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GİRİŞ 

Korona virüsün yayılarak pandemiye dönüşmesi sonrasında, dünya genelinde, bütün ülkelerle birlikte 

ülkemizde de, virüsün yayılmasını kısıtlamak amacıyla tüm okullarda yüz yüze eğitime ara vererek online 

eğitime geçildi. Gerek Bakanlığımızın EBA TV ve online eğitimlerinin yanında; Hürriyet Yıldız Okulları olarak 

bizler de, haftalık ders programınızda olduğu gibi, ZOOM, SKYPE üzerinden sisteme girerek sınıflar 

oluşturup, senkronize (eşzamanlı) eğitimi online olarak başlattık. 

Bu sürecin sağlıklı yürütülmesi için; Prof. Dr. Kurtman ERSANLI, Okul Müdürü Yener ŞAHİN, Müdür 

Yardımcısı Cansu KARAGÜLLE ve Psikolojik Danışmanımız Nazlıcan ARSLAN tarafından zaman zaman 

bilgilendirme, yönlendirme ve motive etme yönünde öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize 

sürekli mesajlar gönderildi. Derslerin dışında öğrencilere, velilere ve öğretmenlere çevrimiçi aktif katılımlı 

toplantılarla gerekli destekler sağlandı. Süreç, an ve an değerlendirilerek gelişimsel bir anlayış ve titizlikle 

yönetildi. Bu konuda aldığımız tüm geri bildirimler, bizleri çok memnun etti. Bu memnuniyetin 

doğmasında; yılgınlığa düşmeden, gayret ve sabır gösteren başta sevgili öğrencilerimiz ve sayın velilerimiz 

olmak üzere, tüm öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. 

Tüm dünyada başlatılan bu online eğitim süreçleri, ailelerin mevcut teknolojik imkânları, öğretmenlerin 

teknoloji kullanma becerilerine ve çocukların internete erişim düzeylerine bağlı olarak öğrencilerin eğitim 

öğretimini, istenen kadar olmasa bile, önemli ölçüde kesintiye uğramaktan kurtardı. Hürriyet Yıldız 

Okulları olarak biz, bu süreci oldukça planlı ve başarılı bir düzeyde yürüttük. 

Ülkemizde de öncelikle online eğitimin bıraktığı boşlukları doldurmak amacıyla telafi eğitiminin, akabinde 

de 2020-2021 yılı eğitimine yüz yüze yapılmasına karar verildi. Olması gereken de buydu. Hürriyet Yıldız 

Okulları olarak 17 ağustos 2020 tarihinde başlatacağımız telafi eğitimi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 

21 Eylül 2020 den itibaren öğrencilerimizin, okula geliş-gidişinde ve okulda olduğu anlarda temas ettiği her 

alanı ve herkesi düşünerek çalışmamızı detaylandırdık. “Yeni Normalleşme” adını verdiğimiz bu süreci 

sağlıklı olarak yürütülmesi hepimize (Okul çalışanları, veliler ve öğrenciler) üst düzey bir sorumluluk 

yüklemektedir. Çünkü bir günlük eğitim süreci, öğrencilerimizin okul servislerine alınmasından, okuldaki 

ders ve diğer etkinlikleri gerçekleştirip tekrar evlerine dönmelerine kadar bir takım düzenlemeyi 

kapsamaktadır. Bu nedenle çalışanlarımız ve öğrencilerimizin okulda, siz velilerimiz ve öğrencilerimizin ev 

ve okul yolunda alabilecekleri önlemleri de sürece dâhil eden ve bir çalışma başlattık.  

Hürriyet Yıldız Okulları olarak, başlattığımız bu çalışmalar sonunda, çok daha güvenli yeni bir düzen 

oluşturmak ve oluşan bu düzeni sürdürmek amacıyla bir rehber ve uygulama planı yapmak amacıyla 

öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin de sağlığını dikkate alarak belirlediğimiz ilkeler 

doğrultusunda bir rehber hazırladık. 

Hazırlanan bu rehberle, eğitim-öğretimin sağlıklı devam etmesi için, alınması gereken önlemleri, başta 

hijyen olmak üzere sosyal mesafe kuralları ve uygulamaları içeren 23 ana başlık ve toplam 153 maddelik 

kapsamlı bir yol haritası ve stratejik bir plan ortaya konulmuş oldu. 

Bakanlığımızın önerilerini dikkate alarak; okulun merdivenleri, teması azaltmak amacıyla çıkış ve iniş olarak 

düzenlendi, maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafenin uygulanmasıyla ilgili önlemler alındı. 

Öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin toplu olarak bir araya geleceği (veli- öğretmen- yönetim 

toplantı vb. diğer etkinlikler) organizasyonlar genellikle yüz yüze yapılmayacaktır. Yapılması gerekenler ise, 

sosyal mesafe kurallarına uyarak ya bireysel ya da küçük gruplar halinde geniş mekânlarda yapılacak. 

