
Değerli Velim,

Bildiğiniz gibi, Covid-19 nedeniyle 2019-2020 Eğitim öğretim yılının son çeyreğini uzaktan eğitim uygulaması ile tamamla-
dık ve öğrencilerimizin karne dosyalarını servislerle evlerine ulaştırdık.

Öğrencilerimiz kadar, sizler ve bizler için de zor gecen bu süreci; öğrencilerimizin, velilerimizin, yöneticilerimizin, öğret-
menlerimizin ve destek hizmeti veren tüm çalışanlarımızın desteğiyle başarılı bir şekilde  tamamladık.

Bu süreç boyunca öğrencilerimize destek olan öğretmenlerimize ve destek hizmeti veren tüm çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.

Gelişim Okulları, bu tür kriz durumlarında her zaman olduğu gibi bugün de siz değerli velilerimizin ve çalışma arkadaşları-
mızın destekleriyle hızlı ve etkili pozisyon alarak süreci yürütmektedir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için; Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda okulumuzu hem yüz yüze eğitime 
hem de uzaktan eğitime hazırladık ve tüm bu hazırlıklara ara vermeden devam ediyoruz. 

Neler Yaptık?

Yüz Yüze Eğitim İçin:
Halihazırda standardı yüksek olan hijyen ve temizlik koşullarımızı, TC Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 rehberleri 
ve TSE  gerekliliklerini dikkate alarak en üst düzeye çıkardık ve okulumuzu tüm senaryolara (seyreltilmiş, hibrit, vb.) hazır 
hale getirdik. Bu kapsamda;
 
• Tüm sınıflarda ve öğretim alanlarında, öğrenciler için tek kişilik sıralar, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil, 
yedek maske, öğretmenler için siperliklerin bulunması sağlanmıştır.

• Öğrencilerimizin okulda ve servislerde geçirdikleri zaman detaylı bir şekilde planlanarak; tene�üs, ders, yemek saati, 
giriş ve çıkışlarda pandemi koşullarına uygun bir rutin oluşturulmuş ve ilgili görevlendirmeler tamamlanmıştır.

• Tüm okul alanlarında rutin temizlik çizelgesi ve kontrolü, gün sonu ilaçlama koşulları belirlenerek standartlaştırılmıştır.

• Koridor, tırabzan ve tuvaletlerin, sayıca çoğalttığımız temizlik personeli ile, her tene�üs temizlenerek dezenfekte edilme-
si sağlanmıştır.

• Anaokulu, ilkokul, ortaokul  tuvaletlerinin ve tüm yemekhanelerin el yıkama alanlarındaki musluklar sensorlu hale 
getirilmiştir.

• Tüm yemekhanelerdeki, yemek masaları sabit fiberglass separatörler ile ayrılmış, yemekhane kullanım sayısı sınıflar için 
planlanarak seyreltilmiştir.

• Yemek sırasında kullanılan çatal, kasık, bıçak, peçete, sular, baharatlar kapalı paket halinde öğrencilerimize sunulmak 
için hazırlanmıştır. 

• Okulumuzun tüm alanlarında sosyal mesafe şeritleri, yönlendirmeler, görseller, Covid19’a karşı alınması gereken tedbir-
leri gösteren afisler hazır hale getirilmiştir.

• Okulumuzun tüm giriş çıkışlarında ayaklı dezenfektasyon üniteleri hazır hale getirilmiştir.

• Okulumuzun kampüs girişinde ve servis araçlarımızda ateş ölçümü standart hale getirilmiştir.

• Öğrencilerimizi taşıyan servislerimiz (%60 okulumuza ait) düzenli olarak sabah ve aksam, öğrencilerin her kullanımının 
ardından yetkili okul personeli tarafından dezenfekte edilmektedir. Her serviste öğrencilerimizin yeri sabitlenmiş ve 
gereken mesafe sağlanmıştır. Hosteslerin maske ve siperlik kullanması düzenlenmiş ve her servis aracımıza ateş ölçer 
dezenfektan, kolonya, ıslak mendil ve yedek maske sağlanmıştır.

• Gerekli hijyen koşullarını koruyabilmek için görevli temizlik personeli sayısı artırılmış ve tüm okul personeli (öğretmenler, 
idari personel, destek hizmetler personeli, servis şoförleri, hostesler) pandemi koşullarına uygun çalışma, yönlendirme 
biçimleriyle ilgili eğitimler almıştır. Bu konuda aldığımız danışmanlık sürmektedir.



Uzaktan Eğitim İçin;

• Geçen yıldan itibaren deneyimlediğimiz uzaktan eğitim koşullarımızı, öğrenci ve öğretmenlerimizin konforlarını ve 
sürecin daha etkili devam etmesini sağlamak için gerekli yatırımları tamamlayarak güncelledik.

• Gelişim Okulları uzaktan eğitim koşul ve araçlarını, sadece pandemi döneminin değil, gelecekte de eğitim sürecinin 
önemli bir parçası olacağını düşünerek pozisyon almıştır. Bu çerçevede okulumuz “Microso�” ile işbirliği anlaşması yapa-
rak “Microso� Proje Okulu” olmuştur. Amacımız, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren Microso� ile birlikte kurduğumuz yeni 
eğitim yönetim sistemimizi öğrencilerimizin hizmetine sunmaktır.

