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İnfluenza (grip), influenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığıdır. 

Özellikle sonbahar ve kış aylarında mevsimsel olarak vaka artışları ile seyreden influenza, 

zaman zaman küresel çapta görülen ve pandemi olarak adlandırılan salgınlara da neden 

olmaktadır. 

İnfluenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yeni 

bir tipte influenza virüsü ortaya çıkabilmekte ve insandan insana kolayca geçiş yeteneği 

kazanabilmektedir. Ortaya çıkan yeni tipte influenza virüsü ile daha önce hiç teması olmayan 

ve/veya virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir 

kısmının etkilenmesine bağlı olarak pandemi ortaya çıkmaktadır. 

İnfluenza pandemisinin mevsimsel influenzaya kıyasla çok daha fazla sayıda vaka ve 

ölüme yol açabilecek bir potansiyele sahip olması nedeniyle pandeminin toplumda yaratacağı 

zararları en aza indirmek için pandemi öncesi dönemde planlar yaparak, bu planlara göre 

hazırlık çalışmaları yürütmek ve pandemi ortaya çıktığında da pandeminin etkilerini 

azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak son derece önemlidir. 

Planın amacı; ülkemizdeki tüm kişi, kurum ve kuruluşların influenza pandemisini 

anlamalarına, rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapmalarına ve 

pandemi durumunda koordinasyon içerisinde hareket etmelerine yardımcı olacak bilgi ve 

çerçeveyi sağlamaktır. 

Yapılacak planlamalar ile virüsün bulaşması, hasta sayısı, hastanede yatış ve hastalığa 

bağlı ölümlerin azaltılması, kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve pandeminin 

yaratacağı ekonomik ve sosyal yükün azaltılabilmesi hedeflenmektedir. 

Cumhurbaşkanlığının 2019/5 nolu Genelgesine istinaden Pandemi Döneminde kamu 

hizmetinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak, 

“Pandemik İnfluenza Faaliyet Planı” uygulanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEVCUT DURUM 

• Personel sayısı: 8315 

• Kurumda ikamet eden kişi sayısı: 208 (Lojmanlarda bulunanlar.) 

• Kurumda ikamet eden kişilerin yaş grupları ve dağılımı: 15-18 yaş öğrenci ve yetişkin 

• Pansiyon yatak sayısı: 5666 yatak 

• Kurumda yatak doluluk oranı: % 64,30 (3647 yatak) 

• Sağlık hizmeti sunumunun nasıl yapıldığı: Aile Hekimlikleri 

• Sağlık personeli sayısı ve unvanı: 2 Doktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANDEMİK İNFLUENZA DURUM ORGANİZASYONU 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİP KOORDİNATÖRÜ 

HASAN KUYUMCU 

EKİP 

ALİ OSMAN AHLATÇIK (Ekip Lideri) 

MEHMET GÖLE 

ALİ CAN 

MUSTAFA ÖZDOĞAN 

ORAL KELTEN 

SERKAN TAŞ 

DUYGU ALTUN 

MERKEZ İLÇE 

İLÇE MİLLİ 

EĞİTİM 

MÜDÜRLERİ 

ÖZEL/RESMİ OKUL MÜDÜRLERİ 

PANSİYONDAN SORUMLU MÜD. YARDIMCILARI 

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI MÜDÜRLERİ 

ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ 

 
HALK EĞİTİM MÜDÜRÜ 

AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRÜ 

ÖZEL/RESMİ OKUL MÜDÜRLERİ 

VE 
PANSİYONDAN SORUMLU MÜD. YARDIMCILARI 

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI MÜDÜRLERİ 

ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLERİ 

HALK EĞİTİM MÜDÜRÜ 

AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRÜ 

İL MİLLİ EĞİTİM BİNASI TESİS MÜDÜRÜ 

İL MİLLİ EĞİTİM BİNASI TESİS MÜDÜRÜ(Var ise) 



PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEM 

 

Yapılması Gerekenler: Faaliyetler: 

İşyerinde Pandemi Faaliyet Planını Yapacak 

Koordinatör ve Ekibi 

Ekip belirlendi. Ekibin Sağlık 

Müdürlüğünce yapılacak eğitime katılımını 

sağlanacak. 

Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişim Ekibin Müdürlüğümüz bağlı birimleri İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk Eğitim 

Müdürlükleri, okul müdürlükleri, yatılı 

öğrenci barındıran kurum müdürlüklerimiz, 

öğretmenevi müdürlüklerimiz ile iletişim 

halinde olacak. 

Pandemi faaliyet planının 

kurumsallaşması 

Her kurumun amiri/sorumlusu bu planın 

uygulanmasından sorumlu olacaktır. 

Hazırlanan planın iş yerinde uygulanması 

için gereken talimatlar hazırlanacak. 