Bunlara da imkân yoksa online olarak yapılacak. Öğrenci servisleri ile de Valiliğimizin yapacağı öneriler 

doğrultusunda anlaşmalar yapılacak. Hürriyet Yıldız Okulları’nda 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı boyunca 

Belleği dolduran değil, aklı işleten okul. 
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uygulanacak tüm eğitsel etkinlikler, oryantasyon planlamaları, sınavlar, geziler ve veli toplantı tarihleri 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerdiği çalışma takvimi ve ders saatleri çerçevesinde ve Hürriyet Yıldız Okulları 

Pandemi Süreci Yönetim Rehberi’ndeki ilkeler doğrultusunda planlanır. Tüm bunların yanın da ilgililerin, 

sürece dair alacağı yeni kararlar ve önlemler olması halinde, bu önlemleri de hızlıca uygulamaya 

geçirilecektir. 

 

PANDEMİ SÜRECİ YÖNETİM REHBERİ İLKELERİ 

1. Sürecin, önemini anlamak, en ufak bir ihmalin vahim sonuçlar doğuracağının bilincinde olmak. 

2. Sürecin işleyişi ile ilgili bilgilerimizi sürekli güncellemek amacıyla eğitimleri periyodik olarak 

sürdürmek. 

3. Pandemi süresince olumsuzlukların yaşanmaması için okulda gerekli olan donanımı sağlamak ve 

düzenlemeler yapmak. 

4. Sosyal mesafeye özen göstermek. 

5. Bu süreç boyunca maske takmayı alışkanlık haline getirmek. 

6. Ellerin doğru yıkanması ve dezenfekte edilmesine özen göstermek. 

7. Bu sürecin işletme ve yürütmesinin kontrollerinde gerekli özeni göstermek. 

8. Süreç boyunca tüm yaptırımları buyurganlıkla değil, talepkar bir anlayışla sürdürmek. 

9. İnsanın anlamlı ve önemli olduğuna olan bir inançla, hiç kimsenin ruhunu incitmemeye özen 

göstermek. 

 

1. Yapılan Genel Düzenlemeler: 

Hürriyet Yıldız Okulları olarak sınıflarımız 48-50 m2 olup, her bir sınıfa 15-17 öğrenci yerleşecek şekilde 

planlandı. Böylelikle sınıflarımızda her bir öğrenci için, 3 m2’lik bir alan ve 9 m3 hava düşmekte olup 

sınıflarda öğrenciler arasındaki mesafe 1,5 m olacak şekilde sınıflarımızda öğrencilerimizin oturma düzeni 

sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi. 

Organizma olarak aldığımız oksijenin %25’ini beyin geri kalanını ise vücudumuzun diğer kısımları tüketir. 

Sınıflarda oksijen miktarı düştükçe yorgunluklar yaşanır ve öğrenme düzeyi düşer. Bir öğrenci için 40 

dakikalık bir süre içinde bu miktar 8 m3’ün altına düşmemelidir. Okul binamız, tüm bu düzenlemeler için 

uygun şekilde inşa edilmiş olması bizim en önemli avantajımız olmuştur. 

1. Öğrencilerimizi sosyal mesafe, hijyen (sosyal mesafe, el yıkama, maske ve mekânların kullanım) ve benzeri 

konularda bilgilendirilmek amacıyla okul bahçesi giriş kapısından başlayarak; koridor, sınıf, yemekhane, tuvalet 

ve merdivenler başta olmak üzere tüm kullanım alanlarımıza çeşitli görseller yerleştirildi. 

2. Dezenfektasyon için gerekli olan donanım (uygun kıyafet, maske, ULV Cihazı Dezenfektan Makinası) ve sarf 

malzemeleri (kullanım belgeleri olan) temin edildi. 

3. Dezenfektan ekibi oluşturuldu. 

4. Salgınla mücadelenin etkili olarak yürütülebilmesi için “Salgınla Mücadele Timi” oluşturuldu. 

5. Ellerin hijyeni için (2’si pedallı olmak üzere 16 adet) aparat sistemi tüm katlara kuruldu. 

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, kurallı yaşamla olur. 
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6. Kullanılan maske ve eldivenler tıbbi atık sayıldığı dikkate alınarak tıbbi atık kutuları konuldu. 

7. Gerekli olan her yere kapalı çöp kovaları konuldu. 

8. “Isıölçer” ve “alkol metre” aletleri alındı. 

9. Bir oda “İzole Odası” olarak düzenlendi. 

10. Risk Değerlendirme Raporu Hazırlandı.( Hem “İş Güvenliği” hem de “Genel Koordinasyon ve Sorumlulukları” 

tarafından iki ayrı rapor hazırlandı.) İki rapor da belirledikleri riskler açısından birbiriyle örtüşmektedir. 

11. Okulun betonla kaplı olan ön bahçesi “Acil Toplanma Yeri” olarak belirlenip levhası asıldı. 

12. Okul tüm alanları ile baştan sona “haşerelere karşı” ilaçlandı ( belgeli) ve genel temizliği yapıldı. 

13. Su depolarımız temizlendi. 

14. Okulumuzda temizlik hizmetlerini yapan personelimize temizlik malzemelerimizi tedarik eden şirket 

tarafından bu maddelerin kullanımı ve atıklarının toplanması konusunda eğitim verildi.     

15. COVID-19’a karşı bilinçlenmeye hizmet edecek bir “Pandemi Panosu” hazırlandı. (Bu panoya enfeksiyonun 

yayılması, önlenmesi ile ilgili bilgilendirmeye yönelik afiş ve broşürler asılacak, içerik olarak sürekli yenilenecek. 

Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü ve Atakum İlçe Belediyesi’yle sürekli istişareler yapılacak.) 

