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Corona Covid-19 virüs salgını ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığının takviminde yer alan Nisan ayı 
içerisinde bulunan bir haftalık ara tatil öne çekilerek 16-20 Mart haftasına alınmıştır. 23-27 
Mart haftasında ise uzaktan eğitim haftası ilan edilmiştir.  

Değerli Velimiz, 
İhlas Koleji olarak 25 yıldır olduğu gibi bugün de öğrencilerimizin hiçbir mağduriyet 
yaşamaması için gerekli tedbirleri alıyor, planlamalarımızı yapıyor ve süreçle ilgili her türlü 
detayı siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşıyoruz.  

Corona Covid-19 virüs gündemi Türkiye’de yoğun olarak hissedildiğinden beri İhlas Koleji olarak 
yaptığımız çalışmalar, aldığımız önlemler ve önümüzdeki haftalara ilişkin planlamalarımız 
aşağıda özet olarak anlatılmıştır.  

Ara tatil sonrasında tüm öğrencilerimizle birlikte aynen okul devam ediyormuş gibi 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz hem sizinle hem de 
öğrencilerimizle irtibat halinde olmaya devam edecekler.  

Umuyoruz ki ülke olarak bu süreci en az zararla atlatıp yeniden kendi gündemimize döneriz.  

Biz işimizin başındayız! İçiniz rahat olsun! 

Sağlıklı günler diliyoruz. 

 

İhlas Koleji Genel Müdürlüğü 

 
 



 

 

HİJYEN ÇALIŞMALARI 
Bütün okullarımız THY uçaklarının dezenfeksiyonunda kullanılan madde ile özel ekipler tarafından 
dezenfekte edilmiştir. 

Tüm temizlik ürünlerine dezenfektan ürün takviyesi yapılmıştır. 

Okulda öğrencilerin temas ettiği tüm alanların temizlik periyotları sıklaştırılmıştır. 

Teneffüslerde lavabolar çamaşır suyu katkılı dezenfektanlarla temizlenmiştir. 

Tüm lavabolara antibakteriyel sabun konulmuştur.  

Okul lobilerine, yemekhane girişleri ve okulun diğer merkezi alanlarına konulan dezenfektan 
sıvılarıyla, öğrencilerin sıklıkla ellerini temizlemeleri sağlanmıştır. 

Teneffüslerde bütün kapı kolları dezenfektan maddesiyle temizlenmiştir. 

Teneffüslerde nöbetçi idareci ve öğretmenler tarafından öğrenciler sınıflardan çıkarılmış, sınıfların 
pencereleri açılarak havalandırma yapılmıştır. 

Servis firmalarımız tarafından araçların içi özel dezenfektanlarla temizlenmiştir. 

Öğretime ara verilen dönemde de hijyen ve detaylı temizlik çalışmaları aynı şekilde devam 
edecektir.  

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI 
El yıkama yöntemleri, genel sağlık kuralları ve hijyenle ilgili çeşitli posterler öğrencilerin 
görebilecekleri yerlere asılarak farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır. 

Okul yöneticilerimiz yemek saatinde yemekhanede bulunarak, yemek öncesinde ve sonrasında 
öğrencilerimizin ellerini yıkamaları konusunda hatırlatma yapmışlardır.   

Okul hemşirelerimiz ve doktorlarımız sınıf ziyaretleri yaparak öğrencilere Corona virüsle ilgili genel 
bilgi vermiş, korunma yollarıyla ilgili önemli ipuçlarını anlatmışlardır. 

Hastalık belirtisi olabilecek öğrenciler okul hemşiremiz tarafından tespit ederek aileyle iş birliği 
içinde hareket edilmiştir. 

ETKİNLİK PLANLARINDA REVİZYON 
Sürecin netleşmesinden sonra müfredatın yetiştirilebilmesi için önlem olması açısından; 

Öğretim yılı sonuna kadar yapılması planlanan yurtiçi ve yurtdışı geziler, 

Öğrencilerimiz için yapılması planlanan tüm sosyal etkinlikler, 

Velilerimiz için yapılması planlanan tüm etkinlikler, 

Okulların kendi bünyesinde planladıkları bilim, sanat ve beceri yarışmaları, 

Robotik, JMUN ve MUN gibi katılmayı planladığımız ulusal ve uluslararası yarışmalar, 

Öğrencilerin salonda toplu olarak bulunmalarını gerektiren tüm önemli gün ve hafta kutlamaları, 

iptal edilmiştir. 

   



 

AKADEMİK SÜREÇ VE UZAKTAN EĞİTİM PLANLAMALARI 
Milli Eğitim Bakanlığının ara tatili öne çekmesiyle birlikte, tüm kademelerdeki öğrencilerimiz 
için bir çalışma programı hazırlanmış ve velilerimize gönderilmiştir. 

Ara tatil haftasında tüm kademelerdeki öğrencilerimiz, öğrendikleri dersleri pekiştirmek 
amacıyla MORPA ÇOCUK, MORPA KAMPÜS ve EBA portallarından yararlanabileceklerdir. 
MORPA ÇOCUK ve MORPA KAMPÜS uygulamaları için giriş bilgileri velilerimize gönderilmiş, 
ayrıca her sınıf seviyesinde, hangi konuların, hangi gün çalışılabileceğiyle ilgili öğretmenlerimiz 
tarafından oluşturulan çalışma takvimi de paylaşılmıştır. 

Ara tatilde 8 ve 12. sınıflardaki sınav gruplarına yönelik olarak ayrıca; 

Online Danışmanlık Toplantıları 

Online Denemeler 

Canlı Ders Anlatımları 

yapılacaktır. 

Canlı ders anlatımları GotoMeeting uygulaması üzerinden, online deneme sınavları ise K12net 
sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Velilerimize bu sistemlere giriş ve kullanıma ilişkin tüm 
bilgiler gönderilecektir. 

23 Mart tarihinden itibaren ise, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan telafi programları 
doğrultusunda öğrencilerimiz yönlendirilecek, sınav grupları için canlı derslerimiz ve online 
denemelerimiz devam edecektir. 

Ayrıca öğrencilerimizin EBA, MORPA KAMPÜS, MORPA ÇOCUK, OKULİSTİK, KidzWonder, 
Scholastic, Cambridge LMS gibi farklı uzaktan eğitim platformlarından yararlanabilmeleri için 
detaylı yol haritaları okulumuz tarafından tüm velilerimizle haftalık olarak paylaşılacaktır. 

Bu arada K12 net üzerinden de ödevlendirmeler ve diğer dijital platformlarla ilgili 
yönlendirmeler yapılmaya devam edecektir. 

EBA EĞİTİM PLATFORMU 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA çok zengin içeriklerin birlikte sunulduğu bir 
sosyal eğitim platformudur. 23 Mart tarihinden itibaren bakanlığa bağlı tüm okullardaki 
uzaktan eğitim çalışmalarının merkezi EBA olacak ve müfredat buradan takip edilecektir. Ayrıca 
televizyon yayınlarıyla da öğretim programı desteklenecektir. 

Öğrencilerimiz şu anda EBA sitesine girerek ücretsiz üyelik oluşturabilir ve ders içeriklerine göz 
atabilirler. 23 Mart tarihinden itibaren ise normal yıllık plana uygun olarak bu platform 
üzerinden çalışılacak ünite, konu ve alt konular siz değerli velilerimize iletilecektir. 

İki haftalık dönemden sonra yaşanacak gelişmeler ve yapılacak açıklamalara uygun olarak biz 
de planlarımızı revize edecek ve sizlere gereken tüm bilgiyi vermeye devam edeceğiz.  


