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COVID-19 Önlemleri
Sevgili Öğrencilerimiz ve
Değerli Velilerimiz, 

Hepinize sağlıklı, keyifli bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. 

Dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm gelişmeleri yakından takip ederek; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık 
Bakanlığı ve T.C Milli Eğitim Bakanlığının resmi tavsiyeleri doğrultusunda çok yönlü önlemler almayı sürdürmekte, üzerimize düşen tüm sorumlulukları 
büyük bir titizlikle yerine getirmekteyiz. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kurumumuzca alınan kararları ivedilikle siz değerli velilerimizle paylaşmaktayız. 

Sizlerin de bildiği üzere, COVID-19 salgını ile ilgili ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana, tüm kampüslerimizde gerekli önlemler en üst 
seviyede alınmış olup hijyen kuralları kapsamında okullarımızda düzenli periyotlarda gerekli dezenfekte işlemleri yapılmış, yapılmaya devam edecektir. 
Bu süreçte, aldığımız tüm kararlarda “Önce Sağlık” ilkesi gözetilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer tarafından 6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze eğitimle okulların açılacağının duyurduğu günden bu yana 
okullarımızı öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için daha da güvenli bir ortam haline getirmek üzere yoğun bir çabayla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

"Yeni Koronavirüs” COVID-19 salgını ile ilgili gelişmeleri ve resmi kurumların bilgilendirmelerini yakından takip etmekte, öğrenci ve çalışanlarımızın 
sağlığının korunmasına yönelik tüm önlemleri titizlikle planlayarak yürütmekteyiz. Bu kapsamda dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanmaya 
başlanan, bilimin bir kez daha hepimize umut ışığı olduğu aşılama sürecini desteklediğimizi belirtir, aşı olmayanların da en kısa sürede geleceğimiz 
olan çocuklarımıza olan sorumluluk bilinciyle aşılarını olmalarını dileriz. Öğretmenlerimiz ve idari kadrolarımızla birlikte okullarımızda aşılama oranının 
%100 olduğunu belirtmekten mutluluk duyarız. 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak gerekli tüm tedbirleri alarak öğrencilerimize kapılarımızı açmak için geri sayıma başladığımız bu günlerde 
okullarımızda COVID-19’a karşı tüm fiziki alanları ve ilgili tüm bölümleri kapsayan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre aşağıdaki önlemler uygulamaya 
konulmuş ve eylem planı oluşturulmuştur. Her okulumuzda COVID-19 sürecinden sorumlu komisyonlar kurulmuştur.  



%100 AŞILANMA 
ORANIYLA YENİ EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILINA HAZIRIZ!

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda öğrencilerimizle 
yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürebilmek 
adına COVID-19 aşıları tamamlanan akademik ve idari 
kadrolarımızla 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına hazırız.



4 ve 5 Yaş Grupları Tanışma Etkinliği
31 Ağustos 2021 Salı günü ve 
2 Eylül 2021 Perşembe günü birer saat/okul bahçesinde,

6 Yaş Grubu Tanışma Etkinliği 
1 Eylül 2021 Çarşamba ve 3 Eylül 2021 Cuma günleri birer 
saat/okul bahçesinde öğretmenleri ile tanışma,

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının Başlaması 
6 Eylül 2021 Pazartesi günü okulun eğitim öğretime 
yüz yüze olarak başlaması (yarım gün),
6 Eylül 2021 Pazartesi günü çevrim içi veli toplantısı.

Dr. Sedat Üründül Anaokulu 



LGS Çalışmalarının Başlaması
8. sınıf öğrencilerimizin LGS çalışmaları, 
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü çevrim içi olarak 
başlamıştır.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları
8. sınıf öğrencilerimizin LGS hafta sonu çalışmaları, 
11 Eylül 2021 Cumartesi günü başlayacaktır.
7. sınıf öğrencilerimizin hafta sonu çalışmaları, 
25 Eylül Cumartesi günü başlayacaktır.

Oryantasyon Çalışmaları
1 Eylül 2021 Çarşamba - Okul bahçesinde sınıf 
öğretmenleri ile tanışma,
2 Eylül 2021 Perşembe ve 3 Eylül 2021 Cuma - 
Sınıf ve branş öğretmenleri etkinlikleri (yarım gün)

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının Başlaması
6 Eylül 2021 Pazartesi günü tüm sınıflarda 
yüz yüze eğitim başlayacaktır.