 

2. Pandemi Döneminde Okula Giriş Düzenlenmesi: 

1. Okul içerisine girmesine izin verilen herkesin ateş ölçümü yapılacak. 

2. Okula girmesine izin verilen kim olursa olsun taahhütname imzalayacak (EK-1). 

3. Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmeyecek. 

4. Okula gelen kargo ve malın kabulü bahçe kapısında yapılacak, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya 

alınacak. 

 

3. Pandemi Döneminde Personelimizle İlgili Alınması Gereken Önlemler: 

1. Okul Müdürü tarafından COVID-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapıldı. (Pandemi 

süresince, “HYO Eğitim Planı”na uygun olarak; eğitim çalışmaları periyodik olarak sürdürülecek) 

2. Personelin girişte ateş ölçer ile ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacaktır. 

3. Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmayacaktır. 

4. Tüm personel mesai saatlerinde maskeli olacak. 

5. Öğretmenler ve yemekhanede görev yapanlar görev esnasında maske ve siperlik kullanacak. 

6. Temizlik işlerini yapan personeller, görevlerini eldiven kullanarak yapacak ve temizlik bitiminde eldivenler 

çöp kutusuna atılacak ve eller sabunlu suyla yıkandıktan sonra el antiseptiği ile el hijyenini sağlayacaklar. 

 

 
 

 

 

 

Hürriyet Yıldız Okulları bilginin sevgi ile buluştuğu ve başarıya dönüştüğü okul. 
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4. Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Derslerinin Dışında Alması Gereken Önlemleri: 

 

1. Sabahleyin öğrencileri karşılayacak. 

2. Öğrencilerin sınıfta, koridorda, ortak kullanım alanlarında (bahçe, yemekhane, spor salonu, konferans 

salonu, atölye vb. alanlar) sosyal mesafeye uygun olarak oturmalarını sağlayacak. 

3. Öğrencilerinin ateşini ölçüp raporlayacak. 

4. Gelmeyen öğrenciyi idareye hemen bildirecek. 

5. Derslerinde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları ve sağlıklı yaşam için neler yapılması gerektiği 

        konusunda eğitsel etkinliklerde bulunacak (EĞT-01). 

6. Öğle ve ara öğün yemeğini öğrencileri ile birlikte yiyecek. 

7. Nöbetçi öğretmenlere istendiğinde yardım edecek. 

8. Pandemi ile ilgili kurulan komisyonlardaki görevlerini titizlikle yerine getirecek. 

9. Okul çıkışında sorumlu olduğu tüm öğrencilerini uğurlamadan hiçbir öğretmen okuldan ayrılmayacak. 

10. Sınıf öğretmenleri sorumlu oldukları sınıftaki öğrenci velileriyle ayda en az 2 kere online/telefon 

ile görüşecektir. Bu görüşmelerde öğrencinin akademik performansı, sosyal duygusal gelişimi 

değerlendirilecektir. 

 

5. Pandemi Döneminde Okul Yönetiminin Rutin Görevlerinin Dışında Alması Gereken Önlemler: 

 

1. Gün boyu özellikle yapılması gerekenleri kendi aralarında iş bölümü yaparak tüm birimleri ve hizmet 

alanlarını [okul bahçesi, koridor, tuvalet, yemekhane, sınıf, konferans salonu, spor salonu, laboratuvar ve 

atölyeler denetleyecek, denetlerken salgın nedeniyle oralarda ilgililerin yapmış olmaları gerekenlerde bir 

eksiklik olup olmadığını belirleyip; gördükleri eksikleri tamamlatacak. 

2. Okul Yönetimi her akşam okul çıkışını takiben kendisine gelen tüm raporları birleştirerek Kurucuya bir 

rapor halinde sunacak. 

 

6. Pandemi Döneminde Öğrencilerle İlgili Alınacak Önlemler: 

 

1. Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrencilerimiz okula kabul edilmeyecektir (EK-2). (Öğretim yılı 

başında bu konuda veliden taahhütname alınacak) 

2. Öğrencilerimiz okula maskeli gelecekler. Maskelerini değiştirme gereği duyulursa; maskelerini 

öğretmenlerinin kontrolünde değiştirecekler. 

3. Öğrencilerimizin okula giriş, gün içinde ve çıkışında ateşleri ölçülecek. 

4. Okulda gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci derhal izolasyon odasına alınacak 

ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilecektir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi 

yapılacak. 

5. Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar ilgililerce öğrencilerin yaş ve gelişim 

Sosyal mesafeni koruyan, maskeni takan, temastan sakınan varlığına varlık katan ol. 
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özelliklerine uygun olarak oyunlarla anlatılacaktır. Bu konu ayrıca her gün öğretmenlerimiz tarafın ele 

alınacak (Pandemi süresince, Hürriyet Yıldız Okulları Eğitim Planı’na uygun olarak; eğitim çalışmaları 

periyodik olarak sürdürülecek (EGT- 01). 

6. Teneffüsler, her sınıf kademesi için ayrı kurgulanacak. 

7. Öğrencilerimize hijyen ve sağlıklı davranış (elleri düzenli yıkama, sınıf içinde yüksek sesle konuşmama 

ve hapşırırken dikkat emesi gereken vb. hususlar) eğitimleri verilecek (EĞT-01). 

