
 

 

	

TELAFİ EĞİTİMİ BİLGİLENDİRME YAZISI 

 

Milli	Eğitim	Bakanlığı	tarafından	yapılan	açıklama	ile	özel	okulların	yaz	aylarında	
yapacağı	yüz	yüze	eğitim	programlarına	başlama	sürecine	ilişkin	tarihler	belirlenmiştir.	
Okulumuz	hem	uzaktan	eğitimde	verilen	kazanımları	yaz	tatili	sonrasında	pekiştirmek	hem	
de	hazırladığımız	programlara	akademik	ve	sosyal	beceri	açısından	hazır	bulunuşluklarının	
sağlanması	amacıyla	17	Ağustos-	4	Eylül	2020	tarihleri	arasında	yüz	yüze	eğitim-öğretim	
yapacaktır.		Bu	tarihlerde	yapacağımız	eğitim	MEB	tarafından	farklı	bir	yönlendirme	
yapılmadığı	takdirde	tam	gün	ve	COVİD-19	okul	hijyeni	eylem	planına	uygun	olarak	
yapılacaktır.	Okul	Hijyeni	Eylem	Planı	çerçevesinde	alınacak	önlemlerle	ilgili	detaylı	bilgi	ek	
olarak	gönderilmiştir.	

Velilerimizden	yüz	yüze	eğitim	dönemi	ve	yeni	öğretim	yılı	için	sık	sık	sorular	
gelmektedir.	Konu	ile	ilgili	cevapları	aşağıda	bulabilirsiniz.	

Ø 17	Ağustos	2020	tarihinde	başlayacak	yüz	yüze	eğitim	tam	gün	yapılacak	olup	yıl	
içinde	uygulanan	günlük	rutin	saatler	uygulanacaktır.		Eğitim-öğretim	programı	ile	
ilgili	detaylar	sizlerle	daha	sonra	paylaşılacaktır.	Yeni	öğretim	yılı	birinci	dönemi	
süresince	telafi	eğitimleri	devam	edecektir.	

Ø 17	Ağustos’ta	uygulanacak	telafi	eğitimlerinde	öğrenciler	2019-2020	eğitim	öğretim	
dönemindeki	sınıfıyla	telafi	yapacaktır.		

Ø Telafi	eğitim	programının	içeriği	16	Mart-19	Haziran	2020	tarihleri	arasında	
uygulanan	müfredata	göre	yapılacaktır.	

Ø Telafi	eğitiminde	yabancı	dil	dersinde	pretest(ön	test)-posttest(son	test)	uygulamaları	
anaokulu	da	dahil	olmak	üzere	tüm	kademelerde	yapılacaktır.	İngilizce	
kazanımlarında	ön	test	ile	eksiklik	varsa	belirlenecek	telafi	eğitimi	sonunda	son	test	
ile	tam	öğrenme	gerçekleşmiş	mi	tespit	edilecek.	Test	sonuçları	eğitim	sonunda	
velilerimizle	paylaşılacaktır.	

Ø 17	Ağustos	telafi	programı	için	alınacak	olan	önlemler	çerçevesinde	Bilim	Kurulu	
tarafından	alınan	kararlar	doğrultusunda	tekrar	düzenleme	yapılarak	sınıf	kontenjan	
sayıları	ayarlanacaktır.		

Ø Öğrencilere	telafi	eğitiminde	ve	sonrasında	programlı	bir	rehberlik	çalışması	
yapılacaktır.	UNICEF,	ailelerin	geçici	de	olsa	“yeni	normale”	göre	kendilerini	tekrar	
organize	etmelerini	tavsiye	etmektedir.	Bunun	için	ilk	adım	olarak	sakin	ve	proaktif	
olmayı,	ikinci	adım	olarak	rutinleri	oturtmayı	önermektedir.	Çocuklar	her	zaman	için	
iyi	ve	tutarlı	olarak	yapılandırılmış	ortamlarda	daha	az	kaygılı	olurlar	ve	daha	iyi	



işlevsellik	gösterirler.	Özellikle	telafi	süresinin	ilk	günlerinde	biz	de	çocuklarımıza	
psikolojik	destek	vererek	süreci	daha	sağlıklı	bir	şekilde	ilerleteceğiz.	

	

Ø Telafi	eğitiminin	ardından	07	Eylül	2020	Pazartesi	günü	oryantasyon	eğitimleri	tüm	
kademelerde	başlayacaktır.	

