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Sayın Velimiz,

Covid-19 küresel salgınla 16 Mart itibari ile eğitim öğretime verilen ara ve 
devamında başlayan uzaktan eğitim sürecine; İSTEK Okulları olarak, eğitim ve 
öğretimin bütünlüğü ilkesine dayanarak dinamik ve üretken öğretmen ve yönetim 
kadromuzla, her kademeden öğrencilerimizin müfredatta yer bulan kazanımlara 
ilişkin hazır bulunuşluk düzeylerini arttırabilmeleri, kendi öğrenmelerinin 
sorumluluklarını alabilmeleri, salgın süreci boyunca evde geçirecekleri zamanı, 
sosyal ve duygusal olarak da verimli kılabilmeleri üzerine geliştirdiğimiz 
programlar ve ders içerikleri ile yapılandırarak Milli Eğitim Bakanlığının aldığı tüm 
tedbirlere riayet ederek katılım sağladık.

23 Mart tarihinden itibaren günde 5 ders saati canlı yayın ve 3 ders saati İSTEK 
ders videoları ile başlayan Uzaktan Eğitim sürecimiz, pozitif ekran süresi göz 
önünde bulundurularak her kademeden öğrencimizin akademik ve sosyal 
ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış, haftalık ders programına eklenen 2.yabancı dil, 
bilişim teknolojileri, uygulamalı dersler (Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik) 
ve gün sonu tekrar ve telafileri ile zenginleştirilmiştir. İSTEK Okulları  olarak 10 
kampüsümüzde,

Anaokullarımızda 14.880,
İlkokullarımızda 27.720,
Ortaokullarımızda 47.880,
Anadolu ve Fen Liselerimizde 73.800 saat canlı ders,Ortaokul ve liselerimizde 

toplam 135 ortak çevrim içi deneme sınavı yapılmıştır.

Süreç boyunca sosyal medya aracılığı ile yapılan müzik dinletileri, rehberlik 
servislerimizin canlı sohbetleri, çevrim içi turnuvalar ve kariyer planlama üzerine 
yapılan çalışmalar ile öğrencilerimizin salgın süresince evde geçirdikleri ders dışı 
zamanı yüksek motivasyonla verimli kılmak; siz değerli velilerimize yönelik yapılan 
uzman sohbetleri ile de birliktelik duygusunu arttırmak amaçlanmıştır. 

Geliştirdiği ve uyguladığı programlar ile fark yaratan İSTEK Okulları olarak eğitim 
ve öğretim sürecinin her durum ve koşulda eksiksiz olarak sürdürülmesi, 
öğrencilerimizin sosyal ve duygusal süreçlerinin desteklenmesi için akademik 
kadromuzla her yeni durum karşısında yapılandırdığımız Uzaktan Eğitim 
programımıza en değerlilerimiz olan çocuklarımızın uyumu, etkin katılımı ve takibi 
için bizleri destekleyen siz değerli velilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yüz Yüze Telafi ve Yeni Eğitim Yılına Başlangıcına Dair; 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararlar çerçevesinde 8 Haziran 2020 
tarihinde Anaokulu öğrencilerimiz okullarımızda yüz yüze eğitim öğretim 
süreçlerine başlamış olup 3 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecektir. 
Katılım sağlayamayan diğer tüm Anaokulu öğrencilerimizle beraber İlkokul, 
Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimizle uzaktan eğitim ve 
öğretim yukarıda belirtilen ve devam eden çalışmalar kapsamında aynı şekilde 
19 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecektir.

Sınav grupları olarak adlandırılan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizle yürütülen hazırlık 
çalışmaları sınav gününe kadar devam edecektir.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında sınav grubu olacak öğrencilerimizle (7 ve 11. 
Sınıf öğrencilerimizle) 3 Temmuz 2020 tarihine kadar sınavlara hazırlık 
çalışmaları canlı yayınlarla devam edecektir.