8. Öğrencilerimiz evden okula oyuncak getirmeyecekler (Getirilmesi gereken eşya zorunlu ise gelen eşya 

mutlaka dezenfekte edilecek). 

9. Öğrencilerimiz okul bahçesine girdiği andan itibaren bulunduğu her alanda sosyal mesafe kuralına 

uyacaklar. 

10 Giriş kapısında ayaklarını paspasa sildikten sonra el hijyenini sağlamak için dezenfektan kullanacak. 

11. Birbirlerinden hiç bir eşya (kalem, silgi vb.) almayacaklar, birbirlerinin eşyalarını kullanmayacaklar. 

12. Kullandıkları maskeleri atık kutusuna atacaklar. 

13. Sınıflarında oturma yerlerini değiştirmeyecekler. 

14. Yemekten önce ve yemekten sonra öğretmenlerinin eşliğinde ellerini sabunlu suyla yıkayacak ve ellerini 

dezenfekte edecekler. 

15.Tuvaletten çıktıktan sonra ellerini sabunlu suyla yıkayacak ve ellerini dezenfekte edecekler. 

16. Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak yeni önlemler 

alınacak. 
 

7. Pandemi Döneminde Sınıf ve Koridorların Kullanımıyla İlgili Alınması Gerekli Önlemler: 

 

1. Sınıflar teneffüslerde havalandırılacak. 

2. Koridorlar ders esnasında havalandırılacak. 

3. Sıra ve sandalyelerin hep aynı yerlerde olması sağlanacak. 

4. Sınıflarda aynı öğrenci aynı sandalyede oturacak. 

5. Çöp kovaları her akşam boşaltılacak ve yeni çöp torbaları takılacak. 

6. Sınıf ve koridordaki tüm araçlar [sandalye, sıra, yazı tahtası silgisi, kapı ve pencere kolları el değen yerler 

günde iki kez (alkol bazlı sıvı ile)] silinecek. 

7. Her akşam sınıf ve koridor gerekli deterjan ve sabunlu su ile temizlenecek  

8. Öğle ve çıkış saatine yakın sınıf/ders öğretmeni öğrencilerin ateşini ölçecek ve bir tutanak tutacak. 

9. Atölye, laboratuvar ve bilgisayar teknoloji sınıflarındaki araç ve gereçler her el değişiminde alkol bazlı sıvı 

kullanılarak dezenfekte edilecek.  

HES, belleği dolduran değil, aklı işleten bir sistem. 
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8. Pandemi Döneminde Yemekhanenin Kullanımıyla İlgili Önlemler: 

 

1. Her yemekten sonra masa ve sandalyeler sabunlu su ve alkol bazlı solüsyonla dezenfekte edilecek. 

2. Her akşam, masa ve yerler uygun temizlik maddeleri kullanılarak yıkanacak. 

3. Yemekhanede oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek. (Öğrenciler aynı masada 

oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe oturma düzeninde olması sağlanacaktır.) 

4. Yemekhaneye öğrenciler, ayrı zamanlarda, kendi grupları ile girecek. 

5. Servis tabağı, çatal, kaşık, bardak makinada en üst düzeyde temizlenmesi sağlanacak. 

6. Tuz, biber, kürdan ve şeker tek kullanımlık paketler halinde verilecek. 

7. Yemekhane her öğünden sonra havalandırılacak. 

8. Yemek öncesi ve sonrası elle yıkanarak el hijyeni sağlanacak. 

9. Yemekhane kapısında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulacak. 

10. Kısa süreli olarak kullanılan kilerimiz sık sık havalandırılacak ve hijyene dikkat edilecek. 

11. Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen 

ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları sağlanacaktır. 

12. Anasınıfı, İlkokul 1. ve 2. sınıfların yemekleri görevlilerce servis edilecek ( Öğrenci sayılarına göre bu 

durumda planda revize yapılabilecek). 

13. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve ortaokul öğrencileri servislerini kendileri yapacak. 

14. Mutfak için hammadde ve gıda tedarikinde gerekli özen gösterilecek. 

15. Mutfakta kullanılan tüm araç-gereçler her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve temiz 

bir ortamda saklanacak. 

 

9. Pandemi Döneminde Tuvaletlerle İlgili Alınması Gerekli Önlemler: 

     

 1. Tuvalet kapı ve kolları, musluklar ve klozetlerin yüzeylerinin temizlik ve dezenfektasyonu günde üç kez 

yapılacak ve ilgili çizelgeye işlenecek.  

2. Tuvaletlerin ana giriş kapısında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulacak. 

 

10. Pandemi Döneminde Mescitin Kullanımıyla İlgili Alınması Gerekli Önlemler: 

 

              1.Mescitin temizliğine ve hijyene özen gösterilecek her gün ULV cihazıyla dezenfekte edilecek. 

2. Namaz kılmak isteyenler KKD kuralarına uyacak ve kişisel seccadesini kullanacak. (Misafirlere tek 

kullanımlık seccade verilecek). 
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11. Pandemi Döneminde Spor Salonunun Kullanımı ile İlgili Alınması Gerekli Önlemler: 

1. Temizlik/dezenfeksiyonu her gün yapılacak. 

2. Salona günde en fazla iki grup alınacak. 

3. Her gruptan sonra malzemeler, ULV cihazı ile dezenfekte edilecek. 

4. Havalandırmaları sağlanacak. 

5. Öğrenci ve öğretmen salona günlük kullandığı ayakkabı ile giremeyecek. 

