıkarabilirsin.

Gece sürüşleri için (kimse için tavsiye edilmez) üzerine geri
yansıtıcı malzemeler dikilmiş kıyafetler
ile mutlaka bir ışık kaynağı bulundur.
Çantanızın kayışının, giyeceğinizin ya da herhangi
bir şeyin tekerleğe takılmayacağından emin ol. Aksi
takdirde kontrolünü
kaybedersin..

BİSİKLET / KAY-KAY / PATEN GÜVENLİĞİ
PATEN
• Topuktaki frenleri kullanarak dikkatlice durmayı
öğrenin. Bir ayak diğerinden önde ve öndeki ayağı
hafifçe yukarı kaldırıp topuk frenine bastırarak
durun.
• Trafiğin olmadığı düzgün alanlarda kayın.
Sulu, çakıllı ve çamurlu alanlardan ve caddelerden uzak olmaya dikkat edin.

• Gece kaymayın. Diğerleri seni, sen diğerlerini
ve engelleri göremezsin.
• Kask, dizlik, dirseklik ve bileklik kullan.

KAY-KAY • Hiçbir zaman ana cadde üzerinde sürmeyin.
• Zor hareketler özenli bir çalışma ve özel
dizayn edilmiş alan gerektirir.

• Kaza halinde nasıl düşeceğinizi öğrenmek
ciddi yaranlanma riskinizi azaltmaya yardım
edecektir.

• Eğer dengenizi kaybediyorsanız kaykayın
üzerinde çömelin. Böylece düşme mesafenizi
azaltmış olursunuz.
• Düşerken vücudunuzun et yoğunluğunun
fazla olduğu bölgelerin üzerine düşmeye
çalışın.

• Düştüğünüzde şiddeti kollarınızla çekmek
yerine yuvarlanmayı deneyin.

• Zor olsa bile düşme esnasında vücudunuzu
kasmak yerine gevşetmeye çalışın.

•
Kaykayınızı merdivenlerde veya
insanların üzerine basıp düşebileceği
yerlerde bırakmayınız.
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BİSİKLET / KAY-KAY / PATEN GÜVENLİĞİ
AŞAĞIDAKİ RESİMLERİ EŞLEŞTİRİN
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BİSİKLET / KAY-KAY / SCOOTER GÜVENLİĞİ
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BİSİKLET / KAY-KAY / SCOOTER GÜVENLİĞİ
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GÜNEŞ ÇARPMASINA KARŞI GÜVENLİK
Her ne kadar terleme olayı vücut ısımızı düşürüyor olsada bazı
durumlarda vücut ısısının düşmesi mümkün olmaz.Çok sıcak
günlerde doğrudan güneş altında bulunmak, Isı kaynaklarına
yakın çalışmak, Vücudun ateşini artıran hastalıklar gibi durumlarda vücut ısısını düşürmek için ter bezlerinin çalışması yetersiz
kalmaktadır.
Güneş çarpması

Güneş çarpması doğrudan gün ışığı altında uzun süreli kalanlarda görülen bir sağlık sorunudur. Gün ışığını alan vücudun ısı
dengesi bozulur ve çeşitli yan etkilerle kendini gösteren güneş
çarpması meydana gelir.
Belirtileri
•
•
•

Şiddetli baş ağrısı
Bulantı, Kusma,

Yüksek ateş gibi bulgular gösterir.

Aşırı güneşlenmenin neden olacağı sağlık sorunları
•
•
•
•
•
•

Güneş çarpması

Güneş yanıkları ve lekeleri

Ciltte kırışıklıklar ve erken yaşlanma
Gözlerde katarakt
Cilt kanseri

Bağışıklık sisteminin zayıflaması
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GÜNEŞ ÇARPMASINA KARŞI GÜVENLİK
Güneş çarpmasına maruz kalan kişiye ne yapılmalı.
•
•
•
•

Hemen serin ve havadar bir yere geçirilir, en yakın sağlık merkezi
aranır.
Vücudu sıkan giysiler gevşetilir veya çıkartılır.

Başa, kasıklara ve koltuk altına soğuk kompres yapılır. (eğer ateş
aşırı yüksekse ve düşmüyorsa bütün vücuda ıslak uygulanır.)
Hasta yatıyor ve kusuyorsa baş yana çevirilir.

Güneş çarpmasına maruz kalmamak için ne yapmalısınız.
•
•
•
•
•
•
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Sabah 10:00 ile öğleden sonra 15:00 arasında doğrudan güneş
ışığında kalmayın.