İşyerinin Araç ve Gereç Temizliğinin 

Planlandı 

Konu hakkında kurumlarımız 

bilgilendirilecek ve hijyene hassasiyet 

gösterilmesi sağlanacak.  

Okullarda çevresel temizlik için Sağlık 

Bakanlığı tarafından belirlenen sulandırma 

oranında çamaşır suyu bulundurulması ve 

kullanılmasına dair planlama yapılacak. 
Kurum içi ve kurum dışı iletişim 

Mevcut iletişim kanalları (DYS, telefon, e-

posta, kurum içi Web tabanlı gruplar) olası 

pandemi döneminde kullanılacak. 

Aşılama ve antiviral ilaç kullanımı Sağlık Bakanlığı’nın önerileri takip 

edilecek ve uygulanacak. Okullarda aşı 

uygulama odası hazırlanacak. 

Kurumumuza Bağlı  

İlçe Milli Eğitim Müdürleri,  

Halk Eğitim Müdürleri,  

okul müdürlükleri,  

pansiyon sorumlusu müdür yardımcıları,  

öğretmenevi müdürleri, tesis müdürleri ve 

öğretmenler Pandemi konusunda eğitimden 

geçirilecek. 

İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık 

Müdürlüğü’nden eğitimci istenecek ve 

eğitim planlanacak. 

Pandemik influenza, korunma ve kontrol 

önlemleri konusunda, öğretmen, okul 

yöneticisi, diğer personel ve 

öğrencilere/velilere Sağlık Bakanlığı 

tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda 

bilgilendirme yapılması. 

İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapacağı 

eğitimlere katılan kişiler 

okullarındaki/kurumlarındaki 

öğretmenlere ve tüm personele bu 

bilgileri aktaracak. Öğretmenler 

öğrencilere konu hakkında bilgi verecek. 

Velilere broşür gönderilerek 

bilgilenmeleri sağlanacak. 

Çalışanların ailelerinin gereksinimlerinin 

saptanması, önlem alınmasına yönelik 

farkındalık çalışması yapılması 

Aileler olası pandemi senaryoları ve 

yapılacaklar hakkında bilgilendirilecek. 

(afiş-broşür). 

İş yeri için önceliklerin İş yerinin tüm faaliyetleri 



belirlenmesi listelenerek önemine göre 

sıralanacak. 

Öncelikli hizmetlerin belirlenmesi Öncelikli hizmetler önem sırasına göre 

belirlenecek. 

Mal ya da hizmet üretiminde ara 

verilecek işlerin öncelik sıralarının 

belirlenmesi 

Mal ve hizmet üretimi önem sırası 

belirlenecek. 

Çalışanların, malzeme ve cihazların ikincil 

ve üçüncül olarak nasıl temin edileceği ile 

ilgili önceliklerin belirlenmesi 

Temel faaliyetlerin sürdürülmesi için 

gereksinim duyulan çalışan, malzeme ve 

cihazların tam olarak belirlenerek 

çalışmanın sürdürülmesi sağlanacak. 

İş yeri içindeki hayati faaliyetleri 

sürdürürken ortaya çıkabilecek sorunların 

çözülmesi, iş yeri tarafından kendi içinde 

sağlanan ya da dışarıdan alınması gerekli 

malzemelerin sınıflandırılarak temin 

edilmesi sağlanacak. 

İşe devamsızlık iş gücü kaybının tahmin 

edilmesi 

Çalışanlarla toplantı yapılıp pandeminin 

olası etkileri tartışılarak gereksinimler 

saptanacak. 

Temel faaliyetlerin, malzemenin ve 

cihazların işlevselliğinin sürdürülmesi 

Stokların belirlenecek ve hayati 

işlevlerin nasıl sürdürülebileceği 

planlanacak. 

İşe ve okula devamsızlık, iş gücü tahmininin 

yapılması 

Kurumdaki öğrenci ve çalışan devamsızlığı 

takip edilerek devamsızlık ve hasta kişi 

sayısı günlük olarak bildirilecek. 

Her kurum ve bölüm kendi iş yükünü kendi 

içinde paylaşacak. Şartların gelişimine göre 

görev dağılımı yapılacak. 

 

Hasta olan bireylerin yönlendirilmesi Ailelere, hasta çocuklarının veya aile 

üyelerinin iyileşene kadar evde kalması ve 

kalabalık ortamlardan uzak tutulmaları 

konusunda bilgi verilecek. 

Yurt, Pansiyon ve Öğretmenevleri pandemi 

planları ayrıca hazırlanması 

Tablo 9. Toplu Yaşam Alanları İçeren 

Kurum/Kuruluşlar İçin Pandemik İnfluenza 

Faaliyet Planı Kontrol Listesi esas 

alınacaktır. (Pandemik İnfluenza Ulusal 

Hazırlık Planı Sayfa 90/91) 

 

İl Milli Eğitim Planına ek olarak aşağıdaki 

unsurlarda planda yer alacaktır. 

