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Sağlığınız ve güvenliğiniz 
önemlidir...



Koronavirüs (COVID-19) Nedir?

Korona Virüs ailesine ait yeni bir �p olan virüse önce Novel (yeni) Corona Virüs, 
sonra da COVID 19 adı verilmiş�r.

Solunum yolu enfeksiyonu yapan ve bulaşıcı olan COVID 19 aslında bir zoono�k 
yani hayvanlarda hastalık yapan virüs türüdür ancak mutasyona uğradığı ve 
hayvanlardan insanlara geçme potansiyeli kazanarak Çin'deki bir canlı hayvan 
pazarından insanlara bulaş�ğı düşünülmektedir.

Virüs 214 ülkeye yayılmış durumdadır.

h�ps://www.worldometers.info/ adresinden virüsle ilgili güncel bilgilere 
ulaşabilirsiniz. 

h�p://ktos.org/koronavirusu-covid-19dan-nasil-korunabiliriz-2020/ adresinden 
virüs ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.



Koronavirüs'den (COVID-19) Nasıl Korunabiliriz?

Korunmanın temelini hastalığın etkeni olan virüsle karşılaşmamak 
oluşturmaktadır.

1- Ellerin en az %60 alkol bazlı dezenfektan veya sabunlu su ile sık sık yıkanması

2- Okullarda öğrenci ve anne-babaların sürekli olarak virüsten korunma yolları ile 
ilgili bilgilendirilmesi

3- Ateş ve öksürük belir�leri gösteren öğrencilerin aileleri ile hemen ile�şime 
geçilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri

4- Okul ortamlarında çalışan personelin ve öğrencilerin her ders arasında ellerini 
sabunla ya da %60 alkol bazlı dezenfektan ile yıkaması

5- Okullarda öğrenci ve okul çalışanlarının devamsızlık durumlarının 
gözlemlenmesi

6- Sınıfların sürekli olarak havalandırılması

7- Öksürme veya hapşırma sırasında dirseğimizin iç yüzünün kullanılması veya 
tek kullanımlık mendil kullanılarak ardından hemen çöpe a�lması

8- Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması

9- Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin/öğrencilerin derhal 
geçmiş yolculuk bilgisi ile sağlık sağlayıcılara başvurması

10- Özellikle hastalık görülen ülkelere seyahat etmekten kaçınılması.

11- Okullarda yukarıda belir�len çerçevede gerekli önlemleri alma konusunda 
anne-babalarla işbirliği yapma konusunda yaşanılan sıkın�ların KTÖS ve Eği�m 
Bakanlığı'na bildirilmesi



Covid-19 Salgınına Karşı Okulların Altyapısı ile    
İlgili Alınacak Önlemler

1- Okulların tümü virüse karşı düzenli dezenfekte edilmeli, bu konuda belediye 
personelleri ve okul çalışanları bilgilendirilmelidir.

2- Belediyelere ve okullara virüse karşı etkili olan dezenfektan ilaçlar ve koruyucu 
kıyafetler devlet tara�ndan verilmelidir.

3- Okul girişlerine sosyal mesafeyi koruyucu bariyerler konmalı, okul girişleri 
kontrol al�na alınmalıdır. Okulların tek bir girişi olmasına özen gösterilmelidir. 

4- Okul girişlerine ellerin ve ayakların zorunlu olarak dezenfekte edileceği 
düzenekler kurulmalıdır. 

5- Tüm öğrenciler, öğretmenler, yöne�ciler ve okul çalışanları belirli aralıklarla 
doktor kontrolünden ve COVID 19 tes�nden geçirilmelidir. Yeni kayıt yap�ran ve 
sağlık raporu ile aşı kar� olmayan öğrenciler okula alınmamalı sağlık kurumlarına 
yönlendirilmelidir.

6- Okulun giriş ve çıkışlarında kalabalık yaratacak uygulamalar olmamalı, sosyal 
mesafeye uyulmalı, veliler ve öğrenciler mutlaka maske takmalıdır.

7- Hasta olan veya hastalık belir�si gösteren öğrenciler okula alınmamalı, doktor 
kontrolünde evde bekle�lmelidir.

8- Okul çalışanları, öğretmenler ve yöne�ciler kendi sağlıkları ile ilgili 
sorumlulukları yerine ge�rmeli, herhangi bir hastalık belir�si gördüklerinde okuldan 
izinli sayılmalıdırlar. 

9- Okulda bulunan tüm öğrenci, öğretmen, yöne�ci ve okul çalışanlarının vücut 
sıcaklıkları okula geldikleri anda ölçülmelidir. Bunun için her okul girişinde bu amaçla 
ilgili cihaz ve personel bulundurulmalıdır.

10- Çocukların ve öğretmenlerin kullandıkları sıra, sandalye, masa ve yüzeyler 
sürekli olarak dezenfekte edilmelidir. 

11- Okul öncesi eği�minde kullanılan oyuncaklar sürekli dezenfekte edilmeli, 
yumuşak dokulu oyuncaklar ise kullanımdan kaldırılmalıdır.

12- Sık sık kullanılan dolap elleri, elektrik anahtarları, lavabolar, çeşmeler, kapı 
kollarının temizliğine ayrı bir önem gösterilmelidir.

13- Çocukların birbirlerinden en az 2 metre mesafede oturacakları sınıf düzeni 
oluşturulmalıdır. Her çocuğa sınıf içinde 2,5 metre karelik alan ayrılarak sını�n 



oturma düzeni oluşturulmalıdır.  