T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 
01.06.2020 tarih, 16915068-405 sayılı “Özel Okullarda Telafi Eğitimi” konulu 
yazısında; Özel öğretim kurumları “15 Ağustos 2020 tarihinden sonra başlayacak 
ve toplam süresi en az 3 hafta olacak telafi eğitimi yapılabileceklerdir.” 
denilmektedir. Bu kapsamda İSTEK Okulları olarak;

Öğretmenlerimizin göreve başlama tarihi 10 Ağustos 2020 olarak belirlenmiştir.

2020-2021 eğitim öğretim yılında 8. ve 12. sınıfta öğrenim görecek, sınav grubu 
olarak adlandırdığımız öğrencilerimizle telafi eğitimi ve sınavlara hazırlık 
çalışmaları 17 Ağustos 2020 tarihi itibari ile günde 6 saat ders ve etüt destekleri 
ile okullarımızın açılış tarihinden itibaren ise cumartesi günleri de eklenerek 6 
saat ders ve etütlerle devam edecek şekilde programlanmıştır.

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu ve Fen Lisesi diğer grup öğrencilerimizle, 
uzaktan eğitimden öğrencilerimizin ne kadar faydalandıklarının ölçümü 
yapılarak konu tekrarı veya sarmal döngü çerçevesindeki konularla 31 Ağustos 
2020 tarihinden başlayacaktır.

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimizle 31 
Ağustos tarihinde başlayacak programımız günlük 6 saat ders ve etkinliklerde 
değerlendirilecektir.

Okullarımıza yeni başlayan Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimizin “uyum ve 
oryantasyon” programı da 31 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Eylül ayının 3. haftasında yapılacak “verimlilik ölçümleri” kapsamında 
gereksinim duyulursa gün içi ders saatlerinde 1 ders saati artırımına 
gidilebileceği gibi eğitim öğretim süreçlerinin ihtiyaçlarına göre hafta sonu 
cumartesi günleri de sarmal döngü telafi programı kapsamında 
değerlendirilebilecektir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Covid-19 normalleşme süreci 
kapsamında belirlediği tedbirler, İSTEK Okullarının her kampüsünde alınmış olup 
değişebilecek olası şartlara göre uyum sağlanabilecek niteliktedir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığımızın açıklayacağı değişen yönetmelik, yönerge ve 
genelgelere göre hareket edileceğinden yukarıda belirtilen çerçeve 
programında değişiklik yapılabilir.

İSTEK Ailesinin tüm değerli üyeleri ile sağlıklı günlerde okullarımızda görüşmek 
dileği ile…

Saygı ve sevgilerimle…
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ders videoları ile başlayan Uzaktan Eğitim sürecimiz, pozitif ekran süresi göz 
önünde bulundurularak her kademeden öğrencimizin akademik ve sosyal 
ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış, haftalık ders programına eklenen 2.yabancı dil, 
bilişim teknolojileri, uygulamalı dersler (Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik) 
ve gün sonu tekrar ve telafileri ile zenginleştirilmiştir. İSTEK Okulları  olarak 10 
kampüsümüzde,

Anaokullarımızda 14.880,
İlkokullarımızda 27.720,
Ortaokullarımızda 47.880,
Anadolu ve Fen Liselerimizde 73.800 saat canlı ders,Ortaokul ve liselerimizde 

toplam 135 ortak çevrim içi deneme sınavı yapılmıştır.

Süreç boyunca sosyal medya aracılığı ile yapılan müzik dinletileri, rehberlik 
servislerimizin canlı sohbetleri, çevrim içi turnuvalar ve kariyer planlama üzerine 
yapılan çalışmalar ile öğrencilerimizin salgın süresince evde geçirdikleri ders dışı 
zamanı yüksek motivasyonla verimli kılmak; siz değerli velilerimize yönelik yapılan 
uzman sohbetleri ile de birliktelik duygusunu arttırmak amaçlanmıştır. 