6. Uygun yerler uyarı levhaları ve broşürler konulacak. 

7. Havaların iyi olduğunda etkinlikler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okul bahçesinde ve basket 

sahasında yapılacak. 

8. Kullanılacak (eşofman, giysi, ayakkabı vb.) malzemeler öğrencilere ait olacak. 

9. Her öğrenci dezenfektan özelliği olan mendil bulunduracak. 

10. Öğrenciler soyunma ve giyinme odalarına dönüşümlü ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 

girecekler. 

11.  Kabin girişinde el antiseptiği konulacak. 

12.  Her dersin başında kurallar öğretmen tarafından öğrencilere hatırlatılacak. 

 

12. Pandemi Döneminde Okul Bahçesi ve Açık Oyun Alanları Kullanımıyla İlgili Alınması Gerekli 

Önlemler: 

1. Okul bahçesinde ve oyun alanlarında iki oturak tan başka oturma düzeni kurulmayacak. 

2. Salgına ait uyarı levhaları bulundurulacak. 

3. Bahçeden okula girişlerde ayakkabı temizliğine dikkat edilecek. 

 

13. Pandemi Döneminde Teknik Hizmetlerle İlgili Alınması Gerekli Önlemler: 

1. Okuldaki tüm tesisat ve donanımların periyodik olarak bakım ve temizlikleri yapılacak. 

2. Su depoları yangın ve içme için ayrı olup bakım hizmetleri yapılacak.  

 

 

 

Kurallara uymayan hayata doyamaz. 
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14. Pandemi Döneminde Asansörlerin Kullanımıyla İlgili Alınması Gerekli Önlemler : 

1. Genellikle asansör kullandırılmayacak. 

2. Asansörleri kullanılması gerektiğinde sosyal mesafe kurallarına uygun kullanım sağlanacak. 

3. Asansör giriş ve asansör içerisinde yeni kullanım kuralları ile ilgili uyarı levhaları asılacak. 

 

15. Pandemi Döneminde Ailelerin Alması Gereken Önlemler: 

1. Velilerimiz zorunlu hallerin dışında okula giremeyecekler. Zorunlu hallerde okula geldiklerinde, ateşleri 

ölçülecek, el dezenfektanı kullanıp maskeleri ile okula giriş yapabilecekler ve her ne sebeple olursa olsun 

maskelerini çıkarmayacaklar. 

2. Velilerimiz EK-2’deki formu doldurup imzaladıktan sonra okul yönetimine teslim edecek. 

3. Aile, hasta çocuğunu okula getirmeyecek/göndermeyecek. 

4. Aile, çevresinde COVID-19 tespiti durumunda okula bilgi verecek. 

5. Aile, çocukların günlük ateş ölçümünü yapmadan okula göndermeyecek. 

6. Aile, okulda hastalık belirtisi gösterdiği bildirilen çocuğunu sağlık kuruluşuna götürecek ve çocuğun 

sağlık durumu ile ilgili okula bilgi verecek. 

7. Ailelere online/yüz yüze COVID-19 konusunda eğitim verilecek (EĞT-01). 

 

16. Pandemi Döneminde Okuldaki Etkinlikler ve Törenlerle İlgili Alınması Gerekli Önlemler: 

1. Okul içinde yapılacak tüm organizasyonlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacak. Etkinlik 

alanın - bahçe, konferans salonu - üçte biri kadar öğrenci/veli/seyirci olarak katılabilecektir. 

2. Katılımcı da seyirci de maskeli olacak. 

3. Prova ya da sahnelemelerde maske takılacak, sosyal mesafe dikkate alınacak. 

4. Prova ya da sahneleme sonrasında mekânın temizliği, havalandırılması, kullanılan materyal ve araçların 

temizliği ve havalandırılması yapılacak. 

5. Bayrak törenleri, her kademe kendi katında ve sınıflarında ya da koridorda olacak şekilde yapılacak. 

6. Öğretmenler bayrak töreni sırasında önceden belirlenen koridor kat vb. yerlerde görevli olacak. 

7. Bayrak törenlerinde bahçede bayrağı çekmesi için 1 öğrenci ve gözetmen 1 öğretmen 

görevlendirilecektir. 

8. İstiklal Marşı, tüm katlar ve koridorlardan duyulacak şekilde kolonlardan verilecektir. 

Hürriyet Eğitim Sistemi (HES), öğrenciye bilgiyi aktaran değil, keşfettiren bir sistemdir. 
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9. Etkinlik ve toplantılar Sağlık Bakanlığı ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan düzenlemeler, 

karar ve uygulamalar dahilinde belirtilen tarihe kadar online yapılabilecek. 

 

17. Pandemi Döneminde Veliler ile İletişim: 

1. Velilerin eğitim-öğretim sürecine etkin katılımlarını sağlayarak ortak tutum geliştirmek, öğrencilerin 

gelişimini değerlendirmek amacıyla veli toplantıları düzenlenir. 

2. Öğrenciler vasıtasıyla mektup gönderilecek. 