“Gölgen senden küçükse güneş altında kalma” prensibini uygulayın.

Koruyucu giysiler giymeye özen gösterin. Şapka, gözlük, açık renk
kıyafetler. Vs.)
Koruyucu krem kullanın.

Su ve beyaz kum gün ışığını yansıtan faktörlerdir.
Kumsallarda iken korunmaya ayrıca önem verin.

TRAFİKTE GÜVENLİK
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TRAFİKTE GÜVENLİK
Trafikte Karşıdan Karşıya Geçerken
•

Karşıdan karşıya geçerken önce kaldırımda beklemeli, kaldırım
yoksa yola çok yakın durmamaya özen gösterin

•

Alt geçit veya üst geçit gibi güvenli
geçiş yollarını tercih edin.

•
•
•
•
•
•
•
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Trafik ışıklarını kullanarak karşıya geçmek için önce yeşil ışığın
yanmasını bekleyin.
Durmakta olan iki aracın arasından geçmeyin.

Bir aracı görmeniz, sürücünün sizi
gördüğü anlamına gelmez.
Görüş alanlarının sınırlı olduğu
yerlerde karşıdan karşıya geçmek
tehlikelidir.

Yolda yürürken, karşıdan karşıya
geçerken, cep telefonu ile konuşmayın, kulaklık ile müzik dinlemeyin. Dikkatinizi yola verin.
Trafik ışıklarının olduğu yerlerde trafik polisleri görev yapıyorsa öncelikle onların
yönlendirmelerini takip
edin.
Yeşil ışık yandıktan
sonra hemen hareket
etmeyin, tüm araçların
durduğundan emin
olduktan sonra hareket
edin.

TRAFİKTE GÜVENLİK

Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, yolun ortasına geldiğinde tekrar sola bakarak geç, yanında büyüklerin varsa
sakın elini bırakma.
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TRAFİKTE GÜVENLİK

Trafiğe açık alanlarda oyun oynama.
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TRAFİKTE GÜVENLİK

Karanlıkta ışığı yansıtan giysiler giy,
kolay fark edilmeni sağlar.
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TRAFİKTE GÜVENLİK
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YÜZMEDE GÜVENLİK

•
•
•
•
•
•
•

Yüzme bilmiyorsan
kesinlikle yalnız suya
girme.

Iskak zeminde ve suya
yakın yerde oynama.
Havuza girerken büyüklerin gözetiminde
gir.
Yüzmeyi öğren.

Havuz emniyet kurallarına uygun davran

Yüzme bilmiyorsan can
yeleği giy.
Kendi ve diğer kişilerin
sağlığı için baş bonesi
tak, suya girmeden
önce duşunu al. Kurallara uymayanları uyar.
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YÜZMEDE GÜVENLİK
Aşağıdaki kelime bulma oyununda ingilizce kelimelerinin anlamlarını öğren, harflerin içinde bul ve işaretle.
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YÜZMEDE GÜVENLİK
Havuz su giderlerine yakalanmadan güvenli çıkış yolunu bul
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YÜZMEDE GÜVENLİK
Yan taraftaki resimler ile uygun
davranışları eşleştir.
1. Kurtarıcılar ve eğitmenler sudaki
güvenliğinizi sağlar.

2. Havuza girerken büyüklerin gözetiminde gir.
3. Yüzmeyi öğren.

4. Havuz emniyet kurallarına uygun
davran

5. Yüzme bilmiyorsan can yeleği giy.
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YANGIN GÜVENLİĞİ
•

•
•

Yangın çok sıcak ve çok tehlikelidir.
Yangın ürkütücü ve çok seslidir.

Kendini ve aileni yangından korumak için ne yapmalısın
öğren

Aşağıda yarım kalan resimleri tamamla, UNUTMAYIN! Kesinlikle kibrit, çakmak ile oynamamalı ve ateşe dokunmamalıyız.
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YANGIN GÜVENLİĞİ
Yanlışları bul.
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YANGIN GÜVENLİĞİ
Yangın güvenliğinin temelleri nedir?

Bir kaçış planı hazırlayın.
Ailen ile görüşerek olası bir yangın durumunda ne yapmanız ve nereye
doğru kaçmanız gerekir, değişik alternatifli kaçış planları hazırlayın.
Yangından kaçarken buluşma noktaları belirleyin.

Yangın ortamından uzaklaştıktan sonra buluşma noktaları belirleyin.