Dr. Natuk Birkan İlkokulu, Ortaokulu



Üniversite Hazırlık Kursu/YKS Çalışmalarının Başlaması 
12. sınıf öğrencilerimizin, Üniversite Hazırlık Kursu 
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü okulumuzda 
yüz yüze eğitimle başlamıştır.

11. Sınıf öğrencilerimizin Üniversite Hazırlık Kursu 
31 Ağustos 2021 Salı günü okulumuzda yüz yüze 
eğitimle başlayacaktır.

Seviye Belirleme Sınavı 
Yeni kayıt öğrencilerimiz için Türkçe ve İngilizce Seviye 
Belirleme Sınavları 31 Ağustos-1 ve 2 Eylül 2021 
tarihlerinde okulumuzda yüz yüze olarak yapılacaktır. 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının Başlaması 
6 Eylül 2021 Pazartesi günü tüm sınıflarda 
yüz yüze eğitim başlayacaktır. 

Ekrem Elginkan Lisesi 



Anaokulu Uyum Etkinlikleri 
1-2-3 Eylül 2021 Anaokulu Uyum Etkinlikleri 

İlkokul Tanışma ve  Veli Uyum Programı 
31 Ağustos 2021 Salı Anaokulu, 
İlkokul Tanışma ve Veli Uyum Programı 

LGS Çalışmalarının Başlaması
8. sınıf öğrencilerimizin LGS çalışmaları,
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü isteyen öğrencilerimizle 
çevrim içi isteyen öğrencilerimizle de yüz yüze olarak başlamıştır.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları
8. sınıf öğrencilerimizin LGS hafta sonu çalışmaları,
18 Eylül 2021 Cumartesi günü başlayacaktır.
7. sınıf öğrencilerimizin hafta sonu çalışmaları,
25 Eylül Cumartesi günü başlayacaktır.

Oryantasyon Çalışmaları
31 Ağustos 2021 Salı günü sınıf öğretmenleri ile tanışma ile başlayıp 
1 Eylül 2021 Çarşamba ve 2 Eylül 2021 Perşembe günleri sınıf ve 
branş öğretmenleri etkinlikleri (yarım gün) ile devam edecektir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının Başlaması
6 Eylül 2021 Pazartesi günü tüm sınıflarda
yüz yüze eğitim başlayacaktır.

Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu 



Çalışma Grupları

Öğretmenler

Okul 
Doktoru

ISG
Uzmanı

Rehber
Öğretmenler

Bölüm
Başkanları

Müdür 
Yardımcıları 

Okul
Müdürü

Akademik
Kurul

Sağlık
Kurulu



Tüm bina girişlerinde, sosyal mesafeye uygun 
olacak şekilde Hijyenik Paspas ve Kurulama 
Paspası yer almaktadır. 

Özel tasarım ve boyutta öğrencilerimizin 
kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanan 
Pedallı El Dezenfektanları ile öğrencilerimiz 
rutin olarak ellerini dezenfekte edebilmektedir.  

Okullarımızdaki tüm çalışanların maske takması 
zorunludur. 

Okullarımızda sık temas edilen alanlar Yüksek Isılı 
Buhar Makinesi ile sürekli olarak dezenfekte 
edilmektedir. 

Tüm bina girişlerinde, sosyal mesafeye uygun 
şekilde yerleştirilen El ve Ayak Dezenfektan 
makinesi yer almaktadır.  

Gün sonunda okul içinde kullanılan 
tüm alanlar dezenfekte edilmektedir. 

Sağlığınızı 
Önemsiyoruz 



OKULLARIMIZIN 
ANA BİNA GİRİŞ VE 
ÇIKIŞLARINA 
YERLEŞTİRİLEN 
TERMAL 
KAMERALARLA 
ATEŞ ÖLÇÜMÜ 
YAPILMAKTADIR. 



İşyeri hekimlerimiz tarafından yıl içinde, 
sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yüz yüze 
ve çevrim içi ortamda COVID-19 tedbirleri ve 
El Hijyeni Eğitimi verilmektedir.

