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Değerli Velilerimiz, 
 
Hepinizin sağlıklı olduğunu umuyor, okulumuz hakkındaki güncel bilgileri veli mektubumuzla sizlere iletmek istiyoruz.  
 
Yüz Yüze Eğitim 
12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren Hazırlık ve 12. sınıflarımız ile yüz yüze eğitime başladık. Öğrencilerimiz 
haftanın iki günü okula geliyorlar. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve güvenlik tedbirleri doğrultusunda sunmuş 
olduğumuz yüz yüze eğitime katılımın yüksek olduğunu gözlemliyoruz.  
2 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren salı ve cuma günleri 9. Sınıf öğrencilerimize de yüz yüze eğitime başlayacağız. 
Yüz yüze derslere katılamayan öğrencilere her sınıf düzeyinden bir sınıf olmak üzere canlı yayın ile uzaktan eğitim 
yapılacaktır.  Ekteki güvenlik önlemleri ile ilgili yazımızı lütfen dikkate alınız!  
 
Uzaktan eğitim hakkında olumlu geri dönüşlerini aldığımız 10. ve 11. sınıf öğrencilerimizin yüz yüze eğitimi ile ilgili 
henüz bir bilgilendirme olmadı, olduğu takdirde program tarafınıza iletilecektir.  
 
Milli Bayramlar 
Avusturya Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 26 Ekim 2020 Pazartesi günü sadece Türkçe okutulan dersler Zoom üzerinden 
yapılacaktır. Yüz yüze eğitim önümüzdeki hafta sadece 27 Ekim 2020 Salı günü yapılacaktır. WebUntis üzerinden ders 
programına ulaşabilirsiniz.  
Cumhuriyet Bayramı törenimiz 29 Ekim 2020 Perşembe günü saat 09:00’ da başlayacak, 9. Sınıf öğrencilerinin 
katılımıyla Zoom üzerinden yapılacaktır.  
 
Ders Saatleri 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın vermiş olduğu talimatla 2 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitimle 
derslerin yapılacağı günler, başlama ve bitiş saatleri aşağıda belirtilmiştir: 
 

Sınıf Yüz Yüze Eğitim Günleri Ders Başlama Saati Ders Bitiş Saati 

Hazırlık Pazartesi-Perşembe 08:15 13:05 

9. Sınıflar Salı-Cuma 08:15 13:05 

12. Sınıflar Pazartesi-Perşembe 09:00 13:05 
                                Ders programına WebUntis üzerinden ulaşabilirsiniz.  

Sınavlar 
2 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren Hazırlık, 9. ve 12. Sınıfların, 16 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren       
10. ve 11. sınıfların yazılı sınavları başlayacaktır. Sınav tarihleri öğrencilerimize e-posta ile bildirilecektir. 
 
 
Veli Görüşmeleri 
COVID-19 salgını nedeniyle 2020/21 eğitim öğretim yılı 1. dönem veli görüşmelerimiz yüz yüze yapılamayacaktır. 
Öğretmenlerimiz ile çevrimiçi görüşmek üzere öğrenci işleri sekreteri Sinem Çakır’dan randevu almanız gerekmektedir                    
(0 212 313 49 35).  
 
 
Okul Aile Birliği 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazısı gereği, COVİD-19 salgını ile ilgili tedbirlerden dolayı 2020/21 eğitim öğretim yılı    
“Okul Aile Birliği Genel Kurul Seçimi” 27 Ekim 2020 Salı günü saat 14:00 ´te okulumuz bahçesinde yapılacaktır.         
Kötü hava koşulları durumunda seçim başka bir tarihe ertelenecektir.  
 
 
Eğitim öğretim yılımız bugüne kadar gayet başarılı olmuştur. Lütfen evde ailenizin sağlığına dikkat ederek ve öğrencinizi 
sağlıklıysa okula göndererek bizi desteklemeye devam edin.  
 
Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.  
 
 

Dr. Yasin BEŞER Mag. Gernot GRABHER 
Türk Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü 

 
Not: Belirtilen tarihler gelecek talimatlarla değişebilir. Anlayışınıza şimdiden teşekkür ederiz.  
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Yüz Yüze Eğitimde Güvenlik Önlemleri 
 

 
Yüz yüze eğitim sürecinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar doğrultusunda 
düzenlemeler yapılmıştır: 
 

 Okul binasına girişte ateş kontrolü, maske değişimi ve ellerin dezenfekte edilmesi zorunludur.  

 Her öğrencinin gerektiğinde değiştirebilmesi için evden gelirken beş adet yedek maske getirmesi önerilir.  

 Dersliklerimiz sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmiştir. Ders aralarında sınıflar 
havalandırılmaktadır. 

 Hijyen kuralları gereği öğrencilerin kendi içecek ve yiyeceklerini yanlarında getirmeleri önerilir.  

 T.C. Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda okul kantinimizi açmayı planlıyoruz. Cep telefonu ile 
temassız akıllı otomatlar (Su/Maske seçeneği ile) kullanıma sunulacaktır.  

 COVID-19 riski olan öğrenciler İzole Odası’ na alınacak, velisine ve yetkili makamlara durumu hakkında bilgi 
verilecektir. 

 
Çocuğunuzun derslere katılmayacağını idareye daha önceden bildirmenizi, ateş, öksürük, göğüs ağrısı, nefes almada 
zorlanma gibi belirtiler gözlemlediğinizde veya ailede bu tür şikâyetlerin olduğu durumlarda öğrencinin kesinlikle okula 
gönderilmemesini ve okulun bilgilendirmesini önemle rica ederiz.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Okulumuzda HES Kodu ve Güvenli Alan Uygulaması 
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile Covid-19 salgınının kontrol ve takibinin yapılmasını sağlamıştır. 
 
HES içinde yer alan “Güvenli Alan” ve “HES Kodu Sorgulama ve Okutma” uygulamaları ile vatandaşların riskli olup 
olmadığı, riskli kişilerle temas edip etmediği gözlemlenmekte, bulundukları mekânların takibi, güvenliği sağlanmakta ve 
tüm sosyal alanlarda salgın riski en aza indirilmektedir. 
 
HES uygulaması kullanan kişiler, okula girişte bulunan kare kodunu okuttuklarında Sağlık Bakanlığı sistemine kaydedilir. 
Böylelikle sonradan tespit edilmiş pozitif vaka ile aynı ortamda aynı zaman diliminde bulunan kişilere Bakanlık 
tarafından bildirim yapılır, sağlık ve rehberlik hizmeti verilir. 
 
Okulumuz bu uygulamaya katılmıştır ve girişlere okulun “Güvenli Alan” kare kodu da koyulmuştur. 
 
HES kodu bildirimi zorunludur. Güvenli Alan kare kodunun taranması zorunlu değildir. 
 

 
 