Ø Daha	önce	Milli	Eğitim	Bakanlığı	2020	-	2021	eğitim	öğretim	yılı	birinci	dönemi	07	
Eylül	2020	Pazartesi	başlayacağını	beyan	etmişti.	Ancak	pandemi	süreci	nedeni	ile	
devlet	okullarının	eylül	ayında	3	hafta	telafi	eğitimi	vereceği	açıklandı.		Bu	durumda	
MEB	tarafından	yeni	bir	takvim	açıklanacaktır.Yeni	eğitim-öğretim	yılı	açılış	tarihi	ilan	
edildiğinde	sizlere	bilgi	verilecektir.		

Ø Okulların	normal	zamanda	açılmaması	ve		olası	uzaktan	eğitim	süreci	olması	
durumunda	kurumumuz	tüm	olası	senaryoları	düşünerek	aşağıdaki	eğitim	
platformlarını	kullanma	kararı	almıştır.	
Anaokulları	ve	ilkokul	1,2	ve	3.	Sınıflar	için	2020-2021	eğitim	döneminde	MORPA	
KAMPÜS	kullanımı	için	,4,5,6,7	ve	8.	Sınıflar	için	Dijital	platformda	SEBİT	VCLOUD	
programı	ile	anlaşma	sağlanmıştır.	
Lise	Kademesinin	dijital	kısmında	RAUNT	kullanılacaktır.	
Ayrıca	2020-2021	dönemi	için	EducatHub,	e-kitaplar,	eğlenceli	deneyler,	yabancı	dil	
dijital	ve	interaktif	yayınlar	tercih	edilmiştir.	

Yaz	tatilinizi	belirtilen	tarihlere	göre	planlamanızı	rica	eder,	17	Ağustos	2020	Pazartesi	
günü	öğrencilerimizle	sağlıkla	buluşmayı	dileriz.	

 

 

 

 

FEN KOLEJİ  

COVİD-19 OKUL HİJYENİ EYLEM PLANI 

• Okulumuz öğrenci veya personelinde Koronavirüs şüphesi olması veya teşhis edilmesi 
durumunda uygulanacak protokoller Sağlık Bakanlığının rehberine göre belirlenmiş ve 
bu konuda tüm hazırlıklar yapılmıştır. Farklı senaryolara göre tüm okul velilerimiz ve 
personelimiz ile yürütülecek bilgi akışına dair iletişim planı, T.C.Sağlık Bakanlığı 
yetkililerin güncel prosedürlerine ve yasal düzenlemeler uyarınca sürdürülerek en hızlı 
ve etkin bir şekilde uygulanmak üzere oluşturulmuştur. 

• Okulumuzda ateş, öksürük, burun akıntısı, bulantı-kusma, ishal, nefes darlığı, halsizlik 
gibi herhangi bir hastalık belirtisine sahip öğrencimiz ya da personelimiz olması 
durumunda derhal revirimize yönlendirilecek; öğrencimiz ise velisine ulaşılarak teşhis 
ve tedavi süreçleri başlatılacaktır. Öğrencilerimiz veya personelimiz tekrar sınıflarına 



ya da görevlerine dönmeden tedavi süreçleri sona erene kadar evlerinde dinlenmeleri 
gerekmektedir. 

• Okulumuzun açık olduğu dönemde hastalıkların izlenmesi açısından günlük 
yoklamalar ve teşhis raporları öğrenci işleri ve revirimiz tarafından  takip 
edilmektedir. Bu nedenle revirimizin velileri arayarak hasta olduğunu belirttiği 
öğrencilerimizin teşhis ve tedavi süreçlerini hızla yaptırmaları, evde gereken süre 
boyunca istirahatlerinin sağlanması ve teşhis raporlarının Revire iletilmesi çok 
önemlidir. 

• Okulumuzun kapalı olduğu dönemde ve sonrasında, gündemde olan Koronavirüs ile 
ilgili aileniz veya temasta olduğunuz kişilerle ilgili kuşkulu vaka tanımı, karantina, 
teşhis ve tedavi süreçleri yaşanması durumunda süreci takip edebilmek ve gereğinde 
sizlere destek olabilmek adına okul yönetimine bilgi vermenizi önemle rica ederiz. 

Resmi Tanı Konması Durumunda 

• Okulumuz öğrencileri veya çalışanlarında Koronavirüs teşhis edilmesi durumunda 
süreç T.C. Sağlık Bakanlığı protokolleri gereğince yürütülecek, temas şüphesi olanlar 
mutlaka bilgilendirilecek ve hastanelere yönlendirilecektir. Bildirimi zorunlu olan bu 
hastalığın teşhis, karantina ve tedavi süreci Bakanlığın kontrolündedir. 