Binalara giriş ve çıkışların yalnızca belirlenmiş 
olan kontrollü noktalardan yapılabilmesi için  
gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Servise binmeden ve okula girmeden önce ateş 
ölçümü yapılarak öğrenciler kabul edilmektedir. 
Ateşi yüksek olan öğrenciler dinlenme odasına 
alınacaklardır.

Okula maskesiz girişlere izin verilmemektedir.
Okul içerisinde de maske kullanılması zorunlu 
tutulmuştur.

Okulumuza gelen ziyaretçilere HES Kodu 
Kontrolü yapılmaktadır. 



Tüm veliler çocuklarının ve kendilerinin hastalık 
durumlarını okula bildireceklerini taahhüt 
etmektedirler.

Yüksek ateş ve benzeri durumlarda öğrenci 
izolasyon odasına alınacak, ailesine bilgi verilerek 
doktor kontrolüne gönderilecektir. Durumu düzenli 
olarak takip edilecektir.

Tören ve toplantılar çevrim içi olarak yapılmaktadır. 

Öğrencileri okuldan aynı kişinin alması ve bırakması 
beklenmektedir. Büyükanne/büyükbabaların okula 
gelmesi kendileri için risk yaratabilir.



Sağlığınızı 
Önemsiyoruz 

OKULDA 
BULUNAN
HERKES 
MASKE TAKMAK 
ZORUNDADIR. 



El temizliği için uyarı ve hatırlatma levhaları bulunmaktadır.
Her katta ve sınıfta dezenfektanlar vardır.

Atık maske için pedallı üniteler hazırlanmıştır.

Sınıflarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yeniden 
organize edilmiştir. Öğrenciler her gün aynı sıraya oturmaktadır. 

Klima sistemi çalıştırılmamaktadır. 

Okul içinde tüm çalışanların sosyal mesafe kuralına uyması 
konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Tüm çalışanlarımız 
salgın, salgından korunma yolları ve hijyen eğitimleri almaya 
devam etmektedir. 

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın. 

Kalem, silgi gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın. 

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının. 

Kalabalık ortamlara
girilmemeli.

Beslenme, dengeli ve sağlıklı; 
uyku, düzenli olmalı.

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

Ortak mekanlar
sık sık havalandırılmalıdır.

İzole edilmiş kişi varsa odasına 
maskeyle girilmeli.



Okul girişinde, sınıflarda ve ortak kullanım alanlarında 
enfeksiyon kontrol önlemlerini hatırlatıcı afişler bulunmaktadır.

Sınıflar ve koridorlardaki su sebilleri, damacanalar kaldırılmıştır. 

Okulumuzun tüm alanlarının temizliği Sağlık Bakanlığı’nın 
önerdiği 1/100 sulandırılmış sodyum hipoklorit ile yapılmaktadır.

Koridorlarda öğrencilerin gidiş ve geliş yönleri işaretlenmiştir.

Asansörler zorunlu ve acil bir durum olmadıkça 
kullanılmamaktadır.

Salgın süresince toplu etkinlikler yapılmayacak, konferans 
salonu, çok amaçlı salon, spor salonu gibi alanlar daha az sayıda 
kişi ile sosyal mesafenin korunabileceği şekilde 
kullanılmaktadır. 

Bayrak törenleri, her öğrencinin kendi sınıfında oturma 
düzeninde yapılmaktadır. 

Veli-öğretmen 
görüşmeleri çevrim içi 
platformlar aracılığı ile 

yapılmaktadır. 

Okul çıkışlarında, velisi 
tarafından getirilen 
öğrencilerimiz yine velisi 
tarafından alınacaktır. 
Velilerimiz okul binasına 
girmeden öğrenci çıkış 
kapısından öğrencilerini teslim 
alacaklardır. Öğrencilerimizin 
bırakılıp alınması sırasında 
velilerimiz maske takmalıdır. 

SOSYAL MESAFEYİ 
KORUYUN!

1 METRE»» »

»
SAĞLIĞINIZ İÇİN

SOSYAL 
MESAFEYİ 
KORUYUN!



Yemekhane 
Kullanımı
Öğrencilerin yemek saatleri dönüşümlü olarak farklı zaman 
dilimlerine göre planlanmıştır. 
 