14- Öğrenciler yiyecek paylaşımı yapmamalıdır.

15- Dezenfekte etmeden, öğrencilerin eği�m araç gereci ve oyuncaklarını ortak 
kullanmalarına izin verilmemelidir.

16- Hapşırma, öksürme durumundan sonra çocuklar ellerini mutlaka sabunla 
yıkamalıdırlar.

17- Yedek tutulan temizlik ve dezenfekte malzemeleri mutlaka kontrol al�nda 
olmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edilmelidir.

18- Sınıflar sürekli havalandırılmalı, kapalı sını�a ders yapılmamalıdır.

19- Çocukların okula ge�recekleri yiyecekler mutlaka steril bir şekilde kapalı 
kaplarda muhafaza edilmelidir.

20- Çocuklar her eği�m etkinliği sonrası en az 20 saniye ellerini sabunlu su ile 
yıkamalı ve hapşırık, öksürük esnasında ağızları tek kullanımlık peçete veya dirsek 
arası ile kapa�lmalı, eller yüze dokundurulmamalıdır.

21- Okula gelmeyen öğrencilerin durumu ile ilgili acilen aileye ulaşılabilmeli, 
hastalık durumunda yönlendirilecek hasthaane ve doktorlar önceden 
belirlenmelidir.

22- Okul kan�ninde ambalajsız ürün sa�lmamalı, hijyen kurallarına uyulmalıdır.

23- Okulda hasta olduğundan şüphe duyulan öğrencilerin sağlık kurumuna veya 
doktora ulaşıncaya kadar bekle�leceği bir oda hazırda tutulmalıdır. 



COVID 19 Salgını Döneminde Okul Taşımacılığı    
ile İlgili Alınacak Önlemler

1- Taşımacılık yapan şoförler ve refakatçilere sağlık kontrolü ve düzenli aralıklarla 
test yapılmalıdır.  

2- Taşımacılık yapan şoförler, refakatçiler ve öğrenciler mutlaka maske takmalıdır.

3- Okul otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir 
öğrencinin oturtulması sağlanmalıdır.

4- Otobüslerin içerisindeki koltuk ve aksamlar öğrenciler binmeden ve indikten 
sonra mutlaka dezenfekte edilmelidir.

5- Öğrenciler otobüse binerken ayakkabılarının ve ellerinin dezenfekte 
edilebilmesi maksadı ile gereken tedbirler alınmalıdır. 



COVID 19 Salgını Döneminde Okullardaki     
Örgün Eği�mde Alınması Gereken Önlemler

1- Eği�m kayıpları, müfreda�a belirlenen eği�m hedefleri dikkate alınarak 
raporlanmalı ve eği�m süresi çıkarılacak yeni programa göre belirlenmelidir. 

2- Okulların açılması, eği�m faaliyetlerinin temel insan sağlığı kurallarına göre 
sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tara�ndan izlenmeli 
kararlar bu kurulda bilimsel verilere göre alınmalıdır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst 
Komitesi'ne bilimsel tavsiye sunacak, veri hazırlayacak Eği�m Bilim Kurulu 
oluşturulmalıdır. Bu kurul Eği�m ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, öğretmen 
sendikalarının temsilcileri, hekim örgütü temsilcileri ve bu alanla ilgili uzmanlardan 
oluşturulmalıdır.

3- Eği�m müfredat hedefleri tekrardan ele alınmalı ve tekrar içeren konular 
azal�larak ders programları yeniden yazılmalıdır.

4- Sınıflarda sosyal mesafe esasına göre yeniden düzenleme yapılacağından dolayı, 
sınıflardaki öğrencilerin gruplara ayrılarak azal�lması planlanmalıdır.

5- Sınıflardaki öğrenci sayısının sosyal mesafe korunarak azal�lması, salgını 
önleyecek önemli bir tedbirdir. Her sını�n öğretmeninin aynı olması, öğretmen 
sayısının ekonomik ve verimli kullanılarak eği�m faaliyetlerinin kesin�siz, nitelikli 
sürdürülebilmesi için eği�m öğre�m faaliyetleri aşağıdaki esaslara göre 
düzenlenmelidir;  

a) Öğrenci sayısı uygun olan okullarda salgının bulaşmasını engellemek adına 
sını�aki öğrenci sayısının azal�lmalı, her ders 20 dakikalık periyotlara 
bölünmeli, dersler işlenirken öğrencilerin ayrı grup çalışması yapılmalıdır. Aynı 
sını�n aynı öğretmen tara�ndan okutulması esas olduğuna göre öğrencilerin 
bir grubu sını�a 20 dakika ders yaparken, diğer grubun okulun farklı bir 
alanında 20 dakikalık eği�m etkinliği (açık alanda spor, müzik, drama, oyun) 
yapması çözümü üre�lebilir.  

b) Salgının bulaşmasını engellemek için sını�aki öğrenci sayısının azal�lması 
gerek�receğinden, öğrenci sayısı kalabalık olan okullardaki öğre�m faaliyetleri 
sabah ve öğleden sonra olmak üzere düzenlenerek çözüm üre�lebilir. 

c) Salgının bulaşmasını engellemek için sını�aki öğrenci sayısının azal�lması 



gerekeceğinden öğrenci sayısı kalabalık olan okullarda sını�aki öğrenciler 
gruplara ayrılarak, sabah saatlerinde bir grup öğrenci ha�anın belirli 
günlerinde okula gelirken, diğer grup ha�anın geri kalan günlerinde okula 
ge�r�lmeli, ha�a dönüşümünde grupların dönüşümü çözümü üre�lebilir.   