Yangın anında yere yakın hareket etmeye ve
çakmaya çalışın.

Yangın anında ortaya çıkan gaz ve dumanlar yükselerek artacağı için
nefesinizi yere yakın şekilde almaya çalışın.
Yangın anında kapı ve pencereleri hemen açmayın.

Yangın anında kapıları açmadan önce sıcak olup olmadığını dokunarak hissedin, unutmayın kapının diğer tarafında daha tehlikeli yangın
olabilir, camları açarsanız yanan ortama oksijen gireceğinden yangının
hızla artmasını sağlamış olursunuz.Büyüklerinizden olası bir yangın
durumunda kapı ve pencerelerin nasıl açılması gerektiğini öğren.
YANGIN BAŞLADIĞINDA HEMEN DIŞARI KAÇ.

Yangın anında sakin ol, hızlı hareket et, diğer
kişilerin sesini duymaları için yüksek sesle bağır,
hemen ortamı tek et ve asla birşey almak için
yangın ortamına geri dönme. Dışarı çıktığında
hemen YANGIN İHBAR HATTI 110 numarayı ara.

Yanan bir binanın dışında kal, asla içeri girme.
Ailenle beraber yangından korunmak için kaçış planları (A ve B planı) yapın,
dışarıda nerede buluşacağınızı belirleyin.
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YANGIN GÜVENLİĞİ
Yangın anında yapacakların!
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YANGIN GÜVENLİĞİ
Evindeki yangın algılayıcılar nereye yerleştirilmeli?

Yangın dedektörleri yatak odalarına, mutfağa hatta zemin kısımlara,
garaja da yerleştirilmelidir.

Duman dedektörlerinin
yerleştirilmesi
gereken yerlere X işareti
koyunuz.

LİSTE YAP!
Oturduğun evde dedektör varsa liste yap ve resim üzerini kırmızı
kalem ile işaretle.
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YANGIN GÜVENLİĞİ
Yangında saklanma!

Saklanma, hemen dışarı kaç!

Veya penceyere çık bağır, birilerinin sesini
duymasını sağla.
Orada kimse
var mı?

KAPALI BİR ALANDA SAKLANMA
VEYA YATAĞA GİRME!
İtfaiyeciler yangından korunmak için maske takarlar ve başka
donanımlarda kullanırlar, görünüşte ürkütücüdürler, fakat sizin
hayatınızı kurtarmak için size yardımcı olurlar.
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YANGIN GÜVENLİĞİ
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DEPREM GÜVENLİĞİ
“Hazırlanın, deprem olacak!”
Pek çok bilim adamı, bir deprem olmadan önce bu cümleyi
söyleyebilmeyi çok ister. Ancak ne yazık ki depremin tam
olarak hangi gün ve hangi saatte olacağını söyleyebilen hiçbir bilim adamı yok.

Depremden az zarar görmek için bir plan yapmamız en akla
yakın iş, planın kendi yaşadığımız yere uygun olması da şart,
bunu da ancak herkes kendisi yapabilir, çünkü yaşadığımız
yeri bizden iyi kimse bilemez. Eğer bir deprem olursa, nerede, nasıl davranacağınızı aşağıdaki diğer sayfalardaki resimleri inceleyerek öğrenebilirsiniz, ve resimleri en az altı ayda
bir tekrar gözden geçirin.
Deprem Sırasında Unutmayın!..

Deprem sırasında her şey çok hızlı geliştiğinden, düşünme
süreniz çok kısa. Önce bir gürültü duyulur; ardından sarsıntı
başlar.
Esas yıkıcı sarsıntı birkaç saniye sonra gelir.
Çoğunlukla yalnızca birkaç adım atılabilir.

En hızlı biçimde güvenli bir yere ulaşıp, en güvenli pozisyonu
almak gerekir.
Başınızın ense kısmı öncelikle korumanız gereken bölgedir.
GÜVENLİ BİR YER BUL VE ÇÖMEL
BAŞINI KORU

SAĞLAM BİR YERE TUTUN
BİRKAÇ KEZ DERİN SOLUK AL VE VER; SAKİNLEŞ
SARSINTI BİTENE DEĞİN KIPIRDAMADAN YERİNDE KAL
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DEPREM GÜVENLİĞİ
EV İÇİNDE DEPREM DAVRANIŞI
Depremi en az zarar ile atlatmak için depreme hazırlıklı olmalıyız.
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DEPREM GÜVENLİĞİ
APARTMAN İÇİNDE DEPREM DAVRANIŞI
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