• Ayrıca, canlı yayın  yaptığımız derslerin içerik kalitesini, tasarımlarını ve öğretmenlerimizin dijital üretkenliğini artırmak 
için; tüm akademik personelimizi uzaktan eğitimle ilgili yoğun bir eğitim sürecine almış bulunmaktayız.

• Son olarak, internet alt yapımızı kuvvetlendirerek aynı anda 1500 kişinin kullanabileceği hale getirmiş bulunmaktayız.

Sayın Velim;

Okulunuzun stratejik yönetiminin sorumlusu olarak, bu kriz ortamında, okulumuzu yaşatmak temel  görevimdir. Bu çerçe-
vede, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da hangi koşullar olursa olsun tüm öğretmenlerimin, yöneticilerimin ve destek 
hizmeti veren tüm çalışanlarımın her hangi bir hak kaybı olmadan işlerine devam etmelerini sağlayacağımı belirtmek 
isterim.

Gelişim Okulları olarak, siz velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğiyle, pandemi sürecinin hangi koşullarda, ne kadar 
süreceği belirsizliğine kapılmadan; hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim için ulusal ve uluslararası eğitim alanlarında 
kullanılan, gerçekçi, uygulanabilir, öğrenciye katkısı en yüksek yatırımları yaptık ve yapmaya  devam edeceğiz.

2020-2021 eğitim öğretim yılı akademik hazırlıkları çerçevesinde şu ana kadar;

1) 17 Ağustos 2020’den bu yana 8. ve 12. sınıflarımıza yüz yüze, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11.sınıflarımızda uzaktan eğitime başladık 
ve devam ediyoruz.

2) 31 Ağustos 2020’den itibaren anaokulu öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık ve devam ediyoruz.

3) 31 Ağustos 2020’den itibaren 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimizle uzaktan eğitim çalışmalarına başladık ve sürdürüyoruz.

4) 1. sınıf ve tüm ilkokul öğrencilerimizin bireysel olarak öğretmenleriyle buluşmasını sağladık.

5) Öğrencilerimizin kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi gerekli öğretim araçlarını okul servislerimizle evlerine teslim ettik.

6) 9. Sınıf öğrencilerimize bireysel olarak yüz yüze İngilizce kur belirleme sınavı uyguladık.

bugünden sonra da  21 Eylül 2020’de tüm öğrencilerimizi okulda olmasını diliyoruz.



Sayın Velim;

Burada değinmek istediğim ve açıklık getirmek istediğim diğer bir konu da mali konulardır. Bizler  “özel” ad altında “kamu-
sal” hizmet sunan kurumlarız. Sizler çocuklarınızın  daha iyi bir eğitim-öğretim sureci yaşaması için bizim kurumlarımızı 
tercih ediyorsunuz. Elbette ki, ülkemizdeki ve ilimizdeki tüm özel okullar aynı kalite ve kültürde değiller. Sizler Gelişim 
Okulları’nı tercih ettiniz, bize güvendiniz ve en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı bize teslim ettiniz. Bunun için ayrıca 
teşekkür ederim. Kamu okulları nasıl ki bütçelerini sizden ve bizden aldıkları vergilere göre oluşturuyorlarsa, bizler de 
bütçelerimizi, nakit akışımızı ve yatırım harcamalarımızı velilerimizden elde ettiğimiz gelirlere göre oluşturuyoruz. Pande-
mi süreci, maalesef, hepimizin bütçesinde beklenmedik değişiklikler yarattı ve nasıl ki sizler aile bütçenizi buna göre 
tekrar gözden geçirerek yeniden planlama yapıyorsanız, bizler de kurumumuzun geleceğini aynı kaygılarla planlıyoruz. Bu 
çerçevede uygulamamız aşağıdaki gibi olacaktır.

1. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılına ilişkin yemek ve servis iadesi (yüz yüze telafi eğitimi yapılamadığı için) 60 gün üzerinden 
yapılacaktır. (8 ve 12. Sınıfların servis hizmeti dışında)

2. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında yüz yüze eğitimin yapılamayacağı günler için yemek ve servis iade veya mahsuplaşma 
yapılacaktır.

 - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için : (180 iş günü)
   Yemek bedeli: 2500 ₺
   Servis bedeli; 2500 ₺ dir.

Not: İade veya mahsuplaşma birinci dönemin sonunda hesaplanacaktır.

3. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için  yayınlanan genelgeye göre özel okullarda KDV %1’e indirilmiştir. Bu doğrultuda, 
velilerimize KDV‘den kaynaklı %7 (vergi matrahı üzerinden) iade yapılacaktır. İadeler, 31 Ekim 2020 ve 30 Kasım 2020 
tarihlerinde velilerimizin hesaplara defaten ödenecektir.

Sayın Velimiz;

Sağlığımızı ve eğitimi etkileyen, belirsizliği ve zorluğu yüksek olan bu süreçte, eğitim ve öğretim hangi senaryoyla yapılırsa 
yapılsın, bu senenin çocuklarımız için kayıp bir yıl olmaması adına Gelişim Okulları tüm ekibiyle hazırdır. Siz de bizimle 
olduğunuza göre, morallerimizi yüksek tutarak, ayaklarımızı yere sağlam basarak yolumuza devam edeceğiz. 

Çocuklarımızın yolu açık olsun. 

Sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.

Gelişim Okulları Yönetim Kur�lu Başkanı

Erdal ŞAHBAZ