6- Teneffüs saatleri, temizlik ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak 
düzenlenmelidir.

7- COVID 19 ile mücadelede bilgilendirme önemli olduğundan bu konu müfreda�a 
ayrı bir önemle yer almalıdır. Bunun için okul yöne�cilerine, öğretmenlere hizmet içi 
eği�m kursları düzenlenmeli, okullarda öğrenciler bilinçlendirilmelidir.  

8- COVID 19 ile mücadelede temizlik ve hijyen kurallarını gösteren basit posterler 
çocukların görebilecekleri yerlere asılmalıdır.

9- Kalabalık gruplarla okul ve eği�m gezileri yapılmamalıdır.

10- Okul öncesi eği�m okulları ve ilkokullar öğrenci sayıları, taşımacılık, bina 
altyapısı bakımından tek tek ele alınmalı, okullar gruplanmalı ve her okulun alacağı 
önlemler okul yöne�cileri ile kararlaş�rılmalıdır. 



COVID 19 Salgını Döneminde Uzaktan Eği�mde   
Alınması Gereken Önlemler

1- SUNUCU/ALT YAPI (Server)

Uzaktan eği�m sisteminin çalışabilmesi için güçlü bir server veya bulut sistemleri 
üzerinde bir depolama sistemi olması lazımdır. Bu sistem üzerine kurulacak web 
sitesinin veri tabanı, servis sağlayıcısı, depolama ayarları, host ve dns ayarları da 
düşünülmelidir.

2- UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ

Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak açık eği�m pla�ormları kullanılmalıdır.

3- PLANLAMA VE UYGULAMA

Dijital eği�m programı yeniden kurgulanmalı,  dersler seyrel�lerek  e-öğrenme 
ortamları oluşturulmalıdır. E-kitap, kaynak, e-kütüphane, soru bankası, kullanıcı 
sayısı, yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, rehberlik ve yöne�m gibi 
mekanizmalara işlerlik kazandırılmalıdır. Her okula e-okul ve e-sınıflar 
oluşturulmalıdır. Merkez sistem ile sanal sınıfların sınırlılıkları ve özgürlükleri 
belirlenmelidir. Tüm bunlar için mevzuat oluşturulmalı, çeşitlilik ve özgürlükler ön 
planda tutulmalıdır.

4- GÜNCELLEME VE YEDEKLEME

Çocuk güvenliği, bilgilerin yeniden kullanımı için yedekleme ve sistemin gelişim 
için güncelleme alanlarına da ya�rım yapılmalıdır.

5- EKLENTİLER (Plugins)

Derslerin online yapılabilmesi için web konferans çözümleri üre�lmesi gereklidir. 
Etkileşimsel içerik, veri tabanı oluşturma, forum, sözlük, ödev ve sınav gibi çok 
amaçlı entegre programlar için mali kaynak sürdürülebilir olmalıdır.

6- İNTERNET ERİŞİMİ

Çevrimiçi ve çevrimdışı takip için internet erişimi en az 2 Mbit olmalıdır 40 dakikalık 
bir video ders ortalama 300-500 MB, 4 Saatlik bir online derse ortalama 2-3 GB kota 
harcamaktadır. Youtube’dan 720p kalitede video ders programı izlemek içinse saa�e 
1,86GB internet kotası gerekmektedir. Bu anlamda online eği�m olabilmesi için 
internet hızı ve kapasitesi ar�rılmalıdır.

7- SİMÜLASYON TABANLI İÇERİK VE PROGRAMLARI

İnterak�f Video, LMS, XML, SCORM ve benzeri kodlamalar ile dijital içerik 
üre�lmelidir. Bu içerikleri üreten Adobe Capa�ve, Ar�culate 360, H5P vb. 
simülasyon tabanlı programların kullanımı öğrenim haya�na konulmalıdır. Bu 
içerikleri üreten bir merkez kurulmalı veya hizmet sa�n alınmalıdır.



8- TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ VE ERİŞİM

Donanım, yazılım, internet bağlan�sı ya�rımları yapılmalıdır.

9- EŞİTSİZLİKLER

Kamu okulları ile özel okullar veya öğrencilerin sosyo-ekonomik durumuna göre 
oluşabilecek eşitsizlikler giderilmelidir. İh�yaçlı öğrencilere internet ve tablet katkısı 
yapılmalıdır.

10- HİZMET İÇİ EĞİTİM/PSİKOLOJİK DESTEK

Öğretmen, öğrenci ve aileler sürdürülebilir hizmet içi kurslar ile geliş�rilmeli, yeni 
öğrenme ortamlarının benimsenmesi için psikolojik destek sağlanmalıdır.

11- UZAKTAN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Eği�m Bakanlığı bünyesinde ens�tü kurulmalı, kadro ye�ş�rilmeli ve teknolojik 
donanımı teknik destek şekilde kurgulanmalıdır.

12- ÇALIŞMA VE ÖĞRENİM KOŞULLARI

Öğretmenlerin ve öğrencilerin ödev, hak ve sorumlulukları dijitalleşmeye uygun 
olarak geliş�rilmelidir.