3. Pandemi sürecinde veliler ile iletişim telefon ve e-posta yoluyla sağlanacak. 

4. Hazırlanan yıllık çalışma takvimi doğrultusunda, eğitim-öğretim yılı içinde en az iki kez veli öğretmen 

görüşmesi gerçekleştirilir. Planlanan toplantılar iki hafta öncesinde velilere e-posta ve/veya veli mektubu 

kanalıyla duyurulur. 

5. Pandemi sonrası eğitim öğretim sürecinde Sağlık Bakanlığı ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

yapılacak olan düzenlemeler, karar ve uygulamalar dahilinde belirtilen tarihe kadar olan  tüm veli 

toplantıları online olarak yapılacaktır. 

6. Her dönemde bir kez “Bireysel Randevulu Veli-Öğretmen” görüşmesi yapılacak. 

7. Pandemi sürecinde bu bireysel randevulu görüşmeler de online olarak yapılacaktır. 

 

18. Servis Şoförü ve Hostesinin Alması Gereken Önlemleri: 

Servis için firmalarla öğrencilerimiz adına yapılacak sözleşmede; aşağıdaki hususlara özenle uyumu istenecek. 

1. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri bir yetişkin tarafından servis hostesine teslim edilecek ve teslim 

alınacaktır. 

2. Şoför ve hostes daima maske takacak. 

3. Öğrenciler servise maske ile binecekler. 

4. Ortaokul öğrencilerinin servise biniş ve inişi velisi tarafından takip edilecekler. 

5. Servis rehberi öğrenciyi bir ateş ölçer cihazıyla ateşini ölçerek araca alacak. 

6. Ateşi 37,7 oC derece ve üstünde olan öğrenci servise alınmayacak. Bu öğrenciler de okul idaresine 

bildirilecek. 

7. Hazırlanan broşürler görünür yerlere asılmış olacak. 

8. Serviste yüksek sesle konuşulmayacak. 

9. Servis araçlarında yeterli miktarda hijyenik temizlik malzemesi bulundurulacak ve sıkça dokunulan 

yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sürekli yapılacak. 

HES, sorumluluk, özgür düşünme, gayret, üretme ve mutluluğun birbirini tamamladığı bütünsel bir sistemdir. 



Hürriyet Yıldız Okulları Pandemi Yönetim Süreci Rehberi 

 
10  

10. Servis araçlarında, sağlığın korunması açısından her akşam havalandırma ve temizleme işlemi 

yapılacak. 

11. Dezenfeksiyon sonrası dezenfekte edilen alan kuruyuncaya kadar, risk ve tehlike farkındalığı 

oluşturacak standart uyarıcı işaret ve levhalar kullanılacak. 

12. Öğrenciler her gün servislerde aynı koltuklara oturtulacak. 

13. Servis şoför ve hostesleri COVID-19 ile kişisel hijyen, araç temizliği hakkında bilgilendirilmiş olacak. 

14. Sağlık Bakanlığı tarafından  

 

19. Uygulanacak Tahliye Yöntemleri 

Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli vakaların tahliye/transferi ile ilgili yöntemler: 

1. Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçer ile ateşi ölçülecek ve ateşi olan “Salgın Acil Durum 

Sorumlusu” tarafından acilen 112 çağrılarak aile hekimine yönlendirilecek. Sağlık bakanlığının 14 gün 

karantinada kalma kuralına uyacak.    

2. Bir çalışanımızın COVID-19 olduğundan şüphe edildiğinde, Okul Müdürü tarafından diğer çalışanlarımız için 

COVID-19’a maruz kalma olasılığı konusunda bilgilendirme yapılacak ve sağlık kuruluşları ile irtibata geçilecek. 

Tüm bu işlemler yapılırken görevliler KKD’ ler (maske, siperlik, eldiven, önlük ve elbise vb.) kullanacak. 

3. Müdahale sonrasında KKD ’lerin uygun şekilde ( öncelik sırasına göre eldiven çıkarılacak el hijyeni sağlanacak, 

siperlik çıkarılacak, maskenin çıkarılmasından sonra da sabunlu su veya el antiseptiği ile eller temizlenmesi) 

çıkarılacak.   Çıkartılan her atık bir tıbbi atık olduğu için uygun şekilde bertaraf edilecek. 

4. Çalışanlar hasta olursa evde kalmaları teşvik edilecek. 

5. Salgın hastalık belirtisi kişi ve temaslılarca kullanılan alanların sağlık otoriterlerince belirtilen şekilde 

boşaltılıp; Temizlik- Dezenfeksiyon Ekibince dezenfeksiyonu yapılıp 24 saat süre ile boş tutulup havalandırılıp 

temizliği yapılacak. 

6. Hasta kişinin olası temasları saptanması ve yönetimi, sağlık otoriterlerinin talimatlarına uygun olarak 

yapılacak. 

7. Etkilenen çalışanın atıkları için Tıbbi Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacak. 

8. Etkilenen kişilerin tıbbi yardım beklerken lavaboya gitmesi durumunda ayrı bir lavabo kullanması sağlanacak 

ve o lavabonun temizliği ve dezenfeksiyonu yapılacak. 

9. Sağlık Bakanlığı’nın alacağı tedbirlere uyulacak. 

 

 

 

İnsanı virüs değil, tedbirsizlik hasta eder. 
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20. Çalışma Takvimi ve Ders Saatlerinin Uygulanması 

17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren online olarak telafi ve tamamlama eğitimimiz başlayacaktır. 

