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Ġstanbul, 29/06/2020 

Sayın Veli, 
 

      BaĢlarda sakin bir seyir izlerken Mart ayı ortasında COVĠD-19 Virüsü’ nün aniden ortaya çıkmasıyla hiç 

umulmadık bir değiĢime uğrayan 2019/20 ders yılına bugün geriye dönüp baktığımız zaman, genel olarak 

öğrencisi, velisi, öğretmeni, okul yönetimi ve yardımcı personeliyle okulla ilgisi olan herkesin ortak çabaları 

sayesinde, bu zorlu sürecin üstesinden baĢarıyla geldiğimizi gururla söyleyebiliriz. 

 

      Bizim için özellikle gurur verici olan ise, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un bu ders yılında baĢka 

not verilmeyip birinci dönem notlarının yılsonu notu olarak kabul edileceğini açıklamasından sonra dahi, pek 

çok öğrencimizin derslere aktif bir Ģekilde katılmayı sürdürmesiydi. Çünkü bu, çoğu öğrencimizin kiĢisel 

öğrenme sürecinde kendisine düĢen sorumluluğu büyük oranda üstlenmiĢ olduğunu gösteriyor. Diğer bir 

deyiĢle, artık en temel yetkinliklerden birine sahipler ve bu bağlamda, öğrenme sürecinde öğretmen 

kontrolünü kısmen devre dıĢı bırakan uzaktan eğitimin pekiĢtirici katkısı yadsınamaz.  

 

      Öğrencilerimizin sayıca az denebilecek bir bölümü ise, kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu bu boyutta 

üstlenemedi. Onlara tavsiyemiz, tatilde yeterince dinlendikten sonra Ağustos ortasından itibaren  kendilerini 

okula hazırlayarak yeniden derslerine odaklanmaları ve 31 Ağustos’ta normal düzene geçilerek tekrar 

sınıflarda yapılacağını umduğumuz telafi eğitimine hep birlikte baĢlanmadan önce, kaçırdıkları derslerdeki 

eksiklerini gidermeleridir. 

 

Tatil öncesi siz velilerimizin dikkatini, öğrencilerimizle ilgili önemli konulara tekrar çekmek isteriz:  

 

1) T.C. Milli Eğitim Bakanlığının Resmi Gazetede yayımladığı (Sayı:31121) Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliğindeki değiĢiklik ile ilgili, olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci baĢarısının 

değerlendirilmesi maddesi eklenmiĢtir. Buna göre; öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ile 

öğrencilerin yıl sonu puanı belirlenmektedir. Birinci dönem hiç zayıfı olmayan veya yıl sonu not ortalaması 

50` nin üzerinde olan öğrencilerimiz doğrudan sınıflarını geçeceklerdir. Doğrudan sınıf geçme Ģartlarını 

taĢımayan öğrenciler zayıf ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.   

 

      T.C. Milli Eğitim Bakanlığının 05.06.2020 tarih ve 7258000 sayılı yazısı gereği, Sorumluluk sınavları Eylül 

ayında yapılacaktır.  Sorumluluk sınavlarında öğrenciler, 2019/20 eğitim öğretim yılının derslerinden birinci 

döneme ait konu ve kazanımlarından sorumlu olacaklardır.  Sorumluluk sınavlarıyla ilgili sınav takvimi ve 

sınavda uygulanacak Covid-19 önlemleri ile ilgili duyurular okul web sitemizde Eylül ayı baĢında 

yayımlanacaktır.  

 

      T.C. Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim öğretim kurumları için yüz yüze telafi eğitiminin 31 Ağustos 2020 

pazartesi günü baĢlayacağını ve üç hafta süreceğini açıkladı. Bu süreçte öncelikle öğrencilerin uzaktan 

eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine 

yoğunlaĢıp,  eğitimlerin yıl içinde de devam edeceğini bildirdi.  Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya 

SELÇUK`un açıklamaları doğrultusunda, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü devlet ve özel okullar 3 haftalık 

telafi eğitimlerine baĢlamak zorundadır. T.C Milli Eğitim Bakanlığının talimatlarında hiçbir değiĢiklik 

olmadığı takdirde, üç haftalık telafi dersler 31 Ağustos günü sabah saat 08.00 de okul bahçesinde karĢılama 

sonrası sınıf öğretmenleri ile yapılacak görüĢme ve ders programın sunumu ile baĢlayacaktır. Günde altı 

saatlik ders programı planlıyoruz, son ders saat 13:00 te bitecektir. Telafi eğitiminin ders programı ve 

planlanması Okul Ġdaresi tarafından yapılarak zamanında velilerimize duyurulacaktır. 