13- SİBER GÜVENLİK

Hem sistemin güvenirliği,  hem de öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için  bilişim 
kapsamları çocuk koruma poli�kalarına göre düzenlenmelidir. Sistem siber 
saldırılara da cevap verecek bir yazılımla korunmalıdır.

14- DESTEK EĞİTİMİ

Dezavantajlı gruplara pozi�f ayrımcılık uygulanarak öğrenme süreçleri hibrit 
model üstünden desteklenecek bir dijitalleşme inşa edilmelidir.

15- VİZYON/MİSYON

Dijitalleşme ve e-öğrenme devlet poli�kası olmalı ve bu yönde adımlar a�lmalıdır. 
Kesin�siz internet ve her çocuğa cihaz temini bir hedef haline dönüştürülmelidir. 
Yazılım, internet ve teknolojik gereç üreten şirketler ile toplum yararına pazarlık 
edilmelidir.



16- UZAKTAN EĞİTİM İÇİN BÜTÇE

a) Server  - 85000 dolar (Eği�m Bakanlığı tara�ndan temin edildiği ifade edildi)

b) Bulut Sistemi – Minumum 1 yıl için 20000 dolar

c) Lisanslı Program – Microso� Office 365 ( Kişi başı yıllık 3 dolar)

(Öğrenciye A lisans ücretsiz)

d) Moodle İşle�m Sistemi ( Kullanıcı başı yıllık 1 dolar)

Veya Blackboard ( Kullanıcı başı yıllık 5,6 dolar)

e) Lisanslı Simülasyon tabanlı program ( kişi başı aylık 30 dolar)

f) Lisanslı İnterak�f video programı (Kişi başı aylık 30 dolar)

g) Web konferans yazılımı ( Zoom – kişi başı yıllık 3.5 dolar)

h) Hizmet içi eği�m

i) Siber güvenlik sistemi

j) İh�yaçlı öğrencilere ücretsiz internet erişimi

k) İh�yaçlı öğrencilere tablet

l) Bazı çözümler bulut sistemi, web konferans yazılımı ve lisanslı program 
yazılımlarını tek bir başlıkta birleş�rebilir.   ( Örneğin Microso� Office 365)                

m) Yukarıda yazılanların sürdürülebilir olması için çok yüksek hızlı geniş bant fiber 
internet erişimi    .

Diğer ülkeler ne gibi önlemler alarak     
eği�m faaliyetlerine başladı?

Aşağıdaki linklerden salgın döneminde diğer ülkelerdeki eği�m faaliyetleri ile ilgili 
bilgiye ulaşabilirsiniz.

h � p : / / k t o s . o r g / u n i c e f - o k u l l a r i n - g u v e n l i - a c i l m a s i - i c i n - r e h b e r-
hazirladi2020mayis/

h�p://ktos.org/egi�m-enternasyoneli-egi�m-kurumlarinin-yeniden-acilmasina-
yonelik-el-rehberi/ 

h�p://ktos.org/etuce-onlemleri-gevse�rken-egi�mcilere-orgutlerine-kulak-
verin/ 

h�p://ktos.org/okullar-ne-zaman-nasil-hangi-kosullar-olustuktan-sonra-
acilmalidir/ 

h�p://ktos.org/online-egi�me-gecilmesi-icin-onerilerimiz2020nisan/ 



COVID 19 Salgınına Karşı Ülke Genelinde    
Alınması Gereken Başlıca Önlemler

1. Salgın hastanesi (uzmanların önereceği yatak sayısını içeren) hazır olmalıdır.

2. Bilimsel kurulların önereceği sayıda solunum cihazı ve donanım salgın 
hastanesinde hazır bekle�lmelidir.

3. COVID 19 virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar ve koruyucu ekipman herhangi bir 
salgına karşı elde hazır bulundurulmalıdır.

4. Salgın tehdidine karşı yeterli doktor ve sağlık görevlisi is�hdam edilmelidir.

5. Ülkenin giriş çıkış limanlarında sıkı kontrol yapılmalı, PCR tes� yap�rmayanlar 
ülkeye alınmamalı, Dünya Sağlık Örgütü tara�ndan risk grubuna konan ülke 
vatandaşlarına kesinlikle karan�na uygulaması devam etmelidir. 

6. Ülkemizin Avrupa Birliği toprağı olması gerçeğinden hareketle Avrupa Birliği'nin 
COVID 19 ile ilgili belirlediği AB Sağlık Normları önlemlerine uyulmalıdır.



Covid 19/Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber

Toplum/Aileler açısından;

1. Bakanlık, okulların yeniden açılmasına yönelik karar alırken, çocukların yüksek 
yararını ve genel halk sağlığı kararlarının merkezine koymalı ve eği�m, halk sağlığı ve 
sosyo-ekonomik etmenler açısından fayda ve risk analizi yapmalıdırlar.

2. Bakanlık, okulların açılması ile ilgili şeffaf olmalı, sık sık bilgi paylaşmalıdır.

3. Evde eği�m sürecini desteklemek için ailelerin okullarla işbirliği yapmasını 
sağlayacak pla�orm kurulmalıdır.

4. Okulların açılması durumunda çocuğun nasıl yönlendireceği ile ilgili aile rehberi 
hazırlanmalıdır.

Çocuklar açısından;

1. Öğrenciler ve ailelerin okula güvenini sağlayacak şartlar oluşturulmalıdır.