Bünyesinde yurt/pansiyon vb. barınma alanı 

bulunan kurumlar kendi planlarını il planı 

çerçevesinde hazırlayacak. 

İnfluenza virüsünün yayılımı hızla 

olduğundan hastalığın bulaştırıcı olduğu 

dönemde hastalık belirtileri olan kişilerin 

bir arada kalmasını sağlamak üzere yaşam 

alanları belirlenecek. İlgili alanlın yatak ve 

diğer malzeme ihtiyacı var ise miktarı ve 

temin yöntemi belirlenecek. 

Hastalık belirtileri gösteren kişilere sağlık 



hizmet sunumunun nasıl sağlanacağı sağlık 

müdürlüğü ile koordineli olarak 

belirlenecek. 

Hastaların hangi sağlık 

kurumu/kurumlarına ve ne şekilde transfer 

edileceği belirlenecek. 

Kurum/kuruluş içi, dışı ve sağlık müdürlüğü 

iletişim planı hazırlanacak. Kurum 

personeli, ikamet eden kişilerin iletişim 

bilgileri kayıt altına alınacak ve düzenli 

aralıklarla güncellenecektir.   

İl/ilçede sağlık müdürlükleri başta olmak 

üzere pandemi döneminde iletişim 

kurulacak kurumlar belirlenecek ve iletişim 

bilgileri alınarak güncel tutulacaktır. 

Kurumda hizmetin devamı için kritik olduğu 

değerlendirilen kişiler için pandemik aşı 

ve/veya antiviral ilaç ihtiyacı hesaplanacak. 

Sağlık kurumuna başvuran ve semptomları 

olan hastalarda bulaşıcılığın engellenmesi 

amacı ile kullanılmak üzere ihtiyaç 

duyulacak cerrahi maske miktarı 

belirlenecek. 

Pandemi faaliyet planı ile ilgili tatbikatlar 

yapılması 

Kurum içi ve kurum dışı tatbikatlar 

uygulanacak, plandaki aksaklıklar 

düzeltilecek. 

 

PANDEMİ SIRASINDA 

 

Yapılması Gerekenler: Faaliyetler: 

Pandeminin yayılım hızını izleme Pandeminin uluslararası veya ulusal 

yayılım hızı takip edilecek. 

İş yerinde risk yönetim 

stratejilerinin uygulanmaya 

konulması 

Bulaşmanın önlenmesi ile ilgili 

stratejiler hayata geçirilecek; 

 Cerrahi maske kullanımı 

 El hijyeninin sağlanması (el 

yıkama ve alkol bazlı el 

antiseptiği kullanımı) 

 Kişiler arası temasın azaltılması 

(tokalaşma, sosyal öpüşme,yakın 

mesafeden konuşma, kalabalık ortam 

oluşturacak toplumsal faaliyetlerin 

azaltılmasıvb.) 

 Öksürme ve hapşırma eğitimivb. 

Çalışanların hastalık riski açısından 

Değerlendirilmesi 

 Birinci derecede öncelikli risk grupları 

 Risk grubunda olan ve/veya ailesinde 

risk grubunda birey bulunan çalışanlar 

saptanacak ve bilgilendirilecek. 



 65 yaş ve üzerindeki kişiler, 

 Gebeler ve lohusalar, 

 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre 

aspirin kullanması gerekenler, 

 Diyabet hastalığı dâhil herhangi bir 

metabolik hastalığı olanlar, 

 Astım dâhil kronik solunum yolu 

hastalığı olanlar, 

 Kronik böbrek hastalığı olanlar, 

 Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı 

olanlar, 

 Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler 

(kronik kan hastalığı olanlar, kanser 

hastaları, immünsupresif ilaç 

kullananlar, HIV/AIDS hastaları), 

 Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda 

yaşayanlar, 

 Morbid obez olanlar (Vücut Kitle 

İndeksi VKİ ≥ 40 kg/m2). 
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İkinci Derecede Öncelikli Gruplar 

 6-59 ay arası çocuklar, 

 Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda 

çalışanlar, 

 Sağlık personeli ve sağlık 

kurumlarında çalışanlar, 

 Kronik bakım gerektiren nörolojik 

hastalığı olanlar. 

 Ülkemizde aşağıda belirtilen risk 

gruplarında kişilerin 

hastalıklarını/gebeliklerini belirten 

sağlık raporuna dayanılarak hekim 

tarafından her Ekim ile Mart dönemi 

içerisinde reçete edildiğinde aşıların 

bedelleri her dönem bir defaya mahsus 

olmak üzere geri ödeme 

kapsamındadır. 