Geliştirdiği ve uyguladığı programlar ile fark yaratan İSTEK Okulları olarak eğitim 
ve öğretim sürecinin her durum ve koşulda eksiksiz olarak sürdürülmesi, 
öğrencilerimizin sosyal ve duygusal süreçlerinin desteklenmesi için akademik 
kadromuzla her yeni durum karşısında yapılandırdığımız Uzaktan Eğitim 
programımıza en değerlilerimiz olan çocuklarımızın uyumu, etkin katılımı ve takibi 
için bizleri destekleyen siz değerli velilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yüz Yüze Telafi ve Yeni Eğitim Yılına Başlangıcına Dair; 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararlar çerçevesinde 8 Haziran 2020 
tarihinde Anaokulu öğrencilerimiz okullarımızda yüz yüze eğitim öğretim 
süreçlerine başlamış olup 3 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecektir. 
Katılım sağlayamayan diğer tüm Anaokulu öğrencilerimizle beraber İlkokul, 
Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimizle uzaktan eğitim ve 
öğretim yukarıda belirtilen ve devam eden çalışmalar kapsamında aynı şekilde 
19 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecektir.

Sınav grupları olarak adlandırılan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizle yürütülen hazırlık 
çalışmaları sınav gününe kadar devam edecektir.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında sınav grubu olacak öğrencilerimizle (7 ve 11. 
Sınıf öğrencilerimizle) 3 Temmuz 2020 tarihine kadar sınavlara hazırlık 
çalışmaları canlı yayınlarla devam edecektir.

T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 
01.06.2020 tarih, 16915068-405 sayılı “Özel Okullarda Telafi Eğitimi” konulu 
yazısında; Özel öğretim kurumları “15 Ağustos 2020 tarihinden sonra başlayacak 
ve toplam süresi en az 3 hafta olacak telafi eğitimi yapılabileceklerdir.” 
denilmektedir. Bu kapsamda İSTEK Okulları olarak;

Öğretmenlerimizin göreve başlama tarihi 10 Ağustos 2020 olarak belirlenmiştir.

2020-2021 eğitim öğretim yılında 8. ve 12. sınıfta öğrenim görecek, sınav grubu 
olarak adlandırdığımız öğrencilerimizle telafi eğitimi ve sınavlara hazırlık 
çalışmaları 17 Ağustos 2020 tarihi itibari ile günde 6 saat ders ve etüt destekleri 
ile okullarımızın açılış tarihinden itibaren ise cumartesi günleri de eklenerek 6 
saat ders ve etütlerle devam edecek şekilde programlanmıştır.

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu ve Fen Lisesi diğer grup öğrencilerimizle, 
uzaktan eğitimden öğrencilerimizin ne kadar faydalandıklarının ölçümü 
yapılarak konu tekrarı veya sarmal döngü çerçevesindeki konularla 31 Ağustos 
2020 tarihinden başlayacaktır.

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimizle 31 
Ağustos tarihinde başlayacak programımız günlük 6 saat ders ve etkinliklerde 
değerlendirilecektir.

Okullarımıza yeni başlayan Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimizin “uyum ve 
oryantasyon” programı da 31 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Eylül ayının 3. haftasında yapılacak “verimlilik ölçümleri” kapsamında 
gereksinim duyulursa gün içi ders saatlerinde 1 ders saati artırımına 
gidilebileceği gibi eğitim öğretim süreçlerinin ihtiyaçlarına göre hafta sonu 
cumartesi günleri de sarmal döngü telafi programı kapsamında 
değerlendirilebilecektir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Covid-19 normalleşme süreci 
kapsamında belirlediği tedbirler, İSTEK Okullarının her kampüsünde alınmış olup 
değişebilecek olası şartlara göre uyum sağlanabilecek niteliktedir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığımızın açıklayacağı değişen yönetmelik, yönerge ve 
genelgelere göre hareket edileceğinden yukarıda belirtilen çerçeve 
programında değişiklik yapılabilir.

İSTEK Ailesinin tüm değerli üyeleri ile sağlıklı günlerde okullarımızda görüşmek 
dileği ile…

Saygı ve sevgilerimle… 11.06.2020
      Ali İhsan ÖZYAZGAN

İSTEK Okulları Genel Müdürü