2. Oryantasyon süreci çok kültürlülük, çok dillilik dikkate alınarak planlanmalı, 
kapsayıcı olmalıdır.

3. Salgın döneminde ulaşılamayan eği�m hedefleri için ölçme ve değerlendirme 
yapılmalıdır.

4. Salgın döneminde oluşan eşitsizlikler giderilmelidir.

5. Salgın döneminde is�smar veya ihmaller ile ilgili önlemler alınmalıdır.

6. Çocuklar için yeni sosyal düzene uyum programları yapılmalıdır.

Eği�m faaliyetleri açısından;

1. 'Eği�m bilim danışma kurulu' oluşturulmalıdır.

2. Öğretmenin/öğrencilerin oryantasyonu ve hazır bulunuşluğu sağlanmalıdır.

3. Aile eği�mine önem verilmelidir.

Öğre�m programları açısından;

1- Öğre�m programlarını hazırlayan komisyonlar yeniden göreve çağrılmalıdır.

2-Öğre�m programlarının güncellenmesi yapılmalıdır.

3-Öğrenme çık�ları dikkate alınarak kayıp süresi yeni sürece eklenmelidir.

4-Tamamlama eği�mi veya yoğunlaş�rılmış eği�m için komisyonların görüşü 
dikkate alınmalıdır.

Okul güvenliği açısından;

1. Okullar uluslararası standartlara uygun olarak fiziki olarak hazırlanmalıdır.

2. Çocukların birbirlerinden en az 2 metre mesafede oturacakları sınıf düzeni 
oluşturulmalıdır. Her çocuğa sınıf içinde 2,5 metre karelik alan ayrılarak oturma 
düzeni oluşturulmalıdır.



3. Gerekli sağlık, hijyen ve güvenlik kitleri okullara temini edilmelidir.

4. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulaması için rehber hazırlanmalıdır.

5. Okul servislerinin güvenliği sağlanmalıdır.

6. İh�yaç halinde ek öğretmen ve eği�m çalışanı is�hdam edilmelidir.

Uzaktan eği�m açısından;

1- İkinci salgın dalgası olacakmış gibi düşünülerek uzaktan öğre�m sürecine ek 
bütçe ayrılmalıdır.

2- Uygulama erişilebilir, çok kültürlü, çok dilli ve kapsayıcı olmalıdır.

3- Okullara online eği�m altyapısı, öğrencilere tablet ve internet erişimi 
sağlanmalıdır.

4- Öğretmenlere interak�f eği�m, ile�şim becerileri ve video/simülasyon tabanlı 
içerik hazırlamaları için hizmet içi kurs düzenlenmelidir.

5- Simülasyon tabanlı içerik üretmek için adobe cap�vate, ar�culate 360, h5p ve 
benzeri programların kullanımı ile ilgili uzun vadeli antlaşmalar yapılmalıdır.

6- Uzaktan eği�m bir sistem yaklaşımı ile ele alınmalı, Bakanlığa bağlı bir öğrenme 
yöne�m sistemi oluşturulmalıdır.

7-Dijital materyal oluşturulmalı, dijital ölçme değerlendirme sistemi 
geliş�rilmelidir.

8-Eği�m Bakanlığı uzaktan eği�m ens�tüsü kurmalı veya bu yönde üniversitelerle 
işbirliği yapmalıdır.

Sivil toplum açısından;

1. Bakanlık, eği�m sendikaları ile işbirliği halinde olmalıdır.

2. Eği�m fakülteleri sürecin bir fiil parçası olmalıdır.



ÖZET:

* 'Eği�m bilim danışma kurulu' ivedilikle oluşturulmalıdır.

* Bakanlık, okulların açılması ile ilgili şeffaf olmalı, sık sık bilgi paylaşmalıdır.

* Okullarda çocukların nasıl yönlendirileceği ile ilgili aile rehberi hazırlanmalıdır.

* Sosyal mesafe, hijyen kuralları, okul güvenliği ve sağlığının uygulanabilmesi için 
okul rehberi hazırlanmalıdır.

* Öğre�m programları güncellenmeli, programlar pandemi süreci dikkate alınarak 
yeniden hazırlanmalıdır.

* Öğretmenin/öğrencilerin oryantasyonu ve psiko-sosyal hazırbulunuşluğu 
sağlanmalıdır. Çocuklar için yeni sosyal düzene uyum programları yapılmalıdır.

* Okullar uluslararası standartlara uygun olarak fiziki olarak hazırlanmalıdır. 
Çocukların birbirlerinden en az 2 metre mesafede oturacakları sınıf düzeni 
oluşturulmalıdır. Her çocuğa sınıf içinde 2,5 metre karelik alan ayrılarak oturma 
düzeni oluşturulmalıdır.

*Gerekli sağlık, hijyen ve güvenlik kitleri okullara temin edilmelidir.

* Okul servisleri için sosyal mesafe, hijyen ve çocuk güvenliği rehberi 
hazırlanmalıdır.

* İh�yaç halinde ek öğretmen ve eği�m çalışanı is�hdam edilmelidir.

*Uzaktan öğre�m sürecine ek bütçe ayrılmalı, okullara online eği�m altyapısı, 
ih�yaçlı öğrencilere tablet ve internet erişimi sağlanmalı, öğretmenlere interak�f 
eği�m, ile�şim becerileri ve video/simülasyon tabanlı içerik hazırlamaları için 
hizmet içi kurs düzenlenmeli, simülasyon tabanlı içerik üretmeli ve tüm bunları 
yönetecek uzaktan eği�m birimi oluşturulmalıdır.

