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Okula
Güvenli Dönüş



Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, sosyal ve 
kültürel yaşantımızı ve alışkanlıklarımızı etkilediği gibi, 
eğitim alanını da etkilemiş ve köklü bir değişime neden 
olmuştur. Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak, uzun 
yıllardır stratejik planlamalarımız kapsamında ana 
hedeflerimizden biri olan dijitalleşme çalışmalarımız 
doğrultusunda 21. yüzyıl eğitim teknolojilerinin 
kullanımına geçilmiş ve bu çerçevede COVID-19 
sürecinde okullarımızda uzaktan eğitim başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

2021-2022
eğitim öğretim yılına ilişkin
çalışmalarımızı planlarken önceliklerimiz:

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde 

Yüz yüze, uzaktan, hibrit olmak üzere uygulanabilecek
3 farklı eğitim modeli için de 2021-2022 eğitim öğretim yılına 
yönelik hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Hazırlıklarımız, 
COVID-19 enfeksiyonunun bulaşma riskininin azaltılması, 
sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam 
edilmesi ve olası bir vakada hızlı ve etkin karar alınmasını 
amaçlayan, COVID-19 Pandemi Kurulu tarafından hazırlanan 
COVID-19 Eylem Planımız çerçevesinde yürütülmüştür. 

Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için önlemlerin en iyi şekilde alınması,

Yüksek eğitim ve öğretim kalitesinin devamlılığı,

Yüzyüze ve uzaktan eğitimin en iyi ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için 
fiziksel ortamların geliştirilmesi,

Teknolojik altyapının ve teknolojik donanımların yenilenmesi olmuştur. 



Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı bir ortamda 
yeniden bir araya gelebilmeleri için hazırladığımız okula 
dönüş planımızı ve aldığımız önlemleri siz değerli 
velilerimizle de bu doküman aracılığıyla paylaşmak isteriz. 

Bu dökümanda, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü 
senaryolar çerçevesindeki eğitim planlamalarını, 
kullandığımız eğitim teknolojilerini, öğrenci, öğretmen ve 
velilerimizin psiko-sosyal ihtiyaçlarına yönelik olarak 
planlanan çalışmaları, kampüslerimizde ve okul 
binalarımızda alınan önlemleri ve uygulamaları, Eyüboğlu 
Eğitim Kurumları Salgın Hastalıklarla Mücadele 
prosedürlerini bulabilirsiniz. 

Tüm okul toplumunun okula sağlıklı ve güvenli bir şekilde geri 
dönüşlerini sağlamak ve her türlü önlemi alabilmek adına tüm 
çalışanlarımıza yönelik bilgilendirici eğitimler düzenlenmiştir ve 
gelişmeler doğrultusunda düzenlenmeye devam edilecektir. Bu 
süreçte hepimizin sağlığını korumak amacıyla tüm okul toplumu 
dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmelidir. Bu bağlamda, 
tüm okul toplumundan okul başlamadan önce ve okul başladıktan 
sonra risk teşkil eden kişi veya kişilerle temas edilip edilmediği, 
toplu bir etkinliğe katılınıp katılınmadığı, yurt dışına çıkış yapılıp 
yapılmadığına dair bilgi belli aralıklarla istenebilecektir. Dünyadaki 
ve ülkemizdeki tüm gelişmeleri takip ederek, T.C. Sağlık Bakanlığı 
ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı gibi resmi kurumların yapacağı 
açıklamalar doğrultusunda çalışmalarımızı güncelleyerek 
gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. 



M i l l i  E ğ i t i m  B a ka n l ı ğ ı  Ta ra f ı n d a n  B e l i r t i l e n  
Eğitim Senaryoları ve Temel Tanımlar



Bu modelde öğrencilerimiz okula gelerek derslerine sınıflarında yeni normale göre 
belirlenen düzenlemeler doğrultusunda normal okul saatlerinde yüz yüze 
katılacaktır. Bu kapsamda okullarımızda genel olarak aşağıdaki kurallar göz 
önünde bulundurulur:

Bu kurallar çerçevesinde öğrencilerimizin içinde bulunacakları fiziksel alanlar, 
toplantı, veli görüşmeleri ve ulaşım konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yeni 
düzenlemeler ve önlemlere yönelik detayları “Kampüslerimizdeki ve Okul 
Binalarımızda Alınan Genel Önlemler ve Uygulamalar” başlıklı 5. bölümde 
bulabilirsiniz.

Fiziksel mesafe
Hijyen ve dezenfeksiyon
Maske kullanımı

Okulların Yüz Yüze Eğitime

Açık Olması

COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitim MEB 
açıklamaları doğrultusunda 3 farklı eğitim 
modelinde uygulanabilmektedir.

Okulların yüz yüze eğitime açık olması

Okulların tamamen kapalı olması ve uzaktan 
eğitim modelinin uygulanması

Hibrit eğitim modelinin uygulanması

2.1.



Okulların Tamamen Kapalı Olması

Uzaktan Eğitim Modelinin Uygulanması

Bu senaryoda, uluslararası sağlık kuruluşları ve bilim kurulu tarafından yaş 
grubuna uygun olacak şekilde önerilen ekran süresi doğrultusunda online 
derslerin süresi ve sayısı planlanarak hedeflenen kazanımlar çerçevesinde 
haftalık programlar oluşturulur. Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Gösteri 
Sanatları, kulüp dersleri haftalık programlarda yer alır.

Öğrencilerimiz, Google Classroom üzerinden içeriklerine erişim sağlar. 
Senkron dersler, öğrencilerimizin, kendi bulundukları mekanda iletişim ve 
eğitim teknolojilerini kullanarak, öğretmenleri ve arkadaşları ile kendilerine 
verilen program dahilinde canlı yayında etkileşim içinde oldukları derslerdir. 
Derslere öğrencilerin etkin katılımı hedeflenir. Asenkron dersler, ünite 
planına uygun olarak hazırlanmış ve videoya çekilmiş ders içerikleridir. 
Öğrenci ve öğretmenlerimiz senkron ve asenkron derslerde Uzaktan Eğitim 
ve Akademik Dürüstlük Politikamız doğrultusunda hareket ederler. 

Haftalık ders programları, eğitim materyalleri, ödevler, veli bilgilendirme 
yazıları, bültenler, Google Classroom ve EYS (Eğitim Yönetim Sistemi) 
üzerinden paylaşılır. 

Süreç ve sonuç değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin bireysel 
ihtiyaçları tespit edilir ve bu doğrultuda öğrencilere destek verilir. Rehberlik 
birimi öğrencilerimizle online bireysel görüşmeler yaparak onların psikolojik 
ve akademik durumlarını takip eder. 

Akademik takvimde planlanan etkinlikler; törenler, portfolyo sunumları, PYP 
sergisi, MYP Kişisel Proje sergisi, resim sergileri, tiyatro oyunları, 
öğrencilere yönelik sunumlar, online olarak gerçekleştirilir. Veli görüşmeleri 
ve toplantılar online olarak yapılır. Yüz yüze eğitim durumunda pandemi 
koşulları elverdiğinde, etkinlikler açık alanda yapılır.

Öğrenci ve öğretmenlerimiz
senkron ve asenkron derslerde

Uzaktan Eğitim ve Akademik
Dürüstlük Politikamız

doğrultusundahareket ederler.

2.2.



Hibrit Eğitim Programının

Uygulanması

Hibrit Eğitim Programı, öğrencilerin bir kısmının 
okulda yüz yüze eğitim süreci içinde bulunduğu ve 
diğer kısmının ise evde uzaktan eğitim ile 
akademik sürece dahil olduğu harmanlanmış 
eğitim modelidir. 