31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı oryantasyon ve ikinci telafi 

eğitimi programını tamamlayıp 21 Eylül 2020 Pazartesi günü itibariyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı yüz 

yüze eğitime başlayacaktır. 

21. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları 

1. Hürriyet Yıldız Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerimiz tüm öğrencilerin kişisel 

potansiyellerini açığa çıkararak en üst düzeyde gelişmesini hedefler. Tüm PDR (Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik) hizmetlerinin odak kavramı “kendini geliştirme ve gerçekleştirme” kavramıdır. Kendini 

geliştirme ve geçekleştirme kavramına bağlı olarak çalışma; kişilik, iletişim ve eğitsel başarı boyutlarındaki 

amaçlar ele alınarak gerçekleştirilecektir.  

2. Öğrenciler ve velileriyle, rehber öğretmenleri tarafından bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Pandemi 

dönemi önlemler kapsamında rehber öğretmen ve veli görüşmeleri online olarak yapılacaktır. Yapılan 

bireysel görüşmelerin dışında rehber öğretmenler sınıflarda toplu olarak etkinlik dersleri gerçekleştirirler. 

Etkinlik dersleri dönemin ilk aylarında öğrencileri detaylı tanımak adına daha sık yapılır. Bu etkinlik 

derslerinde öğrencilerle pandemi sürecinde alınacak önlemler, korunma yolları ve okuldaki pandemi 

sonrası uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. 

22. VELİ GÖRÜŞME ODASI: 

Her ziyaretçiden sonra oturduğu yer dezenfekte edilecek. Odanın temizliğe ve dezenfektasyonuna özen 

gösterilecek. Oda kapısında uyarı levhaları bulundurulacak. 

Sevgili anne ve babalar, yaşadığımız bu pandemi döneminde BİRLİKTE ALACAĞIMIZ bu önlemler sayesinde 

okulumuz şartlarından kaynaklanan sağlık sorunu yaşanmayacağı düşüncesiyle; hep birlikte, başarı ve 

mutlulukların yaşandığı nice sağlıklı eğitim yılları dileriz. 

 

 

 

 

 

 

 

Bir eğitim siteminin özünde serbest düşünce yoksa durağanlık kaçınılmaz olur. 
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EKİPLER 

 

1. GENEL KOORDİNASYON VE SORUMLULUKLARI 

1. Prof. Dr. Kurtman ERSANLI 

2. Müdür Yener ŞAHİN 

3. Müdür Yardımcısı Fatma Cansu KARAGÜLLE 

4. Yön. Ast. Kübra ÖZGÜMÜŞDAĞ 

Okulda eğitim öğretim başlamadan önce olası salgınla (Covid-19 vb.) ilgili bilgilendirme yapar (EĞT-01). 

Taahhütlerin alınmasını sağlar. Taahhütnamenin gereklerini yerine getirilip getirilmediğini denetler. 

Çocuklarını hep aileden aynı kişiler tarafından alınması (salgın sırasında mümkünse 65 yaş üstü ve kronik 

rahatsızlığı olanların almamasını) yönünde aileye bilgilendirmelerde bulunur. 

Pandemi dönemi için kurulan ekiplerin çalışmalarını kontrol ve koordine eder. İlgili ekiplerin de görüş ve 

önerilerini alarak gıda maddeleri, temizlik araç ve gereçlerinin amaca uygunluğunu sağlar. Tedarik için 

kullanılan araçları kontrol eder. 

Kendilerine iletilen tutanakları değerlendirir ve ateşi yüksek (37,5 oC yukarısı) olan öğrencileri ailesine 

telefonla bildirir. Ziyaretçi ise okula almaz, talep ederse 112 çağırılarak hastaneye gönderir. Temaslı 

olanların yakınlarına uygun bilgilendirmelerde bulunur. Durumlarını en az 14 gün takip eder. İyileşen 

öğrenciyi eğitime alır, personeli görevine çağırır. 

2. DEZENFEKTAN EKİBİ VE SORUMLULUKLARI 

1. Yrd. Hiz. Yücel ERSANLI 

2. Yrd. Hiz. Nuriye ÇALIŞKAN 

3. Yrd. Hiz. Sevgi ÇELENK 

Okulun yıllık haşerelere karşı (yetkili bir kuruluşa yaptırıp belgeleyecekler) ilaçlanması yapılacak. Tüm 

alanların, bilgisayar, laboratuvar-atölyedeki araçların ve dolapların dezenfekte işlerini yönerge 

çerçevesinde yapacaklar ve sonucu okul idaresine rapor edecekler.  

3. TEMİZLİK EKİBİ VE SORUMLULUKLARI 

1. Yrd. Hiz. Nuriye ÇALIŞKAN 

2. Yrd. Hiz. Sevgi ÇELENK 

 

Okulun mutfak ve yemekhane hariç tüm temizlik işlemlerini yürütecekler ve sonucu okul idaresine rapor 

edecekler. Tüm çöp torbalarını, ana çöp konteynerine ağzı bağlanarak atacaklar. “Tıbbi Atık” torbasını da 

kurallarına uygun olarak kaldıracaklar. 

Kurallara uyalım, mikropları kovalım. 
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Tüm ekiplere görevlerini yaparken uymaları gereken ve özellikle hijyenle (atıkların kaldırılması, 

muhatapları ile iletişim vb.) ilgili eğitimler verir ve bunları tutanak altına alır. 