*Bakanlık, eği�m sendikaları ve eği�m fakülteleri ile işbirliği halinde olmalıdır.



Yıllık Ek Sağlık ve Güvenlik Ki� Hesaplama Simülasyonu
Okul nüfusu (öğrenci/öğretmen/eği�m çalışanı)

Eldiven (okul nüfusu X 0,08 paket) X10
Siper maske (okul nüfusu X 15)Bez maske (okul nüfusu X 3)

Ateş ölçer (her 100 kişiye 1 tane)
Paspas (oda başına bir tane, okul girişleri 1 adet)

El sıvısı ( okul nüfusu X 0,0447LT) X 10
Temizlik malzemesi (okul nüfusu X 0,04 LT) X 10

Asma sıvı sabun (oda sayısı X 30)

Örnek Simülasyon
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu

İLK AY İHTİYAÇ: 
1 aylık eldiven ih�yacı: 20 paket × 27.99 = 559.80 TL

1 aylık alkol bazlı el sıvısı: 5lt=254TL / 2 × 254 TL = 503 TL
1 aylık zemin temizleme malzemesi: 5lt= 295 TL / 2 × 295 TL = 590 TL

Siper maske: Tanesi 15 TL / 200 öğrenci 25 öğretmen ve çalışan /   
225 × 15TL = 3375 TL

Yıkanabilen bez maske: Tanesi 3TL / 225 × 3TL = 675 TL
Hijyen paspas (12 sınıf için): 12 × 150 TL = 1800 TL

ATEŞ ÖLÇER: Tanesi 400 TL / 2 × 400 TL = 800 TL
ASMA SIVI SABUNLUK: Tanesi 30 TL / 12 SINIF × 30 TL = 360 TL

İLK AY İÇİN TOPLAM = 8662,80 TL

YILLIK İHTİYAÇ: 
PASPAS: 150 TL 12×150 = 1800 TL
SİPER MASKE 225×15 = 3375 TL

BEZ MASKE 225×3 = 675 TL
ATEŞ ÖLÇER: 2 × 400 = 800 TL

ASMA SIVI SABUNLUK 12×30 = 360 TL
10 AYLIK ELDİVEN 10×559.80 = 5598 TL

10 AYLIK EL SIVISI 10×254 = 2540 TL
10 AYLIK ZEMİN TEMİZ MALZEMESİ 10×295 = 2950 TL

YILLIK TOPLAM MASRAF =18098 TL

Not: a) Toplam miktarın içinde tüm okulların branş odaları hesaplanmamış�r.
b) Okulların odaları ve metrekareleri farklılık göstereceğinden dolayı temizlik 
malzemelerinin hesaplamasında farklılıklar olabilir. Bu farklılığı gidermek için +2/-
1 kuralını uygulanabilir.
c) Okul öncesinde oyun malzemelerinin yeniden organizasyonu için ek kaynak 
gerekecek�r.



OKUL İÇİ SAĞLIK / SOSYAL MESAFE/GÜVENLİK

Örnek Simülasyon

Yeni Boğaziçi İlkokulu

Öğrenci sayısı : 265 

Öğretmen sayısı: 1 md / 1 md.mv. / 21 öğretmen 

Çalışan sayısı: 3 hademe / 1 sekreter 

Sınıf sayısı: 14 sınıf, 1 öğretmenler odası, 1 md odası, 1 mu�ak,   
1 sekreter odası, 1 bilgisayar odası 

Toplam: 19 oda 

Okulun giriş/çıkış sayısı: 3

Öğrenci wc: kız ( 5) – erkek ( 5 + 3 pisuvar)

Öğretmen wc: kadın (2) – erkek (1)

Taşımacılık: YOKTUR.

İh�yaç Listesi

Her öğrenciye 2 maske , 265 × 2 = 530 maske (her gün)

Öğretmen ve personele 23 adet siperlik maske 

Her odaya an� bakteriyel jel / 18 adet

Okulun 2 girişine an� bakteriyel paspas 

Okulun 2 girişinde temassız ateş ölçer 

Okulun 3. Girişi gerekli görülmesi halinde düzenlenir.

Okulun fiziki durumu

3 Giriş/Çıkış kapısı mevcut 
8 Sını�n kullanabileceği tenefüs alanı yara�labilir.

Semptom gösteren çocuk bilgisayar odasında karan�naya alınabilir .

Yeni Boğaziçi İlkokulu

Sınıf sayıları

4 yaş: 20 Tek şube

Ana sınıf: 30 Çi� şube

1.Sınıf: 37 Çi� şube

2. Sınıf: 51 Çi� şube

3.sınıf :45 Çi� şube

4.sınıf: 40 Çi� şube

5.sınıf :37 Çi� şube



Dünya'da Uygulanan Yöntemler

ÜÇE İKİ YÖNTEMİ

Her sınıf 2'ye bölünür. 1. Grup ve 2. Grup olarak adlandırılır.

1 . Grup Pazartesi - Çarşamba okula gelir 

2.  Grup Salı -  Perşembe okula gelir.

Cuma günleri ise her ha�a bir grup okula gelir.

4. ve 5. Sınıflar 1. kapıdan giriş yapar / 3. ve 2. Sınıflar 2. kapıdan giriş yapar

Dersler 08:00'de başlar, 12:00'de biter.