 65 yaş ve üzerindeki kişiler, yaşlı 

bakımevleri ve huzurevlerinde kalan 

kişiler sağlık kurulu raporu 

aranmaksızın, 

 Gebeliğinin ikinci veya üçüncü 

trimesterinde olanlar, 

 Astım dâhil kronik pulmoner ve 

kardiyovasküler sistem hastalığı olan 

erişkin ve çocuklar, 

 Diabetes mellitus dâhil herhangi bir 

kronik metabolik hastalığı, renal 

disfonksiyonu, hemoglobinopatisi olan 

veya immunosupresif olan erişkin ve 

çocuklar, 

 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli 

 

 Risk grubunda olan çalışanlar için 

korunma önlemleri öncelikle hayata 

geçirilecek. 

 Risk grubunda olan çalışanların 

hastalık yönünden günlük takibi 

yapılacak. 

 İş yeri hekimi ya da en yakın 
birinci basamak sağlık kuruluşu ile 
yakın iş birliği sağlanacak. 



aspirin tedavisi alan çocuk ve adolesanlar. 

Çalışanları ve ailelerini enfeksiyondan 

korunma ve hastalık durumunda yapılması 

gerekenler hakkında bilgilendirmek 

Pandemi sırasında çalışanlara ve ailelerine 

bilgi verilecek. Bu bilgiler arasında; 

hastalığın güncel durumu, bulaşma yolları, 

el hijyeni, beslenme, kişisel korunma, 

kalabalık yerlerde bulunmama KKE 

kullanımı gibi konular olacak. 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 

dokümanların görülebilir yerlere asılacak, 

şirket içi iletişim ağlarında paylaşılması, 

çalışanlara ve aile bireylerine dağıtılması 

ve bu konuda eğitim amaçlı toplantı 

yapıacak. 

Çalışanların hastalıktan korunma 

stratejilerini uygulamaya koymak 

Çalışanlara aşağıdaki önerilerde 

bulunulacak; 

 Çalışma saatleri süresince ve 

sosyal zamanlarda çok yakın 

mesafede bulunmamaları, 

 Kalabalık ortamlarda 

bulunmamaları, 

 Toplu taşıma araçlarını kullanmama 

veya kalabalık saatler yerine daha 

sakin zamanlarda kullanmaları, 

gerektiğinde cerrahi maske 

kullanmaları, 

 Yemek aralarını çalışma saati 

içine yaymaları, 

 Yapılacak toplantıların süresinin kısa 

tutulması, mümkün olduğunca az 

katılımcı ile yapılması, 

 El hijyeni, öksürme-hapşırma sırasında 

ağız ve burunun kapatılması 

konusunda farkındalık yaratılması, 

 Enfeksiyondan korunma ve 

kontrolde kullanılacak 

malzemelerin dağıtılması ve 

ulaşılabilirliğinin artırılması. 

Kişisel koruyucu ekipmanları 

kullanıma sunmak 

Hastalık belirtileri olup işe devam 

edenlere cerrahi maske dağıtılacak. 

İş yerinin, araç ve gereç temizliği Bulaşma riski taşıyan alan ve eşyalar 

günde en az bir kez sabun, deterjan 

veya dezenfektanlar ile temizlenecek. 

Psikososyal destek sağlamak 
Çalışanların psikososyal durumları 

takip edilecek. 

Bu konuda hizmet veren kurum ve 

kuruluşlar ile iş birliği yapılarak sosyal 
hizmet ve sosyal yardım sağlanacak. 

Pandemi faaliyet planının işleyişinin 

değerlendirilmesi 

Pandemi çalışma ekibi ile pandemiye 

hazırlanma ve pandemi sırasında yapılacak 



faaliyetler ile ilgili programa dayalı 

tatbikatlar yapılacak ve plandaki 

aksaklıklar düzeltilecek. 

 

PANDEMİ SONRASI DÖNEM 

 

  Yapılması Gerekenler: Faaliyetler: 

Pandeminin iş yerine etkilerinin tespiti İş gücü ve ekonomik anlamda olumlu ve 

olumsuz etkileri saptanacak. 

Arızalanan araçların yapılamayan 

bakımları, tedarik zincirinin yetersiz 

işlemesi sonucu veya hastalık nedeniyle 

üretim ve iş gücü kayıpları dikkate 

alınacak. 

Raporlama Pandeminin tüm etkileri raporda yer 

alacak. 

Pandemi planının revizyonu Pandemi sonrası dönem yeni bir pandemi 

dalgası öncesi hazırlık dönemi olarak 

kabul edilecek. 

 

 

 

 

                                                                                                                             Yakup SARI 

                                                                                                İl Milli Eğitim Müdürü 