      

      BaĢarısız dersi olan öğrencilerimiz, negatif notlarını düzeltmek ve “Sorumluluk Sınavına” na girebilmek için 

28 Ağustos 2020 tarihine kadar Okul Sekreterliğine dilekçe vermelidirler. Dilekçe, hem veli hem de öğrenci 

tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca öğrencilerimizin web sayfamızda yayınlanacak olan sınav tarihlerine 

dikkat etmelerini tavsiye ederiz.  
 

 Not: Öğrenci ve velisinin imzaladığı “Seçmeli Dersler Listesi” formunda değişiklik yapmak         

isteyen öğrencilerimiz, 20 Temmuz 2020 tarihine kadar Okul Sekreterliğine yeni bir form 

vermelidirler. Bu tarihten sonra sekreterliğe ulaşan dilekçeler değerlendirilmeyecektir.  
 

2) Matura olgunluk sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz için önerilerimiz: 

 Yıl sonunda bütün derslerden geçer (pozitif) not almak. (Güz Sınavları dahil) 

 “C1 Sınavı” nı geçmek zorunlu değildir, ancak öğrenci için bir avantajdır. 12. sınıfta, aralık ayı sonuna 

kadar C1 Diploması alamamıĢ olan öğrenciler, Matura sınavına katılamayacaktır. 
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3) 2020/21 eğitim öğretim yılında okulumuzda, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın                    

24/08/2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanmıĢ ve internet sitemize konmuĢ olan Haftalık Ders Dağıtım 

Çizelgeleri uygulanmaktadır.    
 

4) 2020/21 eğitim öğretim yılında okulumuz öğrencilerinin taĢınması iĢi, 19/06/2020 tarihli Okul Aile Birliği 

toplantısında alınan karar ve TaĢımacıyı Tespit Komisyonunun kararıyla, yine Gür-Sel Turizm ve Servis 

Ltd. Şti. tarafından yürütülecektir. 

 

5) 2020/21 eğitim öğretim yılı, okulumuzun özel çalıĢma takvimi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının açıklamaları 

doğrultusunda yapılacak ve velilerimize web sitemizden duyurulacaktır. 

 

6) 2020/21 eğitim öğretim yılı okul ücretimiz 63.000 TL’dir. 30.07.2020 tarihine kadar yapılacak peĢin 

ödemelerde 58.000 TL tahsil edilecektir. Taksit tarih ve tutarları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

  

1.Taksit 2.Taksit 3. Taksit 4. Taksit 5. Taksit 
TOPLAM 

- 07.08.2020 - 09.10.2020 - 04.12.2020 - 05.02.2021 - 09.04.2021 

15.000 TL 12.000 TL 12.000 TL 12.000 TL 12.000 TL 63.000 TL 
 

 

Öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmesini ve yeni ders yılına sağlıklı bir baĢlangıç yapmasını dileriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Yasin BEġER  Paul STEINER 

Türk Müdür BaĢyardımcısı  Okul Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/21  Eğitim Öğretim Yılı Kitap Listesi – Lise 12. Sınıf 
 

Almanca 

 

: Bir önceki yılın kitabı kullanılacaktır 

Vladimir Vertlib, Zwischenstationen ISBN: 978-3-423-13341-8, (Yazın okunacak 

kitap) 

Sunrise, Michael Köhlmeier, ISBN: 978-3-85218-818-8 (Yazın okunacak kitap) 

İngilizce  : Bir önceki yılın kitabı kullanılacaktır. 

Matematik : Mathematik Verstehen 8, Schulbuch (978-3-209-09572-5) ÖBV-Verlag 

Mathematik Verstehen 8, Lösungen (978-3-209-09577-0) ÖBV-Verlag 

Hesap Makinası CASIO fx-991ES PLUS 

Psychologie  : Karl Lahner, Kernbereiche der Psychologie (sadece Matura sınıfları için)  

ISBN: 978-3-7055-2764-5 

Physik : Big Bang 8, ISBN: 978-3-209-04868-4 

Kimya+ 

Biyoloji 

: Bir önceki yılın kitapları kullanıcaktır. 

  