Normal program izlenir sadece teneffüsler 10 dk kısal�labilir. 

Giriş/Çıkış aynı kapıdan olmalıdır. 

1. Sınıf (a) ve ana sınıf (a)  1 . sınıf (b) 1. kapıdan giriş yapar. Ana sınıf (b)

ve 4 yaş sını� 2. kapıdan giriş yapar ve dersleri 8:15 de başlar, farklı 

saatlerde teneffüs yaparlar.

12:15 de okuldan ayrılırlar.

İKİYE İKİ YÖNTEMİ

3/2 yönteminin bir benzeridir. Çarşamba günü tüm okul öğrencileri uzaktan 
eği�m yöntemleri ile ders yapar. Bu esnada okul ilaçlanır ve dezenfekte edilir.



ÇİFT TEDRİSAT YÖNTEMİ 

* Her sınıf ikiye bölünür , bir grup sabah gelir diğer grup öğleden sonra gelir.

* 5. Sınıflar 1.kapıdan giriş yapar , 4 .sınıflar 2. Kapıdan , 4 ve 5 . Sınıfların dersi 
8'de başlar.

* 3. Sınıflar 1. Kapıdan giriş yapar , 2.sınıflar 2. Kapıdan , 2 ve 3 . Sınıfların dersi 
8:10'da başlar.

* 1.sınıflar 1.kapıdan, ana Sınıflar 2. Kapıdan giriş yapar, 1. ve ana sınıfların dersi 
8:20'de baslar.

* 4 yas 1. Kapıdan giriş yapar, dersleri 8:30'da baslar.

*Her öğrenciyi her gün ayni veli ge�recek, her öğrenci girişte personel 
tara�ndan sıcaklık ölçülecek, elleri ve ayakkabıları dezenfekte edilecek .

SABAH GRUBU İÇİN DERS PROGRAMI 

4 ve 5. Sınıf ders programı 

8 – 8:40              1. Ders                  8:40 – 9:20   2. Ders

Teneffüs 10 dk öğretmen göze�minde

9:30 – 10:10      3. Ders              10:10 – 10:50   4 .ders

Okuldan ayrılış

2 ve 3. Sınıf ders programı

8:10 – 8:50         1.ders                 8:50 – 9:30       2. ders

Teneffüs 10 dk

9:40 – 10:20       3.ders                10:20 – 11:00    4.ders

Okuldan ayrılış

Ana sınıf ve 1. Sınıf ders programı

8:20 – 9:00         1. ders             9:00- 9: 40           2.ders

Teneffüs 10 dk

9:50 – 10:30       3.ders             10:30 – 11:10      4.ders

Okuldan ayrılış

4 Yaş grubu ders programı

8:30-9:10             1.ders                9:10-9:50              2.ders

Teneffüs 10 dk

10:00 – 10:40        3.ders            10:40 – 11:20         4. Ders

Okuldan ayrılış



ÖĞLEDEN SONRA GRUBU İÇİN DERS PROGRAMI

4 Yaş grubu / Anasınıf / 1. Sınıf 

1:30 – 2:10         1. Ders                         2:10 – 2:50          2. Ders

Tenefüs 10 dk

3:00- 3:40            3. Ders                         3:40 – 4:20           4 .ders

Okuldan ayrılış

2 ve 3. Sınıf ders programı

1:40 – 2:20           1.ders                          2: 20 – 3:00            2.ders

Teneffüs 10 dk

3:10 – 3:50            3. Ders                        3:50 – 4:30            4.ders

Okuldan ayrılış

4 ve 5. Sınıf ders programı

1:50 -2:30                1.ders                            2:30- 3:10           2.ders

Teneffüs 10 dk 

3:20- 4:00                 3.ders                           4:00 - 4 40          4.ders

Okuldan ayrılış

SABAH BÖLÜNME YÖNTEMİ

Her sınıf yine ikiye bölünür 1.grup ve 2.grup olarak oluşturulur. Ders süreleri 
kısal�lıp tüm çocuklar öğlene kadar gelir.

1. Grup Ders programı

4. ve 5. sınıf  1. kapıdan giriş yapar 3. ve 2. Sınıf 2. kapıdan giriş yapar

8 – 8:30 / 8 30 - 9 00 /  Tenefus 10 dk     /9 10 - 9 40  /  9 40- 10 10

1. sınıf (a/b) ve ana sınıf (a) 1 .kapidan giriş yapar. Ana sınıf (b)  ve 4 yaş grubu 2. 
kapıdan giris yaparDersleri 8:10'da başlar ve 10:20'de biter.

2. Grup ders programı

4. ve 5. Sınıf 1. kapıdan giriş yapar 3. ve 2. Sınıf 2. kapıdan giriş yapar

10 30 -  11:00/  11:00 -11 30 /Teneffüs 10 dk  /11 40 -  12 10 /12 10 -  12 40

1. Sınıf (a/b) ve ana sınıf (a) 1 .kapıdan giriş yapar. Ana sınıf (b)  ve 4 yaş grubu 2. 
kapıdan giriş yapar

Dersleri 10:40'da başlar ve 12:50'de biter.