• Temas veya hastalık şüphesi olan bu hastalar, T.C.Sağlık Bakanlığının Covid Pandemi 
Hastanesi olarak belirlediği referans hastanelere başvuracak ve burada gerekli teşhis 
ve tedavi süreçleri uygulanacaktır. Başvuru konusundaki sorular için 184 Sağlık 
Danışma Hattı aranabilir. 

Okulumuzda günlük, haftalık, aylık ve tatil dönemi temizlik süreçleri ve iş planları, İSİG (İş 
Güvenliği İş Sağlığı) kapsamında takip edilmekte, değerlendirilmekte ve gerektiğinde 
iyileştirilmektedir. 

 

 

Kampüs Genel Hijyen Önlemleri 

 

• Tüm okulumuzda detaylı temizlik çalışmaları ve ayrıca dezenfeksiyon için nano 
gümüş uygulaması pandemi süresince tamamlanmıştır. Bu süreçte kampüsümüz kapalı 
kalmıştır.Eğitim başlamadan dezenfaktasyon işlemleri yapılacak ve eğitim süresince 
rutin olarak devam edecektir. 

• Okul binaları dahilinde sürekli, düzenli aralıklarla ve uygun temizlik, dezenfeksiyon, 
havalandırma işlemleri yapılmaktadır. 

• Çalışanlarımızı her sabah bina girişlerinde okul hemşiremiz karşılamakta;   ateş 
ölçümleri yapılmaktadır. 

• Ateşi 37 derecenin üzerinde olan çalışanlar kayıt altına alınacak, 15-20 dakika sonraki 
ikinci ölçümde ateşin tekrar 37 derecenin üzerinde olması durumunda gerekli 
izolasyon önlemleri uygulanarak çalışanımız gerekli tetkik ve tedavi aşamalarından 
geçmek üzere bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. 

• Tüm çalışanlara zimmetli olarak birer adet yüz siperliği verilmiş olup günlük olarak 
maske, dezenfektan ve kolonya tedariği sağlanmaktadır. 



• Okul girişlerinde ve içerisinde uygun noktalara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. 
Düzenli kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları sağlanmaktadır. 

• Klima sistemlerinde düzenli filtre bakımları, asansörlerde fan bakımları, servis 
araçlarının klima filtre bakımları yapılmaktadır. Ancak klimalar yerine doğal 
havalandırma yapılacaktır.  

• Ortak alanlarda ve beraber çalışma ortamlarında tüm çalışanların ağız ve burun 
bölgesini kaplayacak şekilde maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması 
zorunludur. 

• Okul girişinde, ofislerde, toplantı salonlarında, yemekhane ve servislerde sosyal 
mesafe kuralları uygun şekilde işaretlenmiş ve belirlenmiş alanların dikkate 
alınması zorunludur. Özellikle kapalı alanlarda 3-4 adım / 2 metrelik sosyal mesafe 
korunmalıdır. 

• Tüm ortak alanlardaki panolara ve tuvaletlere hijyen kuralları ve uygulamalarına 
yönelik bilgilendirici afişler asılmıştır. 

• Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, Okul içerisinde çeşitli noktalara 
yerleştirilmiş bulunan “maske ve eldiven özel atık kutularına” atılacak, usulüne uygun 
imha edilecektir. 

• Klimalar aksi bildirilinceye kadar ofislerde kullanılmayacaktır. Ofisler sık sık 
havalandırılmalı, mümkünse pencereler sürekli açık tutulmalıdır. 

• Su sebillerinin iki ayda bir bakımı, ozonlama sistemleri ile dezenfeksiyonu 
yapılmaktadır. 

• Çamaşır suyu ile tuvaletlerin, sprey dezenfektanlarla tüm kapı kolları, sık dokunulan 
ortak alanların 3 saatte bir dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Her yüzeye farklı renkte bez 
kullanılmakta, gün sonunda yıkanabilen bezler sodyum hipoklorid veya başka bir 
dezenfektanla dezenfekte edilmektedir. 

• Gün sonunda tüm yüzeylerin ve masa üstlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu 
yapılmaktadır. 

• Gün içinde üç saatte bir asansör düğme ve panelleri dezenfekte edilmektedir. 
• Okula içme suyu ihtiyacı sebebi ile dışarıdan getirilen su damacanalarının binalara 

giriş noktalarında dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. 
• Yemekhane, servis, temizlik ve güvenlik firması çalışanlarına da eğitim verilerek 

kurumun çalışma ve hijyen kriterlerine uymalarının temini sağlanacaktır. 
• Temizlik çalışanlarının kişisel hijyene, maske ve eldiven kullanımına ve bunların ne 

sıklıkta değiştireceklerine dikkat etmeleri eğitim ve uyarılarla sağlanmaktadır. 