Bu senaryoda, aynı sınıftaki öğrenciler ikiye 
bölünür, bir grup öğrenci okuldayken diğer grup 
öğrenci dersi evden takip eder. Bu model farklı 
biçimlerde uygulanabilir. 

2.3.



Sabahtan

Grup A 

Grup B

Öğleden Sonra
Uzaktan 

Eğitim
Okulda 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Hibrit Programı 1
Öğrenciler sabah-öğle grubu olacak şekilde ikiye bölünür. Sabah grubu okula gelerek yüz 
yüze derslere katılır. Öğle grubu sabahki derslere video konferans yoluyla katılır. Öğle grubu 
yüz yüze derslere katılırken sabah grubu video konferans yoluyla derslere katılım sağlar. 

Hibrit Programı 2

1. Hafta
Pazartesi

Grup A

Grup B

Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Okulda 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

2. Hafta
Pazartesi

Grup A

Grup B

Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Uzaktan 

Eğitim
Uzaktan 

Eğitim
Uzaktan 

Eğitim
Uzaktan 

Eğitim
Uzaktan 

Eğitim

Okulda 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Okulda
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Her sınıfın öğrenci sayısı ikiye bölünerek bir hafta boyunca öğrencilerin yarısı sınıf ortamında 
derslerine devam ederken, diğer yarısı evden video konferansyoluyla derslerini izlerler. Bir 
sonraki hafta gruplar değişir.

Hibrit Programı 3

1. Hafta
Pazartesi

Grup A

Grup B

Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

2. Hafta
Pazartesi

Grup A

Grup B

Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Uzaktan 

Eğitim
Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Okulda 
Eğitim

Uzaktan 
Eğitim

Her sınıfın öğrenci sayısı ikiye bölünerek öğrenciler dönüşümlü olarak bir gün sınıf 
ortamında derslerine devam ederken, bir sonraki gün evden video konferans yoluyla 
derslerini izlerler. 



Uzaktan Eğitimde Kullandığımız
İletişim ve Eğitim Teknolojileri



Eyüboğlu Eğitim Kurumları yenilikçi, sürekli etkin öğrenen kimliğiyle 
öğrenimin devamlılığını yer ve zaman sınırlarını ortadan kaldırarak okul 
dışında da sağlayabilmek, öğrencilerin organizasyon, yaratıcılık, iletişim ve 
işbirliği gibi becerilerini destekleyebilmek amacıyla G Suite - Google 
Eğitim Uygulamalarını öğrencilerin yaşlarına, teknoloji kullanım 
seviyelerine ve tüm eğitim modellerine uygun olarak yapılandırmıştır. 
Öğrenci ve öğretmen gizliliğinin korunması amacıyla Eyüboğlu G Suite 
hesapları kişisel Google hesaplarından farklı olarak kurum dışına kapalıdır. 
Google’ın eğitim kurumlarına özel duyuruları ve bilgilendirmeleri IT 
birimimiz tarafından sürekli takip edilmekte, yönetim panelinden 
seviyelere uygun hizmet yönetimleri ve kısıtlamaları düzenlenmektedir. 



Classroom: Meet:

Gmail: Drive:

Takvim Diğer Online Öğrenme Ortamları:

Aşağıdaki
Google hizmetleri, senkron ve asenkron eğitimin
bir parçası olarak öğrencilerimize sunulmaktadır.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin ödevleri takip ederek 
düzenlemesine, öğrenci-öğretmen arasında hızlı iletişimi 
sağlayarak, öğretimi daha üretken, anlamlı ve ortak 
çalışmaya dayalı bir sürece dönüştüren öğrenme yönetim 
sistemidir. Hazırlanan ders içeriklerinin de yüklendiği 
asenkron öğrenme ortamıdır.

Öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşları ile iletişime 
geçmesini sağlayan web tabanlı bir e-posta hizmetidir. 
Ortaokul ve lise öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. 

Öğrencilerin etkinliklerini, ödevlerini takip ederek zaman 
yönetimi ve organizasyon becerilerini geliştirmelerine 
destek olan takvim uygulamasıdır. 

Online dersler, uzaktan mülakatlar, web seminerleri, canlı 
yayınlar gerçekleştirmek için kullanılan video konferans 
aracı, senkron öğrenme ortamıdır.

Öğrencilerin tüm dijital çalışmalarını ve materyallerini 
depolayacakları ve internetin olduğu her yerden 
erişebilecekleri bulut tabanlı sınırsız depolama alanıdır. 
Öğrenciler Drive’daki birçok uygulamayı kullanarak 
arkadaşları ve öğretmenleri ile işbirliği içinde 
çalışabilmekte, grup projeleri üretebilmektedir. 

Farklı seviyelerdeki öğrencilerimizin kullanmakta olduğu 
Morpa, Ratzkid, Globed gibi online platformların 
kullanımına devam edilecektir.



Tüm idareci ve öğretmenler bu araçlar ile öğrenci takibi, online grup 
çalışmaları yapmakta, video konferans yolu ile canlı dersler yürütmekte, 
etkileşimli multimedya içerikleri geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan 
tüm hizmet içi eğitimleri yüz yüze ve online ortamlarda almaktadır. 
Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda Eğitim Teknolojileri Bölümü tarafından 
hizmet içi eğitimler verilmeye devam edilecektir.

EEK, yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de farklı yöntemler kullanarak 
öğrencileri akademik olarak değerlendirilecektir. Bu doğrultuda: 

Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) platformundan, sınav seviyelerinde deneme sınavları 
uygulanacaktır. 

Kazanım bazında Google form üzerinden konu tarama testleri uygulanacaktır. 

Tüm seviyelerde Google form üzerinden, çoktan seçmeli ve/veya açık uçlu sorulardan 
oluşan değerlendirmeler uygulanacaktır. 

Süreç ve sonuç değerlendirmeleri google form veya classroom üzerinden ödev 
ataması yapılarak gerçekleştirilecektir. 

Değerlendirmeler sonucunda desteklenmesi gereken konu başlıklarıyla ilgili 
Brainpop, Morpa ve farklı platformlar üzerinden konu ile ilgili videolar ve tekrar testleri 
gönderilecektir. 

Asenkron derslerde, öğrencinin izleme oranları takip edilerek Edpuzzle ortamında 
hazırlanan videolara sorular eklenerek, öğrencilerimizin derse hazır bulunuşlukları 
ölçülecektir. 

Nearpod, Desmos, Quizizz, Kahoot, Quizalize, Haiku, Padlet gibi uygulamalar 
kullanılarak, süreç değerlendirmesi uygulanacaktır. 

Uzaktan Eğitimde
Değerlendirme:



COVID-19 Salgını Döneminde
EEK Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı



Öğrencilerin, aidiyet ve güven duygularını, okula uyum süreçlerini desteklemek 
amacıyla, iletişim ve sağlıklı yaşam/hijyen konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Yaşanan ve olası değişikliklere öğrencilerin adapte olması sağlanmaktadır.

Öğrenciler, fiziksel sağlıklarını koruma konusunda bilinçlendirilmektedir.

Öğrenciler, psikolojik danışmanlarıyla tanıştırılarak yıl boyunca psikolojik 
danışmanla yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendirilmektedir.

Düzeyler arasında geçiş yapan ve kuruma yeni katılan öğrencilerin, sosyal ve 
duygusal gelişimleri desteklenmektedir.

Öğrencilerin gelişim süreçlerini desteklemek için öğretmenlere öğrenci profil ve 
ihtiyaçları aktarılmaktadır.