DEĞERLENDİRME:

Her üç program düzeninin üzerinde çalışılması, dezavantaj ve avantajlarının iyi 
değerlendirilmesi gerekiyor. İklim şartları, vaka sayısının artması, çalışma koşulları, 
sağlık ve güvenlik koşulları, eği�m programının uygulanabilirliği, sosyal mesafe 
kuralları,  taşımacılık riskleri bir arada düşünüldüğünde, uzaktan eği�min desteği ile 
3/2 eği�m programının uygulanabilirliği diğerlerine göre daha kolay ve güvenli 
olacak�r.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Okulların yeniden açılmasına yönelik rehber hazırlanmalıdır.

Okulun sağlık, güvenlik, hijyen ve sosyal mesafe kuralları açıklıkla belir�lmelidir.

Aileler içinde bir rehber hazırlanmalıdır.

Rehber için hizmet içi kurs düzenlenmelidir.

Temizlik ve sağlık kitleri okul açılmadan temin edilmelidir.

Taşımacılık ile ilgili sağlık ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Eği�m programı seyrekleşmeli, öğretmenler daha esnek bir program takip 
etmelidir.

Uzaktan eği�m birimi, işle�m sistemi, öğretmen/öğrenci eği�mi, simülasyon 
içerik için ya�rım yapılmalıdır.

Kalabalık nüfuslu okullar farklı bir eği�m süresi, normal nüfuslu okullar akademik 
çalışma takviminde belir�len süreyi takip edebilirler.

Risk grubunda olan öğretmenler ve öğrenciler için önlem alınmalıdır.Her okul 
kendi planını çalışmalıdır.

Okul giriş ve çıkış saatleri sonbahar ve kış aylarında gün ışığı ve iklim şartlarına göre 
yeniden düzenlenmelidir.



Anket Sonuçları

Öğretmenlere göre;

İfade  Gerekli (%)

Milli Eği�m Bakanlığında uzaktan eği�m biriminin kurulması ve gerekli 
düzenlemelerin yapılması 97.75

Öğretmenlerin uzaktan eği�me yönelik hizmet içi eği�m almaları 96.74

Ders geçme ve sınıf geçmeyle ilgili yasa ve tüzüklerin salgın döneminde             
nasıl olması gerek�ğine ilişkin yasa ve tüzüklerin güncellenmesi 96.49

Okullarda sosyal izolasyonun etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli 
düzenlemelerin yapılması 96.3

Öğrencilerin pandemiyle baş edebilmeleri, okula uyum sağlayabilmeleri ve 
mo�vasyonlarını ar�rabilmek için okullardaki psikolojik danışmanlık ve   
rehberlik hizmetlerinin geliş�rilmesi 96.11

Salgın döneminde okul-aile işbirliğinin nasıl olması gerek�ğine ilişkin            
velilere pedagojik destek sağlanması 95.9

Öğrencilerin uzaktan eği�m konusundaki bilgi- becerilerinin geliş�rilmesi             
ve hazır bulunuşluklarının ar�rılması 95.5

2019-20 Bahar dönemindeki eği�m kayıplarının giderilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması 94.87

Sınavların uzaktan gerçekleş�rilebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması 92.13



Genel Topluma göre; 

İfade Gerekli (%)

Öğrencilerin pandemiyle baş edebilmeleri, okula uyum sağlayabilmeleri               
ve mo�vasyonlarını ar�rabilmek için okullardaki psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik hizmetlerinin geliş�rilmesi 97.9

12019-20 Bahar dönemindeki eği�m kayıplarının giderilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması 97.08

Ders geçme ve sınıf geçmeyle ilgili yasa ve tüzüklerin salgın döneminde            
nasıl olması gerek�ğine ilişkin yasa ve tüzüklerin güncellenmesi 97.08

Salgın döneminde okul-aile işbirliğinin nasıl olması gerek�ğine ilişkin            
velilere pedagojik destek sağlanması 96.67

Öğrencilerin uzaktan eği�m konusundaki bilgi- becerilerinin geliş�rilmesi             
ve hazır bulunuşluklarının ar�rılması 96.46

Okullarda sosyal izolasyonun etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli 
düzenlemelerin yapılması 95.01

Sınavların uzaktan gerçekleş�rilebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması 94.16

Öğretmenlerin uzaktan eği�me yönelik hizmet içi eği�m almaları 91.89

Milli Eği�m Bakanlığında uzaktan eği�m biriminin kurulması ve gerekli 
düzenlemelerin yapılması 91.88

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası “temel eği�min genel durumu, pandemi 
döneminde eği�m, yeni eği�m dönemi ve alterna�f eği�m uygulamaları” temalı 
bilimsel bir çalışma yürütmüş ve çalışma içerisinde 1000 kişiye ilgili temalarda 
sorular yöneltmiş�r. Çalışma sonucunda eği�mde yeni normalin nasıl olması 
gerek�ği ile ilgili öğretmen ve toplum görüşleri ortaya çıkmış�r. Ortaya çıkan 
sonuçların eği�min niteliğinin ar�rılması çabalarında dikkate alınması önemlidir.

Okulların sağlıklı ve güvenli açılması temel hedeflerimizden biridir ve bu 
çalışmaların doğru tar�şma zemini yaratacağına ve tar�şılarak daha iyi sonuçlara 
varacağına inanıyoruz.



Korunun ve koruyun...



KTÖS Yayınları 2020

Bu rehber KTÖS, KTTB, WHO, UNESCO, UNİCEF, ETUCE, EI’nin 
yayınları dikkate alınarak hazırlanmış�r.