 

Revir 

• Revir personelimiz her zaman koruyucu kıyafetler içinde ve dezenfeksiyon kurallarına 
uyarak hasta kabulü ve müdahalesi yapacaktır. 

• Revir ortamı sık sık havalandırılacaktır. 
• Revir zemin ve masa üstü temizliği her üç saatte bir %10 sodyum hipoklorid ile 

yapılacak, sık temas edilen yüzeyler ve sodyum hipoklorid kullanılması uygun 
olmayan tıbbi gereçler uygun dezenfektanlarla iki saatte bir/kullanım sonrası 
dezenfekte edilecektir. 

• Acil durumlar dışında revirde randevu ile hasta muayenesi yapılacaktır. (15 dakikalık 
aralarla). 

• Revire her defasında sadece bir hasta kabul edilecektir. 



• Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce el dezenfektanı kullanılarak ellerin 
dezenfekte edilmesi zorunludur. 

• Ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp, ishal gibi 
hastalık belirtileri olan çalışanlarımızın bu durumda okula gelmemeleri, aynı gün 
içinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, teşhis ve istirahat raporlarını aynı gün 
içinde okul revirine ve bağlı bulundukları birime bildirmeleri zorunludur. 

• Okula geldikten sonra yukarıdaki hastalık belirtilerini gösteren hastalarımız sağlık 
kuruluşuna sevkleri öncesinde bir sağlık görevlimiz eşliğinde özel bir odada müşahade 
altına alınacaklar ve en kısa süre içinde ve uygun koşullarda bir sağlık kuruluşuna 
sevk edileceklerdir. 

• Kendisi, aynı ortamda yaşayan aile üyeleri veya yakın temasta olduğu kişiler arasında 
COVİD-19 teşhis edilen tüm çalışanlarımızın bu bilgiyi okul reviri ile paylaşması 
zorunludur. Bu çalışanlarımızın tedavi aşamalarının takibi ve işe dönüş tarihinin kararı 
okul doktoru tarafından verilecektir. 

• T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun halihazırdaki kararları doğrultusunda 
yurtdışına çıkış yapan çalışanlarımızın dönüşlerinden itibaren 14 gün süre ile ev 
karantinasında olmaları zorunludur. 

• Okul doktorumuz tarafından tüm çalışanlarımıza düzenli aralıklarla COVİD-19 
pandemisi ve korunma yöntemlerine dair bilgilendirme toplantıları ve eğitimler 
yapılmaktadır. 

 

Yemekhane 

• Yemekhane ve kantindeki masa ve sandalye araları 2 metre olacak şekilde çapraz 
oturma düzeni yapılmıştır. 

• Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven 
kullanımı sağlanacaktır. 

• Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının temizlik ve 
dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. Gün sonunda yemekhane ve kantinde çamaşır suyu 
ve sprey ile detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 

• Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun sistemlerle yıkanmakta, tüm paketli 
gıdaların paketleri silinmektedir. 

• Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır. 
• Çalışanlarımızdan yemekhanede 2 metre aralıkla sırada beklenmesi, bu mesafede 

oturularak yemek yenilmesi, mümkünse belirlenecek saatte ve aynı kişilerle aynı 
masada oturmak üzere yemek yenilmesi beklenmektedir. 

Servisler 

• Servis araçlarına binmeden önce tüm çalışanların ateşi temassız ateş ölçerlerle servis 
şoförü tarafından ölçülecek, ateşi 37 derece üzeri olan çalışanlar servise 
alınmayacaktır. Ateşi 37 derece ve üzeri olan çalışanlarımızın okula gelmemesi ve 
servise binmemesi büyük önem taşımaktadır. 

• Servis kullanımı asgari personel taşıyacak şekilde planlanmıştır. Bakanlık açıklamaları 
doğrultusunda servis personel taşıyacaktır. 

• Tüm servis şoförü ve hosteslerinin servis hizmeti sırasında maske ve eldiven 
kullanımları zorunlu olacaktır. 

• Araçlarda personel için kolonya/el dezenfektanı hazır bulundurulacaktır. 



• Servislerde günlük/haftalık/aylık/dönemsel dezenfeksiyon sağlanacaktır. 
• Aksi bildirilene kadar servis araçlarında klima kullanılmayacak, pencereler açılarak 

servisin sık sık havalandırılması sağlanacaktır. 
• Servislerden yararlanan çalışanlarımızın seyahat süresinde maske kullanmaları, 

oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uymaları zorunludur. 

	

Saygılarımızla.	

	

	 	 	 	 	 	 	 FEN	KOLEJİ	OKUL	YÖNETİMİ	

 

 

 
	


