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COVID-19 salgını koşullarında, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında yüz yüze 

eğitime başlanması ve okulların açık tutulması konusunda kararlı bir tavrın gösterilmiş 

olması, eğitim hakkının yaşama geçirilmesi açısından son derece önemlidir. Gerekli önlemler 

alınarak eğitimin sağlıklı, güvenli ve kesintiye uğramadan düzenli biçimde devamı 

Sendikamızın vaka sayılarının çok arttığı zamanlar dışında desteklediği bir durumdur.  

 

Bakanlığınızca  “Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması 

Gereken Uygulamalar Rehberi" ile  “COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken 

Önlemler” adlı kitapçık Sendikamız tarafından incelenmiştir. Rehber ve Önlemler’in oldukça 

önemli ve gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Ancak rehberde yer alan öneriler ile okullarda 

karşılaşılan gerçekler arasında bir uyuşmazlık gözlenmektedir. Alınması gereken önlem ve 

tedbirler kimi zaman yaşama geçirilememekte kimi zaman ise eğitim yöneticilerinin 

inisiyatifine bırakılmaktadır.   

 

Okullarda görev yapan birbiri ile ve öğrencilerle teması kaçınılmaz olan, aşı olmayan 

tüm eğitim emekçilerinin ve servis personelinin, kantin ve yemekhane görevlilerinin,  haftada 

en az iki defa PCR testi taramasından geçmesi zorunlu tutulmalıdır. Ayrıca okullara 

gönderilen maskelerin niteliği konusunda ciddi şikâyetler bulunmaktadır. Bu nedenle yeni 

maskelerin uzun süre kalabalık bir ortamda bulunulacağından FFP2 özelliği taşıması yararlı 

olacaktır. 

 

Okul öncesi eğitim öğretmenleri, 50 dakika olan ders süreleri konusunda yorgunluk, 

stres ve yardımcı bir öğretmenden destek alamama gibi sorunlar yaşadıklarını sendikamıza 

iletmektedirler. Okul öncesi eğitim kurumlarında ders sürelerinin düşürülmesi, 30 dakika ile 

sınırlandırılması, yardımcı öğretmenlerin görevlendirilmesi çalışmalarına hız verilmesi 

nitelikli bir okul öncesi eğitim için büyük önem taşımaktadır. 

 

Eğitim-öğretim programında aksaklık oluşmaması, eğitim emekçilerinin kalabalık 

veya uzak hastanelere gitmemeleri için, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak bir protokol ile PCR 

tarama testlerinin okullarda (iş yerlerinde) yapılması, hatta talep eden bütün eğitim 



emekçilerine ve öğrencilere ücretsiz yapılması okulların işleyişini büyük ölçüde 

rahatlatacaktır. 

 

Demokratik, şeffaf, denetlenebilir yönetim anlayışı gereği okullarda salgına karşı 

alınan önlemlerin ve tüm bunlar için ayrılan ödeneklerin açıklanarak salgınla mücadele ve 

nitelikli bir eğitim için ayrılan bütçenin katılımcı ve şeffaf biçimde yönetiminin sağlanması 

yerinde, zamanında ve etkili kararların alınmasını sağlayacaktır. Okul gelir ve giderlerinin 

eğitim emekçileri tarafından denetlenebilir olması katılımcı bir bütçe yönetimi anlayışını 

güçlendirecektir. 

 

Okul içinde pozitif vaka ve temaslı eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin okul içi 

eğitim bileşenleri ile açık ve şeffaf biçimde paylaşılması okulda alınacak önlemleri 

hızlandırma bakımından son derece önemlidir. Bölgelere ve illere göre genel verilerin 

Bakanlığınızca sendikalar ve eğitim kamuoyu ile paylaşılması salgın sürecine dair yeni 

düşünce ve uygulamaların tartışılmasına kaynaklık etmesi nedeniyle değer taşıyacaktır. 

 

Vaka sayılarının artması halinde ülke düzeyinde kapanma önlemi gerektiğinde, eğitim 

kurumlarının son kapanan ve ilk açılan yerler olması için gerekli duyarlılığın gösterileceği ve 

sonucu hakkında Sendikamızın bilgilendirileceğini umar, gereğini bilgilerinize sunarım.  
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