“Yeni Normalleşme ve Uzaktan Eğitim Süreci” çerçevesinde velilerin ve 
öğrencilerin psikolojik sağlığını destekleyici görüşmeler sürdürülmektedir.

Öğrencilerin duygu durum ve davranışları hakkında görüş oluşturmak için 
öğrencinin bulunduğu her ortamda gözlem yapılmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz bu 
zor süreçte, Eyüboğlu 
Eğitim Kurumları olarak 
tüm öğrencilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve 
velilerimize yönelik, 
kapsamlı bir psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik 
programı hazırlanmıştır.

Öğrencilerimizin yeni normalleşme ve uzaktan eğitim sürecine uyumunu sağlamak ve 
onları desteklemek amacıyla, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz yüz yüze 
ve/veya online çalışmalar planlamıştır. Bu doğrultuda:

4.1. Öğrencilerimize Yönelik
Uyum Süreci Çalışmaları



Öğrencilerin gelişim dönem özelliklerine uygun olarak 
akademik planlama becerisi, sağlıklı yaşam, iletişim becerileri, 
arkadaşlık ilişkileri, güvenli teknoloji kullanımı ve mesleki 
yönelim konu başlıkları çerçevesinde tüm yılı kapsayan 
çalışmalar yüz yüze/online olarak uygulanmaktadır.

Öğrencilerin genel gelişim süreçlerini takip eden, destekleyen 
yüz yüze/online bireysel görüşmeler gerçekleşmekte ve 
envanter çalışmaları yapılmaktadır.

Sosyal mesafeyi koruyarak grup dinamiğine uygun psikososyal 
ve akademik grup rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerin psikososyal gelişimlerine ve buna bağlı akademik 
ve sosyal yaşantılarına ortak destek sağlayabilmek için 
öğretmen ve idarecilerle yüz yüze/online görüşmeler ve 
toplantılar gerçekleştirilmektedir. 

“Yeni Normalleşme Süreci” içerisinde öğrencinin sosyal 
iletişimi ve akademik becerisini sürdürmesine yönelik olarak 
yapılan gözlemler, çalışmalar sonucunda elde edilen tespitler, 
öğretmenlere aktarılmakta, öğrenci gelişimi konusunda 
öğretmenlere mentorluk edilmektedir.

Öğrenci gözlemleri ve çalışmalarının sonuçları doğrultusunda yüz 
yüze/online olarak veliler bilgilendirilmekte ve etkin anne-baba 
yaklaşımları konusunda yönlendirilmektedir.

Öğrencilerin psikolojik dayanıklılıklarını güçlendirmek ve desteklemek 
için yüz yüze/online olarak öğrenciler, sanatsal ve sportif etkinliklere 
yönlendirilmektedir.

Duygu durumu yoğunlaşan öğrenciler tespit edilip, gerekli durumlarda 
uzman yönlendirmesi yapılmaktadır.

4.2. Öğrencilerimize Yönelik
Psikososyal ve Akademik 
Destek Çalışmaları

öğrencilerimizin sosyal iletişimi
ve akademik becerilerini sürdürmesine
yönelik çalışmalar yapmaktayız.

“Yeni normalleşme süreci” içerisinde



Okul toplumuna “Yeni Normalleşme Sürecinde Öğrenci Davranışları” 
hakkında bilgi verilmekte, önleyici ve destekleyici yaklaşım önerileri 
sunulmaktadır. 

Öğrencilerin gelişim süreçlerini desteklemek için öğretmenlerle 
öğrenci profil ve ihtiyaçlarının aktarıldığı toplantılar yapılmaktadır.

Öğrencilerin psikososyal gelişimlerine ve buna bağlı akademik ve 
sosyal yaşantılarına ortak destek sağlayabilmek için öğretmen ve 
idarecilerle yüz yüze/online görüşmeler ve toplantılar 
gerçekleştirilmektedir.

Düzeyler arasında geçiş yapan ve kuruma yeni katılan öğrencilerin 
okula uyum çalışmalarında öğretmenlere destek sağlanmaktadır.

Öğrencilerin gelişim dönem özelliklerine uygun olarak yapılan sınıf içi 
etkinlikler, bireysel görüşmeler, gözlemler ve envanter 
çalışmalarından elde edilen tespit ve sonuçlar yüz yüze/online olarak 
öğretmenlerle paylaşılmaktadır.

Duygu durumu yoğunlaşan öğrencilerin tespit edilmesi ve onlara 
verilecek destek konusunda öğretmenlere yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Yeni Normalleşme Süreci” içerisinde öğrencinin sosyal iletişimi ve 
akademik becerisini sürdürmesine yönelik olarak yapılan gözlemler, 
çalışmalar sonucunda elde edilen tespitler, öğretmenlere 
aktarılmakta, öğrenci gelişimi konusunda öğretmenlere mentorluk 
edilmektedir.

4.3. Öğretmenlerimize
Yönelik Çalışmalar



Velilere, öğrencilerin okula uyum süreci ile ilgili destekleyici ve yönlendirici 
sunumlar, bültenler yüz yüze/online paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

“Yeni Normalleşme Süreci” çerçevesinde velilerin ve öğrencilerin psikolojik 
sağlığını destekleyici görüşmeler yüz yüze/online olarak sürdürülmektedir.

Yaşanan ve olası değişikliklere öğrencilerin ve velilerin adapte olabilmelerini 
sağlamak için yüz yüze/online destekleyici çalışmalar hazırlanmıştır.

Öğrencilerin psikolojik dayanıklılıklarını güçlendirmek ve desteklemek için 
öğrencilerin sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirilmeleri hakkında 
velilerimize bilgilendirme yapılmaktadır.

Öğrencilerin psikososyal gelişimlerine ve buna bağlı akademik ve sosyal 
yaşantılarına ortak destek sağlayabilmek için öğretmen ve idarecilerle alınan 
önleyici ve geliştirici kararlar velilerimiz ile paylaşılmaktadır.

“Yeni Normalleşme Süreci” içerisinde öğrencinin sosyal iletişimi ve akademik 
becerisini sürdürmesine yönelik olarak yapılan gözlemler, çalışmalar 
sonucunda elde edilen tespitler, velilerimize aktarılmakta, öğrenci gelişimi 
konusunda mentorluk edilmektedir.

Öğrenci gözlemleri ve öğrenciyle yapılan çalışmalarının sonuçları velilerimiz ile 
paylaşılarak, öğrencimizin takibi sağlanmaktadır.

4.4. Velilerimize 
Yönelik Çalışmalar



Kampüslerimizde ve Okul Binalarımızda Alınan
Genel Önlemler ve Uygulamalar

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan 
kriterleri sağlayan ve denetimleri tamamlanan okullarımız, TSE'den Okulum Temiz sertifikalarını almışlardır.

Herhangi bir vakada temaslı ve/veya yakın temaslı kişileri en hızlı şekilde belirlemek amacıyla Bilgi İşlem 
Departmanımız ve Okul Doktorumuz işbirliği ile COVID-19 ve diğer salgın hastalıkları takip ve filyasyon 
sistemi yazılımı geliştirilmiştir.

Okulumuzdaki tüm öğrenci ve personelin günlük HES kodu sorgulaması yapılmakta, riskli olarak belirlenen 
kişiler okula alınmamaktadır. 

Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken 
Önlemler Rehberi"nde belirtildiği gibi aşısız olan tüm personelimizden haftada 2 kez PCR testi istenmekte 
ve kayıt altına alınmaktadır. 

Pandemi sürecinin yönetimine ve öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığını korumaya yönelik, gelişen 
teknolojiler yakından takip edilmekte faydalı uygulamalar ve ekipmanlar okullarımız için temin edilmektedir. 



Girişlere ve danışmalara el dezenfektanı yerleştirilmiştir. Kampüslerimizde 
maske kullanımı zorunludur. 

Kampüslerimize maskesiz giriş yapılmamaktadır.

15 Mart 2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi, 
özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve personelimizin HES kodları 
günlük olarak sorgulanmakta ve güvenlik kapılarına bildirilmektedir. Riskli HES 
kodu bulunan öğretmen, öğrenci ve personel kampüslerimize alınmamaktadır. 
Kampüslere  ziyaretçi girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. 

Tüm kampüslerimizin girişlerinde temassız ateş ölçerlerle ateş ölçümü 
yapılmaktadır. 

Ateşi 37,5 derece ve üzeri olan yetişkin ve öğrenciler okul kampüsüne 
alınmazlar, kurum doktoruna bilgi verilerek sağlık kuruluşuna 
yönlendirilmektedir.

Ateşi 37,5 derece ve üzeri olan bir yetişkinin okula getirmiş olduğu öğrenci 
kampüse alınmamaktadır. 

Ateşi 37,5 derece ve üzeri olan öğrenciler okula gönderilmemelidir. Bu konuda 
tüm velilerimizin taahhütü gerekmekte olup, velilerimizin Sağlık Bakanlığı’nca 
yayınlanan ekteki taahhütnameyi imzalayarak ilgili Müdür Yardımcılarına/Okul 
Müdürlerine göndermeleri gerekmektedir. 

Okulda eğitim sırasında ateşi yükselen öğrenci, öğretmen ve çalışanlar klinik 
bulgulara göre (ateş, nefes almada zorluk,  öksürük, tat ve koku kaybı ishal)  
öğrencilerimiz velisi gelene kadar bekletilerek,  yetişkinler hemen olmak kaydıyla 
bir sağlık kuruluşuna yönlendirilir. 

Ateşi 37,5 üzeri olduğu tespit edilen ve sağlık kuruluşuna yönlendirilen yetişkin ve 
öğrencilerin durumu okul sağlık birimi tarafından takip edilir.

Olası bir rahatsızlığı olan öğrenci, öğretmen ve çalışanlar iyileşti raporu gelene 
kadar kampüse alınmayacaktır. 

Okula ziyaretçi kabulü zorunlu durumlar dışında yapılmamaktadır.

Zorunlu ziyaretçi kabulü durumunda ziyaretçi kartları her kullanım öncesi ve 
sonrası dezenfekte edilir. 

Güvenlik personelinin kullandığı telsiz, telefon gibi malzemeler vardiya 
değişimlerinde dezenfekte edilerek teslim edilmektedir. 

5.1. Okul Girişi
Güvenlik
Danışma



5.1.1
Velilerimizin Kampüslere/Okullara Giriş Çıkışı 

Okullarımıza yetişkin girişi COVID-19 bulaşma riskinin azaltılmasına yönelik önlemler 
kapsamında sınırlandırılmıştır. Velilerimizin öğrenci bırakma-alma ve acil durumlar dışında 
okula giriş yapmamaları gerekmektedir. 

Öğrencilerimizi kendileri bırakmak ve almak isteyen velilerimizin yukarıda belirtilen okula 
giriş kurallarına uymaları beklenmektedir. 

Öğrencilerin okula bir yetişkinle gelmesi durumunda bu kişi 65 yaş altı kronik hastalığı 
bulunmayan bir kişi olmalı ve öğrenci hep aynı kişiyle gelmelidir.

Öğrenci alımı sırasında okul binalarının içine giriş yapılmayarak, okul bahçelerinde 
velilerimiz için belirlenmiş alanlarda öğrencilerimiz velilerimize teslim edilmektedir.

Öğrencisini almaya gelen velilerimizin, okulda bulundukları süreyi kısa tutmak adına 
velilerimiz okul çıkış saatinden en fazla 15 dakika önce içeriye alınmaktadır.

Okul sonrası saatlerde kampüslerimizde öğrenci veya velimiz bulunmamaktadır. 



5.2.
Okul binalarının fiziki şartları uygun olan giriş kapıları otomatik kapılarla değiştirilmiştir. 
Okul binalarının girişlerine hijyenik paspas yerleştirilmiştir.
Tüm okul girişlerine ve binaların farklı yerlerine el dezenfektanı yerleştirilmiştir.
Okul binalarımızda, sınıflarda, sık dokunulan tüm yüzeylerde temizlik ve dezenfeksiyon 
işlemi sıklığı iki saatte bir yapılacak şekilde düzenlenmiştir. Ortak kullanım alanları 
giriş öncesi ve çıkış sonrası dezenfekte edilir, Hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanım 
kurallarını içeren bilgilendirici posterler okullarımızın farklı alanlarına asılmıştır. 
Maskeler, maske atık kumbaralarına atılmaktadır.
Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler asılmıştır.
Tüm el yıkama alanlarındaki musluklar sensörlü olacak şekilde değiştirilmiştir.
Fiziki şartların uygun olduğu okullarımızda tuvalet sayıları arttırılmıştır.
Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmıştır.

Asansör kullanımlarında kişi sayısı sosyal mesafe kurallarıyla sınırlandırılmıştır.
Okul binalarımızdaki klima sistemleri kapatılmış olup doğal yolla havalandırma 
sağlanmaktadır. 
Öğretmenlerimizin konforlu bir şekilde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 
çalışabilmesi için yeni öğretmen çalışma alanları yapılmıştır. 
İyon teknolojisi ile bulunulan ortamın havasındaki COVID-19 virüslerini, zararlı 
partikülleri, alerjenleri ve hoş olmayan kokuları etkisiz hale getiren hava arındırma 
cihazları temin edilmiştir. Bu cihazlar, sınıflara, ortak alanlara ve ofislere 
yerleştirilmiştir.
Okul binalarında ortak kullanımda olan su sebilleri kaldırılmıştır. 

Öğrencilerin kişisel su mataralarını getirmeleri gerekmektedir.

Çay-kahve ve hazır gıda otomatları kaldırılmıştır. 

Okul
Binaları



Bahçe alanlarında birçok noktaya el dezenfektanları yerleştirilmiştir. 

Bahçe alanlarında el yıkama alanları oluşturulmuştur. 

Bahçe oturma/dinlenme ve oyun alanlarına sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmıştır.

Kemerburgaz kampüsümüze 5 dönümlük yeşil alan katılmış ve öğrencilerimizin kullanımı için düzenlenmiştir.

Teneffüs veya diğer açık alan etkinliklerinde görevlendirilen sorumlu/nöbetçi öğretmen sayısı arttırılmıştır.

Tüm idareciler ve öğretmenler tarafından sosyal mesafe kurallarına uyum konusunda hatırlatmalar yapılmaktadır.

Ortak alanlarda bulunan eğitim malzemeleri ve oyuncaklar düzenli aralıklarla temizlenmekte ve dezenfekte 
edilmektedir. 

Bahçe ve
Açık/KapalıOyun Alanları5.3.



Katlara el dezenfektanları yerleştirilmiştir.

Sınıflarda panolara ve görünür yerlere kişisel hijyen ve sağlık konusunda bilinçlenmeye yönelik posterler asılmıştır.

Sınıfların pencereleri güvenli bir şekilde açılabilir durumdadır ve sık sık doğal yollarla havalandırılması 
sağlanmaktadır.

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’nca öngörülen sosyal mesafe kurallarına göre sınıf oturma düzeni yapılmıştır.

Sınıflarda öğrencilerin aynı yerlere oturmaları sağlanmaktadır.

Öğrenciler mümkün olduğunca sınıf değiştirmemektedir. Bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı, spor salonları 
gibi ortak alanların kullanılması durumunda her kullanımdan sonra havalandırma, temizlik ve dezenfektasyon 
işlemi yapılmaktadır.

Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak şekilde planlanmıştır ve öğrenciler arası malzeme alışverişi 
yapılmamaktadır. 

Sınıflarda yer alan akıllı tahta ve diğer elektronik ekipmanlar (bilgisayar, klavye, mouse v.b.) kullanım öncesi ve
sonrası dezenfekte edilmektedir.

Sınıflar5.4.



Girişlere ve danışmalara el dezenfektanı yerleştirilmiştir. Kampüslerimizde 
maske kullanımı zorunludur. 

Kampüslerimize maskesiz giriş yapılmamaktadır.

15 Mart 2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi, 
özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve personelimizin HES kodları 
günlük olarak sorgulanmakta ve güvenlik kapılarına bildirilmektedir. Riskli HES 
kodu bulunan öğretmen, öğrenci ve personel kampüslerimize alınmamaktadır. 
Kampüslere  ziyaretçi girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. 

Tüm kampüslerimizin girişlerinde temassız ateş ölçerlerle ateş ölçümü 
yapılmaktadır. 

Ateşi 37,5 derece ve üzeri olan yetişkin ve öğrenciler okul kampüsüne 
alınmazlar, kurum doktoruna bilgi verilerek sağlık kuruluşuna 
yönlendirilmektedir.

Ateşi 37,5 derece ve üzeri olan bir yetişkinin okula getirmiş olduğu öğrenci 
kampüse alınmamaktadır. 

Ateşi 37,5 derece ve üzeri olan öğrenciler okula gönderilmemelidir. Bu konuda 
tüm velilerimizin taahhütü gerekmekte olup, velilerimizin Sağlık Bakanlığı’nca 
yayınlanan ekteki taahhütnameyi imzalayarak ilgili Müdür Yardımcılarına/Okul 
Müdürlerine göndermeleri gerekmektedir. 

Okulda eğitim sırasında ateşi yükselen öğrenci, öğretmen ve çalışanlar klinik 
bulgulara göre (ateş, nefes almada zorluk,  öksürük, tat ve koku kaybı ishal)  
öğrencilerimiz velisi gelene kadar bekletilerek,  yetişkinler hemen olmak kaydıyla 
bir sağlık kuruluşuna yönlendirilir. 

Ateşi 37,5 üzeri olduğu tespit edilen ve sağlık kuruluşuna yönlendirilen yetişkin ve 
öğrencilerin durumu okul sağlık birimi tarafından takip edilir.

Olası bir rahatsızlığı olan öğrenci, öğretmen ve çalışanlar iyileşti raporu gelene 
kadar kampüse alınmayacaktır. 

Okula ziyaretçi kabulü zorunlu durumlar dışında yapılmamaktadır.

Zorunlu ziyaretçi kabulü durumunda ziyaretçi kartları her kullanım öncesi ve 
sonrası dezenfekte edilir. 

Güvenlik personelinin kullandığı telsiz, telefon gibi malzemeler vardiya 
değişimlerinde dezenfekte edilerek teslim edilmektedir. 

Laboratuvar alanlarına el dezenfektanları yerleştirilmiştir. 

Laboratuvarlardaki oturma düzeni sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak yapılmış ve 
masaların üzerine işaretlemeler yapılmıştır.

Laboratuvarlarda uyulması gereken kurallar hazırlanmıştır.

Havalandırma sistemleri dışardan temiz hava alacak şekilde ayarlanmıştır.

Laboratuvarlara rezervasyonla sınıflar kabul edilmektedir. 

Laboratuvarlar her kullanım öncesi ve sonrası dezenfekte edilmektedir. 

Dersler arasında havalandırma ve temizlik için zaman bırakılmaktadır.

Laboratuvarlar5.5.



Kütüphane girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmiştir. 

Oturma düzeni kişiler arasında sosyal mesafe olacak şekilde düzenlenmiştir.

Enfeksiyon bulaşma riskini azaltma, el hijyeni ve sosyal mesafe ile ilgili bilgilendirici 
posterler yerleştirilmiştir. 

Kütüphanedeki bilgisayar ve çalışma masalarında sosyal mesafeyi gözetecek şekilde 
oturma düzeni sağlanmıştır.

Kullanım sonrası klavye, masa, sandalye ve benzeri eşyalar dezenfekte edilmektedir. 

İade ve ödünç verme işlemlerinden hemen sonra el hijyeni sağlanmaktadır. Ödünçten gelen 
kitaplar 48 saat rafa kaldırılmadan bekletilmekte ve daha sonra rafa kaldırılmakta ya da 
ödünç verilmektedir. 

Uzaktan eğitimin sürdüğü dönemlerde öğrenciler elektronik kaynaklardan 
yararlanabileceklerdir ve bu kaynaklarla ilgili online destek sağlanmaktadır. Ayrıca 
kütüphanenin web sayfasından kütüphaneciye sor kanalı ya da kütüphane_@eyuboglu.com 
üzerinden öğrenci ve öğretmenlerin bilgi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Gerekli durumlarda 
basılı kaynaklar taranarak hizmet verilmektedir.

Kütüphanemizdeki Ebsco veritabanına uzaktan erişilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimiz, 
Follett kütüphane programı ve Destiny Discover arayüzüyle e-kitaplara erişilebilmektedir. 

Kütüphaneler5.6.



Spor salonu, yüzme havuzları ve soyunma odalarının girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmiştir.

Spor salonları, yüzme havuzları ve soyunma odaları için uyulması gereken kurallara dair bilgilendirme 
posterleri hazırlanmıştır. 

Spor salonlarımız doğal yollarla sıklıkla havalandırılmaktadır. 

Spor salonları ve yüzme havuzları ve spor salonları kullanım öncesi ve sonrası düzenliolarak 
temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir.

Beden eğitimi dersleri hava şartları uygun olduğu sürece sosyal mesafe kuralları korunarak açık spor 
alanlarında gerçekleşmektedir. 

Beden eğitimi derslerinin spor salonlarında yapılması durumunda giriş-çıkış ve derslersırasında sosyal 
mesafe kurallarına uyulmaktadır. 

Soyunma odalarındaki düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirteceği şartlara göre yapılmaktadır. 
Öğrencilerin spor salonlarını kullandığı gün ve saatler kayıt altına alınmaktadır. 

Spor salonuna maskesiz öğrenci alınmamaktadır; öğrencilerimiz spor esnasında maskelerini 
çıkarabileceklerdir. 

Spor salonlarında ekipmanlar (top, ip, minder gibi) her kullanımdan sonra dezenfekte edilmektedir. 

Spor Salonları ve
Yüzme Havuzları5.7.



Müzik odaları girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmiştir.

Müzik odalarında uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirme posteri hazırlanmıştır.

Müzik dersleri mümkün olduğunca öğrencilerin kendi sınıflarında gerçekleşmektedir. 

Müzik odaları kullanım öncesi ve sonrası temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir.

Müzik derslerinde öğrenciler kendi kişisel enstrumanlarını getirmektedir. 

Müzik odalarında yer alan müzik aletleri (ör: piyano, perküsyon v.b.) müzik öğretmenleri gözetiminde 
kullanım öncesi ve sonrası dezenfekte edilmektedir. 

Müzik odaları doğal yolla sıklıkla havalandırılmakta ve dersler arasında havalandırma ve temizlik için 
zaman bırakılmaktadır. 

Öğrenciler her ders kendi sıralarında oturmaktadır ve bunun için sınıf oturma düzenini gösteren 
yönerge müzik odalarına asılmıştır. 

5.8. Müzik
Odaları



Atölye girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmiştir.

Atölye masalarındaki oturma düzeni sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak yapılmış ve 
masaların üzerine işaretlemeler yapılmıştır.

Resim atölyelerinde uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirme posterleri asılmıştır.

Atölyeler her kullanım öncesi ve sonrası dezenfekte edilmektedir. 

Öğrenciler dersler sırasında kişisel malzemelerini kullanmaktadır. Malzeme paylaşımı olmamaktadır.

Seramik derslerinde ortak kullanılan malzemeler öğretmen gözetiminde kullanım öncesi ve sonrası 
dezenfekte edilerek kullanılmaktadır. 

5.9. Görsel Sanatlar
Atölyesi



Gözlemevlerine el dezenfektanı yerleştirilmiştir.

Gözlemevi kullanımı ve oturma düzeni sosyal mesafe gözeterek planlanmıştır.

Gözlemevi kullanım öncesi ve sonrası dezenfekte edilecektir.

Teması azaltmak amacıyla teleskopla gözlem sınırlandırılmıştır. Teleskop görüntüsünün ekrana aktarılarak 
izlenmesi planlanmıştır. 

Teleskobun kullanımı sırasında sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralı gözetilecektir. 

Teleskobun kullanımı durumunda, dezenfeksiyonu sadece gözlemevi sorumlusu tarafından yapılacaktır. 

Gözlemevine giriş çıkışlarda kullanılan merdivenlerde sosyal mesafe kuralına göre iniş-çıkış sağlanacaktır.

Gözlemevleri5.10.



Veli görüşmeleri ve toplantılar online olarak gerçekleştirilmektedir.

Zorunlu olarak yapılacak toplantı için kullanılan salonlarda mesafeyi 
korumak adına önlemler alınmış ve mümkün olduğunca toplantıların 
kısa sürecek şekilde planlanması yapılmıştır.

Bayrak törenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği kurallar 
çerçevesinde yapılmaktadır.

Toplantı salonlarına iyon teknolojisi ile bulunulan ortamın 
havasındaki COVID-19 virüslerini, zararlı partikülleri, alerjenleri ve 
hoş olmayan kokuları etkisiz hale getiren hava arındırma cihazları 
yerleştirilmiştir. 

Kapalı ve açık alanlardaki atıkların depolanması ve bu alanların 
boşaltım sonrası temizliği, ilgili şartlara göre düzenlenmiştir 
ve rutin kontrolleri yapılmaktadır. 

Kullanılmış maskeler için kapaklı pedallı atık kumbaraları tüm 
alanlar için tedarik edilmiştir.

Toplantı Mekanları 
Salonlar5.11.

Atık
Yönetimi5.12.



Yemekhane girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmiştir. 

Yemekhanelerimize salgın, el hijyeni, sosyal mesafe ile ilgili bilgilendirici posterler asılmıştır. 

Yemekhanelerimizde oturma düzeni bir boşluklu ve çapraz oturacak şekilde organize edilmiştir.

Yemekhanelerimizde açık büfe uygulaması kaldırılmıştır. 

Yemekhanelerimizde sıra beklerken teması önlemek amacıyla yemek servis alanlarına pleksiler yapılmıştır.

Çatal, bıçak, kaşık paketli olarak sunulmaktadır.

Yemekhanelerimiz sıklıkla doğal yollarla havalandırılmakta ve dezenfekte edilmektedir.

Yemekhanelerde masa yüzeyleri kullanımdan sonra dezenfekte edilmektedir. 

Yemekhane personeli maskeli ve boneli çalışmakta, yemek hazırlanırken ve servis ederken tek kullanımlık eldiven kullanmaktadır. 

Yemekhanelerin oturma düzeni sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılmış ve yemekhanelerin kullanım programı buna göre 
düzenlenmiştir.

Okul
Yemekhaneleri5.13.



Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı rehberleri doğrultusunda; servis araçlarıyla ilgili alınması 
gereken önlemler ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Servis sürücü ve hostesleri COVID-19, hijyen ve araç temizliği konusunda gerekli eğitimleri 
almışlardır. 

Okul servis sürücüleri ve hostesleri maske kullanmaktadır ve kendi ateşlerini de servise çıkmadan 
önce ölçmektedir. Alınan önlemler, Servis Birimi tarafından takip edilmektedir.

Servis araçlarında maske kullanımı zorunludur. 

Servis araçlarında el dezenfektanı bulundurulmaktadır. 

Okul servislerine binişlerde servis sürücüsü tarafından temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü 
yapılmaktadır. Ateşi 37,5 derecenin üzerinde olan personel ve öğrenciler servis araçlarına 
alınmamaktadır. Bu gibi durumlarda kayıt alınarak okul idaresine ve okul doktoruna gerekli bilgi 
verilmektedir. 

Her öğrencinin ve personelin servis araçlarındaki oturma yerleri belirlenerek her gün aynı yere 
oturmaları sağlanmaktadır.

Servis araçlarında klimalar kullanılmamakta, araçlar sık sık doğal yollarla havalandırılmaktadır.

Okul servis araçlarının dezenfeksiyonu periyodik aralıklarla yapılmaktadır. 

Okul servis araçlarında dezenfektan bulunmakta, sık dokunulan yüzeylerin temizliği ve 
dezenfeksiyonu sürekli yapılmaktadır. 

Okul
Servisleri

5.14.





EEK Sağlık Politikamız doğrultusunda bir salgın durumunda, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız ülkedeki veya dünyadaki mevcut salgın durum, hastalığın 
bulaşma yolları, klinik bulguları ve korunma yöntemleri gibi konularda güncel bilgiler ışığında bilgilendirilir. 

Hastalığın okul içerisinde yayılımını engellemek adına, hastalığın bulaş yoluna göre (damlacık, temas vs) doğal yollarla sık havalandırma sağlanır, el yıkama 
veya el antiseptiği kullanma konusunda gerekli koşullar sağlanır.

Hijyen uygulamaları arttırılır, sık dokunulan yüzeyler 2 saat aralıklarla dezenfekte edilir, kapalı alanlarda doğal yollarla sık havalandarma sağlanır, el yıkama 
veya el antisepteqiği kullanma konusunda gerekli koşullar sağlanır. 

Damlacık yolu ile bulaşan enfeksiyon durumlarında okul içerisinde herkesin maske takması sağlanır. Etkene yönelik gerekli durumlarda diğer kişisel 
koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanır. Okula girişte ve gün içerisinde ateş ölçümü yapılır. Yüksek ateşi olan öğrenci tespit edildiğinde önceden 
belirlenmiş olan izole alana alınarak ailesi tarafından alınması beklenir veya aciliyet gerektiren durumlarda ambulans eşliğinde en yakın sağlık kuruluşuna 
ulaştırılması sağlanır. Yüksek ateş tespit edilen çalışanın, en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanır. 

Toplu halde yapılan tüm organizasyonlar veya toplantılar iptal edilir. Çalışanların veya öğrencilerin birbiriyle olan temaslarının azaltılmasına yönelik 
çalışmalar yapılır. 

Salgına sebep olan hastalık etkenine özel olarak, Kriz Yönetim Ekibi tarafından “Salgından Korunma Acil Durum Eylem Planı” hazırlanarak yürürlüğe konur ve 
uygulanıldığı kontrol edilerek, imza altına alınır. 

Salgın hastalığı taşıdığından şüphe edilen kişi tespit edildiğinde, etkenin bulaşma yoluna yönelik önlemler alınarak ( maske vs.) önceden belirlenmiş olan 
izole alana alınır. Tespit edilen vakanın öğrenci olması durumunda ailesine haber verilerek öğrenciyi alması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurması 
sağlanır. 

Şüpheli vakanın çalışan olması durumunda ise yine en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ancak aciliyet gerektiren durumlarda 112 aranarak ambulans 
eşliğinde hastaneye ulaşması sağlanır. 

Şüpheli vaka ile temaslı olan kişiler için kişisel koruyucu önlemler alınır. 

Etken yüzeylerin ve mekanın dezenfeksiyonunu gerektiriyor ise, çalışanın veya öğrencinin bulunduğu alanlar dezenfekte edilir ve bir gün boyunca 
kullanılmaz. 

Şüpheli vakanın tanısı kesinleştiğinde temas olan çalışan ve öğrenciler, temasın özellikleri de belirlenerek (yakın temas kriteri olup olmadığı) kayıt altına 
alınır. Sağlık Bakanlığı tarafından o etkene yönelik belirlenmiş önlemler (karantina vs.) alınır. İzole edilmesi gerekiyor ise okuldan uzaklaştırılır ve kuluçka 
süresi boyunca evde takibi sağlanır. Hastalık bulgularının gelişimi açısından telefonla takip edilir. 

Okulda bir çalışanımızda veya öğrencimizde salgın hastalık mevcudiyeti kesinleştiğinde, mutlaka Kriz Yönetim Ekibi’ne bilgi verilir. Kriz Yönetim Ekibi 
medikal ve idari alınacak tüm tedbirleri belirler ve uygular. Örn. tespit edilen vakanın temas ettiği kişilerin bulunması, izole edilmesi, ilgili sınıf veya bölgenin 
temizlenmesi ve kullanılmaması gibi.

Okul dışındayken bir çalışanda salgın hastalık tespit edilmesi durumunda çalışan İnsan Kaynakları Departmanı’nı, öğrencide tespit edilme durumunda ise 
velisi okulu bilgilendirmekle yükümlüdür .

Eyüboğlu Eğit im Kurumlar ı
Salgın Hasta l ık lar la
Mücadele Prosedürü





T.C.  Sağl ık  Bakanl ığı
Bi lg i lendirme Formu Ve Taahhütname

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu 
şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı 
alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi 
kabul ve taahhüt ederim.

.../.../20

Taahhüt Eden: 
Veli/Vasinin Adı Soyadı: 
Öğrencinin Adı Soyadı: 
İmzası:

Okul Yetkilisi: 
Adı Soyadı:
Görevi:
İmzası:





1. Salgın hastalık konusunda tüm çalışanlar, öğrenciler ve veliler online ortamda, ayrıca video, mail ve veli/çalışan mektupları yoluyla bilgilendirilir. Bu 
bilgilendirmeler, salgın hastalıkla ilgili bilgileri, hastalığın bulaşmasına yönelik alınan önlemleri ve hastalığı taşıyan kişi tespit edildiğinde izlenecek yolları 
içerir. 

2. Çalışan ve öğrencilerin HES kodları günlük olarak sorgulanır. Riskli tespit edilen kişiler okula kabul edilmez.

3. Çalışanların ve öğrencilerin aşı bilgileri kayıt altında tutulur. Çalışanlardan aşılanmamış olarak kabul edilenler haftada 2 kez PCR testi yaptırır ve sonucunu 
Sağlık Birimine ve İnsan Kaynakları Birimine gönderir.

4. Tüm çalışanlar ve öğrenciler bulaş riskini önlemek için tıbbi maske kullanır. Güvenlik görevlileri, danışma görevlileri ve öğretmenlerin tümü maskeye ek 
olarak siperlik ve gereğinde eldiven kullanır. Temizlik personelleri tıbbi maske, siperlik ve eldiven kullanır. Sağlık personeline tıbbi maske, gözlük/siperlik ve 
eldiven yanında koruyucu önlük de temin edilir. Kişisel koruyucu donanımların tümü kurum tarafından personele temin edilir.

5. Servise binerken tüm öğrenci ve çalışanların ateşi ölçülerek, 37.5 derece ve üstü ateşi tespit edilen kişi servise bindirilmeyerek sağlık kuruluşuna 
yönlendirilir. Çalışan aynı gün içinde okulu arayarak ilgili Birim Yöneticisini ve İnsan Kaynakları Birimini, öğrenci velisi ise ilgili müdür yardımcısı ve 
anaokullarında okul müdürünü bilgilendirir. Durum ile ilgili okul doktoru bilgilendirilir.

6. Okula girerken güvenlik kapısında ateş ölçümü yapılır ve 37.5 derece ve üstü ateşi tespit edilen vakalar güvenlik görevlisi tarafından Okul Doktoruna 
bildirilir, öğrenci veya çalışan Okul Doktorunun değerlendirmesi sonucunda bir sağlık kuruluşuna yönlendirilir.  

7. Okulda gün içerisinde salgın hastalık belirtilerini taşıyan çalışan, Birim Yöneticisini bilgilendirerek okulun revirine başvuracaktır. Okul Doktorunun 
değerlendirmesi sonucunda olası vaka olarak görülen çalışan mutlaka tıbbi maske takarak hemen bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. Okul Doktorunun 
kararına göre çalışanın bulgularının ambulans kullanılmasını gerektirecek kadar ağır olması durumunda ise çalışan,  önceden belirlenmiş izole alana alınacak 
ve ambulans çağrılarak hastaneye nakli gerçekleştirilir. 

8. Okulda gün içerisinde salgın hastalık belirtilerini taşıyan öğrenci, Okul Doktoru tarafından olası vaka olarak değerlendirilmesi durumunda önceden 
belirlenmiş olan izole alana alınır ve ailesine haber verilir. Ailenin öğrenciyi alarak bir sağlık kuruluşuna başvurması istenir. Okul Doktorunun kararına göre 
öğrencinin bulgularının ambulans kullanılmasını gerektirecek kadar ağır olması durumunda ise aileye haber verilerek ambulans çağrılacak ve öğrencinin 
hastaneye nakli gerçekleştirilecektir. Okul Doktoru, öğrenci veya çalışanın ilgili yöneticisini/Okul Müdürünü, İnsan Kaynakları Birimini bilgilendirir.

9. İzolasyon odasına alınan öğrenci veya çalışan ile ilgilenecek tüm personel (sağlık çalışanı vs) öncelikle gerekli olan tüm kişisel koruyucu donanımları, 
Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu “Kişisel Koruyucu Ekipman Giyme ve Çıkarma Talimatı” nda belirtildiği şekilde sırası ile (önlük, tıbbi veya FFP2/N95 
maske, gözlük /yüz koruyucu, eldiven) giyer ve vakanın sevki gerçekleştikten sonra yine uygun sıra ile ( eldiven, gözlük/ yüz koruyucu, önlük, maske )   kişisel 
koruyucu donanımlarını çıkarır. Kişisel koruyucu donanımlar, salgın hastalık şüpheli vakanın tek kullanımlık eşyaları, vücut sıvıları ile temas etmiş tüm 
malzemeler bu atıklar için belirlenmiş olan kapalı tıbbi atık kutusuna atılır ve uygun şekilde bertaraf edilir. Kişisel koruyucu donanımlar çıkarıldıktan sonra 
eller su ve sabun ile yıkanır veya %70 alkol içeren el antiseptiği ile temizlenir. 