4. KORONA TİMİ VE SORUMLULUKLARI 

1. Müdür Yardımcısı Fatma Cansu KARAGÜLLE 

2. Öğretmen Mehmet Aşkın KATIRCIOĞLU 

3. Psikolojik Danışman Nazlıcan ARSLAN 

4. Nöbetçi Öğretmen 

Pandemi dönemi, ateş ölçümlerini yaparak; okula gelenlerden ya da geldikten sonra ateşi yüksek olanlar, 

öksürük, burun akıntısı, solunum güçlüğü çekenlerle ilgili işlemleri bu rehber doğrultusunda yürütür. 

Durum okul içinde gerçekleşmiş ise, o kimseyi “izolasyon odasına” alır. Yapılanları bir tutanakla idareye 

iletir. Oda boşaltıldıktan sonra “Dezenfektan Ekibi” nden odanın derhal havalandırılmasını ve dezenfekte 

edilmesi ister. Sürecin sağlıklı işletilmesini takip eder. Tüm bu işlemleri yaparken, eldiven, maske, 

önlüğünü ve siperliğini takmayı ihmal edemez. İşlemleri bitince, eldivenlerini, maskesini, siperliğini çıkarıp 

tıbbi atık kutusuna atar ve ellerini sabunlu su ile yıkar ve dezenfekte eder. Nöbetçi öğretmen okulun tüm 

alalarında herkesin maske takmasını sağlar. 

5. EĞİTİM KURULU VE SORUMLULUKLARI 

1. Öğretmen Seda BENGİ 

2. Öğretmen Mehmet Kürşat GÜNER 

3. Psikolojik Danışman Nazlıcan ARSLAN 

4. Öğretmen Deniz ŞİMŞEK 

Pandemi dönemini daha sağlıklı geçirebilmek için öğrenci, öğretmen ve veli bilinçlenmesi doğrultusunda 

eğitimler düzenler, panolar hazırlar. Salgınla ilgili uyarıcı broşür ve afişler hazırlar. Sloganlar geliştirir. Öğle 

yemeği aralarında amaca uygun anonslar yapar (EĞT-01). 

6. MUTFAKTAN SORUMLU VE SORUMLULUKLARI 

1. Aşçı Sülfiye OSMAN 

2. Yrd. Hiz. Perihan ERSANLI 

Mutfak ve yemekhanedeki düzenden, temizlikten ve yemeklerin hazırlanmasından ve sunumundan 

Sorumludur. 

 

 

 

Bireyi eğitmenin en iyi yolu dayatmak değil, fikirlerin serbestçe ifade edebileceği bir ortam hazırlamaktır. 
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7. GÜVENLİK EKİBİ 

1. Yrd. Hiz. Yücel ERSANLI 

Okula giriş ve çıkışı kontrol eder. Maske takmayanları uyarır, maskesi yoksa maske verir. Öğrencileri 

dışında zorunlu olmadıkça hiç kimseyi okul içine almaz. Zorunlu hallerde okula girişi gereken kişiyi idareye 

bildirir. İdarenin izni alındığında kişiye taahhütnameyi imzalattırır (EK-1) ve uyulması gereken kurallar 

hakkında bilgilendirir. Yaka kartı uygulaması yapılmaz. Ziyaretçi defterine kaydı alınır. İdare ile iletişimi 

telefonladır. 

Güvenlik kulübesinde acil iletişim için gerekli olan (idare, yerel sağlık kuruluşu, hastane, itfaiye, 112, Polis 

imdat vb.) telefon numaraları yazılı olarak bulundurulacak. 

Bir toplum için iyi olan bir eğitim sistemi, bir başka toplum için yetersiz olabilir. 
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EK-1 BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 

Okula giriş yapmak isteyenin, 

Adı-Soyadı : 

Ateşi : 

Okula geliş nedeni : 

Okula geliş saati : 

Okuldan ayrılış saati   : 

 

İşlerim nedeniyle okula girmek istiyorum. Ateşimi ölçebilirsiniz. Maskemi taktım, okuldan 

ayrılıncaya kadar maskemi çıkarmayacağım gibi sosyal mesafe kurallarına da uyacağım. 

Yukarıda belirtilen durumlarda gerekli tedbirlere ve uyarılara uyacağımı kabul ve taahhüt 

ederim. ..... / ... / 2020 

 

 

Adı-Soyadı: 

İmzası : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belleği dolduran değil, aklı işleten okul. 
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EK-2 BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 

(Veli/Vasi) 
 

Velisi/vasisi olduğum öğrencinin 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 velisi/vasisi olduğum öğrenciyi kuruma getirmemem/göndermemem gerektiği 

konusunda bilgilendirildim. 

Yukarıda belirtilen durumlarda velisi/vasisi olduğum öğrenciyi kuruma getirmeyeceğimi 

/göndermeyeceğimi, kurumda olmak zorunda olduğum zamanlarda da gerekli tedbirlere ve 

uyarılara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. .... / / 2020 

 
 

TAAHHÜT EDEN 

Velisi/vasisi Adı-Soyadı: 

İmzası : 

Çocuğun Adı-Soyadı : 

İmzası : 

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, kurallı yaşamla olur. 


