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17.08.2020 

Sevgili Velilerimiz, 

 

T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı ve Bilim Konseyi ile 12 Ağustos Salı günü 

yaptığı görüşmeler sonunda yeni eğitim yılının tüm Türkiye’ de 31.08.2020 tarihinde başlayacağını, ancak 

21.09.2020 tarihine kadar ilk üç haftanın uzaktan eğitim şeklinde uygulanacağına karar verildiğini 

duyurmuştur.  

Sizlerin de bildiğiniz gibi Mart ayında uzaktan eğitime başlanmak zorunda kalındı. Özellikle EBA sisteminde 

bulunmayan Almanca okutulan dersleri uzaktan eğitimde olabildiğince iyi bir şekilde verebilmek için hepimiz 

elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çabaladık ve bu ne sizin ne de bizim için pek kolay olmadı. 

 

Müdüriyetimiz, veli ve öğretmenlerimize okul kapandıktan sonra bir anket formu göndererek uzaktan 

eğitimde ne gibi sorunlar yaşadıklarını bunları düzeltebilmek amacıyla sordu. 

31.08.2020 Pazartesi günü yeni ders yılına başlanması ve doğrudan üç hafta süreli uzaktan eğitimle 

başlanması, özellikle 108 Hazırlık sınıfı öğrencimizin yeni tanışacakları sınıf arkadaşları, hiç tanımadıkları 

yabancı dil konuşan öğretmenleri ile hiç tanımadıkları okullarında sosyal ilişkiler geliştirmeleri açısından çok 

zor olacaktır. 

 

Benzer sorunlar ara sınıflar için de geçerlidir. Toplam 35 Avusturyalı öğretmenimizden 8 öğretmenimiz 

Türkiye’ye yeni gelmekteler. Aylarca süren hazırlık çalışmalarımız sonucunda Haziran ayı ortalarında 

Bakanlığımıza Çalışma İzni ve Vize başvurumuzu yapabildik, ancak halen Ankara’ dan onay bekliyoruz, bu 

durumda yeni gelecek öğretmenlerimiz Ağustos ayında da İstanbul’ da başlayacakları yeni görevlerine 

hazırlanma fırsatı bulamayacaklar.  

 

T.C. Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu kararlarının tüm ülkenin yararı düşünülerek alındıklarını biliyoruz. 

Bizler de okulumuzda bu sürece iyi hazırlanmanın iyi bir eğitim vermek bakımından çok önemli olduğunu ve  

bu süreçte hazırlıklarımızı güçlendirebileceğimizi düşünerek MEB’ dan şartları değerlendirerek hazırladığımız 

biraz farklı bir Çalışma Takvimi uygulamak için izin istemeği bir çözüm olarak görmekteyiz.  

 

180 gün eğitimi yerine getirmek şartıyla 

 Daha önceden öngördüğümüz iki ara tatili 

Kasım 2020 (16.-20.11.2020) ve 

Nisan 2021 (12.-16.4.2021) 

uygulamamayı 

 180 günden eksik eğitim günü olduğu takdirde 18.6.2021 tarihinden sonra (en fazla bir hafta olmak 

üzere) bu günleri 180 güne tamamlamayı 

 T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu uygun gördüğü takdirde okulumuzda yüz yüze eğitime 

21.9.2020 Pazartesi günü başlamayı 

 31.8. – 18.9.2020 tarihleri arasında öğrencilerimizin Türkçe okutulan dersleri EBA sisteminden takip 

etmelerini 

Bakanlığımıza arz etmek üzere hazırlık yapmaktayız. 

 

Tüm öğretmenlerimizin katılacağı Açılış Toplantımız planlandığı gibi 31.8.2020 Pazartesi günü yapılacaktır. 

MEB Çalışma Takvimi değişikliği teklifimize onay verdiği takdirde, üç hafta içinde iyi bir planlama yaparak 

iki seçenek öngörmekteyiz. 

 21.9.2020 Pazartesi günü derslere başlamak  

 Ülkede pandemi sonuçları gerektirdiği takdirde uzaktan eğitim  

 

Teklifimizle önümüzdeki ders yılında mümkün olan en iyi eğitimi verebileceğimizi umuyoruz.  

MEB kararını müdüriyetimiz sizlere hemen duyuracaktır. 

 

Saygılarımla, 

 

 

Franz Kangler 

Kurucu Temsilcisi 