Eyüboğlu Eğit im Kurumlar ı
Bulaş Bazl ı  Önlemler
Eylem Planı



10. Çalışanın veya öğrencinin bulunduğu sınıf, ofis, izolasyon odası ve servis boşaltılır, 24 saat havalandırılır ve Sağlık Bakanlığı onaylı %70 alkol içeren 
dezenfektanlar/ çamaşır suyu ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilir. 

11. Olası vaka çalışan ise, PCR testi sonucunu ilgili Birim Yöneticisine ve İnsan Kaynakları Birimine bildirir. İnsan Kaynakları Birimi, çalışanın durumu ile ilgili 
bilgiyi Okul Doktoruna bildirir. Testin pozitif çıkması durumunda çalışanın şikâyetlerinin başlamasından önceki don 48 saat içinde temas ettiği kişiler,  
temasın niteliği açısından incelenerek temaslı veya yakın temaslı olup olmadığı Okul Müdürü/Birim Yöneticisi, Okul Doktoru ve İnsan Kaynakları Müdürü 
tarafından tespit edilir. Yapılan planlama doğrultusunda Okul Müdürü/Birim Yöneticisi, Okul Doktoru ve İnsan Kaynakları Müdürü bu kişilere bilgi verir. 

12. Olası vaka öğrenci ise, velisi tarafından test sonucu anaokullarımızda Okul Müdürlerine, ilk-ortaokul ve liselerimizde ilgili Müdür Yardımcısı’na bildirilir. 
İlgili Müdür Yardımcısı/Okul Müdürü, Okul Doktoruna, Okul Müdürü’ne bilgi verir. Olası vakanın PCR test sonucu pozitif ise öğrencinin şikâyetlerinin 
başlamasından önceki 48 saatte temas ettiği kişiler, temasın niteliği açısından incelenerek temaslı veya yakın temaslı olup olmadığı Müdür Yardımcısı, 
anaokullarında Okul Müdürü ve Okul Doktoru tarafından tespit edilir. Vakanın, temaslı ve yakın temaslı olduğu öğrencilerin velilerine ve öğretmenlerine bilgi 
Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı ve Okul Doktoru tarafından verilir ve durum Okul Doktoru tarafından takip edilir. Tüm süreç hakkında Genel Müdür 
bilgilendirilir.

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda yüksek 
riskli temaslı olarak kabul edilir. 

COVID-19 hastasıyla 2 metreden daha yakın mesafede tek seferde 10 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan, konuşan kişiler, 

COVID-19 hastasına doğrudan bakım sağlayan kişiler, 

COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler, 

COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, sarılma vb.),

COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 hastasının hapşırma-öksürme gibi durumlarında korunmasız temas eden 
kişiler, 

COVID-19 hastasıyla, iyi havalandırılmayan ve bulaşma açısından yüksek riskli olarak değerlendirilen kapalı ortamlarda 10 dakikadan fazla kalan 
kişiler (maskeli olsalar bile), 

COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan (kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda 
oturan en yakın kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler maske kullanımına bakılmaksızın, 

COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler, 

COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar kişiler, 

COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşan kişiler maske kullanımına bakılmaksızın,

COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (uygun maske kullanımı var) önlemleri alınmış durumda; 

COVID-19 hastasıyla aynı şehirlerarası otobüste, tren kompartımanında seyahat eden kişiler,

Anaokullarında aynı sınıfı paylaşan öğrenci ve öğretmenler.

 

Sağl ık  Bakanl ığ ı ’n ın  yayın lamış  o lduğu rehbere göre:
Yakın temasl ı  (yüksek r isk l i )  o lan vakalar ;



COVID-19 hastası ile korunma önlemleri alarak (ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takarak) teması olan kişiler aşağıdaki 
durumlarda düşük riskli temaslı olarak kabul edilir. 

COVID-19 hastasıyla iyi havalandırılan aynı kapalı ortamda bulunmuş kişiler,

COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler,

COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar, 

COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar,

COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (maske hiç takılmamış veya uygun takılmamış) önlemleri almadan; 

COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 2 metreden uzak 10 dakikadan kısa süre bulunmuş maskesiz kişiler, 

Servis şoförü/hostes ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde maske kullandığı durumlarda, COVID-19 hastası öğrenci ile aynı servisi kullanan tüm 
öğrenciler, servis şoförü/hostes.

Temasl ı  (düşük r isk l i )  o lan vakalar ;

Anaokulu öğrenci/ öğretmenlerin tümü 10 gün süre ile okula gelmeyerek izolasyona alınır. 

İlk ve ortaöğretim düzeyinde yakın temaslı olarak tespit edilen öğrenciler,

2 doz aşısını tamamlamış olan veya son 6 ay içerisinde COVID-19 geçirmiş ve 1 doz aşısını olmuş yakın temaslı kişiler, 5 gün süre ile okula 
gelmeyerek izolasyona alınır. 5. gün yapılan PCR testi sonucunun negatif gelmesi durumunda izolasyon sonlandırılır. PCR testi yapılmadığı 
taktirde izolasyona 10 gün tamamlanacak şekilde devam edilir. Takip sürecinde hastalığın belirtilerinin ortaya çıkması durumunda çalışan hemen 
bir sağlık kuruluşuna başvuracak ve ilgili Birim Yöneticisini ve İnsan Kaynaklarını bilgilendirecektir. 

Olas ı  vakanın test in in  pozit i f  gelmesi  durumunda,
Vaka i le  yakın teması  o lan k iş i lerde:

Vaka ile temaslı olanlar ise uygun şekilde maske kullanarak okula gelmeye devam edebilecek ancak Sağlık Birimi 14 gün boyunca günde üç kez semptom 
sorgulaması yapacak, ateş ölçümlerini gerçekleştirecek ve kayıt altına alacaktır. Bulguların okulda saptanması durumunda çalışan sağlık kuruluşuna 
yönlendirilecektir. Bulguların okul dışında ortaya çıkması durumunda çalışan sağlık kuruluşuna başvuracak ve ilgili Birim Yöneticisini ve İnsan Kaynaklarını 
bilgilendirecektir.

İlk ve ortaöğretim düzeyinde sınıf içerisinde pozitif vaka çıkması durumunda maske kullanımı düzenli ise sınıftaki öğrenci ve öğretmenler temaslı 
olarak kabul edilir ve okula gelmeye devam ederler. 10 günlük takip süresince aynı sınıfta ikinci bir vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler 
yakın temaslı olarak kabul edilir. 



Vaka ile yakın teması olan çalışan okula devam edebilecek ve kendisini 14 gün boyunca hastalığın bulguları açısından takip edecektir. Bulguların 
ortaya çıkması durumunda okula gelmeyerek sağlık kuruluşuna başvuracaktır. Test sonucunun negatif gelmesi kişinin COVID-19 ile enfekte 
olduğunu dışlamamaktadır. Ciddi şüphe varlığında test tekrar edilmeli ve ilgili branş hekimi tarafından klinik bulguları ile birlikte 
değerlendirilmelidir. Tekrar edilen testin pozitif gelmesi durumunda COVID-19 takip süreci başlayacaktır. 

Vaka ile teması olan öğrenci/ öğretmen ve personel ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Olas ı  vakanın test in in  negat i f  gelmesi  durumunda;

COVID-19 hastası olan kişi, Sağlık Bakanlığı’nın “temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyonu”na yönelik yayınlamış olduğu rehberde 
belirttiği şekilde, hastanın klinik bulgularına göre belirlenen süre boyunca izole kalır.  HES kodunun “RİSKSİZ” olduğu görülene kadar okula kabul edilmez. 
Çalışanlar için işe dönüşte PCR testi yapılarak negatif olduğu doğrulanır.  