Yemekhane oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun ve 
çarpraz oturma düzenine göre planlanmış olup, öğrencilerin 
oturma yerleri görsellerle işaretlenmiştir.

Açık su servisi yapılmamaktadır. Kapalı ambalajlı su servis 
edilmektedir. 

Çatal, kaşık ve bıçaklar tekli, kağıt ambalaj içerisinde servise 
sunulmaktadır. 

Açık salata büfesi kullanılmayacak olup salatalar tekli kaplarda 
ya da büfedeki görevliler tarafından servis edilmektedir. 



AÇIK SU SERVİSİ 
YAPILMAMAKTADIR.
KAPALI AMBALAJLI 
SU SERVİS 
EDİLMEKTEDİR.



Her kullanım sonrası yemekhane alanı ve masalar dezenfekte 
edilmektedir. 

Yemekhane masalarında baharat, tuzluk, sürahi vb. 
bulunmamaktadır. 

Baharatlar tek kullanımlık  paketler şeklinde, ekmekler tek 
kişilik porsiyon boyutunda kapalı ambalajlı olarak 
sunulmaktadır.  

Mutfak ve yemekhane çalışanlarının bone, eldiven, önlük, 
maske   takmaları zorunludur.



Öğrencilerimiz servise binerken ateşleri ölçülmekte 
ve el dezenfektanı kullanmaktadır.

Öğrencilerimiz servise maske ile binmekte ve yolculuk 
süresince maskeleri takılı olmaktadır. 

Servis şoförü ve servis rehberi de araç içinde maske 
kullanmaktadır. 

Öğrencilerimizin servis aracında belirlenen düzende her gün 
aynı yere oturmaları sağlanmaktadır.

Servis hizmetlerinin, Sağlık Bakanlığının servis araçlarına 
yönelik olarak belirlediği tedbirlere uygun olarak yürütülmesi 
sağlanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır. 

Servis
Kullanımı



Psikolojik
Danışmanlık ve

Rehberlik
Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin ruh sağlığı ve psikososyal 

destek ihtiyaçları için yapılacak çalışmalar, İTÜ Geliştirme Vakfı 
Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 

öğretmenlerimiz tarafından planlanmıştır. Farklı senaryolara 
göre planlanan rehberlik çalışmalarımız öğrenci ve velilerimiz 

ile paylaşılmaktadır.  



Öğrenci Velileri

Velilerimiz zorunlu hallerde okula gelmeleri 
durumunda randevu alacaklar ve 
velilerimizin okula girişleri kayıt altına 
alınmaya devam edilecektir. 

Veli görüşmeleri ve bilgilendirme 
toplantıları gerekli durumlarda çevrim içi 
yapılacaktır. 

Yüz yüze yapılması gereken toplantılarda 
sosyal mesafe kuralı uygulanıp gerekli 
hijyen sağlanacaktır.

Ziyaretçi 
Kabul 
Önlemleri



Ziyaretçiler

Okulda öğrenci bulunduğu süre içerisinde 
ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

Zorunlu hallerde ziyaretçi kabulünde
HES Kodu sorgulaması yapılacaktır.

Ziyaretçilerin okula girişi sırasında ateş ölçümü 
yapılacak ve ziyaretçiler kayıt altına alınacaktır.

Zorunlu hallerde ziyaretçi görüşmeleri 
ofis katında yapılacaktır.

Ziyaretçi 
Kabul 
Önlemleri



Özel Dr. Natuk Birkan 
İlkokulu ve Ortaokulu 

Özel Dr. Sedat Üründül 
Anaokulu

Özel Ekrem Elginkan Lisesi Özel Beylerbeyi Anaokulu, 
İlkokulu, Ortaokulu

Okulum Temiz Belgesi
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İTÜ Ayazağa Yerleşkesi
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Maslak Sarıyer, İstanbul

T: 0212 367 13 00 - F: 0212 285 71 50

 İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi
Beylerbeyi Mh. Vakıf Tarla Altı Sk. No:1 Üsküdar - İstanbul

T: 0216 401 17 73  - F: 0216 401 20 81

İTÜ GVO İzmir Yerleşkesi
Menderes Caddesi Sevgi Mh. No: 9 Gaziemir - İzmir

T: 444 6 488  - F: 0232 274 14 09

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları




