
 

 
16-20 Mart 2020 Haftası 

ARA TATİL BİLGİLENDİRME 
11. Sınıflar 
 

Corona virüs salgınından dolayı Millî Eğitim Bakanlığı bir haftalık ara tatili öne almıştır. Bakanlığın 
açıklamasına göre 16-20 Mart tarihleri arasında öğrencilerimiz evlerinde dinlenecek, 23 Mart 
tarihinden itibaren de uzaktan eğitim uygulamalarıyla öğretime devam edeceklerdir. 
Değerli Velimiz, 
Milli Eğitim Bakanlığının takviminde yer alan Nisan ayı içerisinde bulunan bir haftalık ara tatil 
öne çekilmek suretiyle 16 – 20 Mart haftasına alınmıştır. 23 – 27 mart haftasında ise uzaktan 
eğitim haftası ilan edilmiştir.  

Biz de İhlas Koleji olarak öğrencilerimizin hiçbir mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri 
alıyor, planlamalarımızı yapıyoruz. İhlas Kolejinde sene başında olası yaşanabilecek doğal afetler, 
kar tatilleri vb durumlara karşı müfredatımız esnek bir yapıda planlanmaktadır. Böylelikle 
öğrencilerimizin öngörülemeyen tatil ve molalardan etkilenmemesi sağlanır.  

Mevcut duruma göre sadece fazladan bir haftalık tatil bulunmaktadır. Bizim her sene 
yaptığımız planlamalarımızda ise en az iki hafta tatil olasılığı düşünülerek tasarlandığı için,  her 
hangi bir sıkıntıya düşecek durum bulunmamaktadır. Tatilin daha da uzaması halinde ise 
alacağımız bir çok tedbir planlanmıştır.  

Bu kapsamda okullar açıldıktan sonra konularımızın sağlıklı bir şekilde işlenebilmesi için yeterli 
süreyi oluşturabilmek adına ikinci dönem yapacağımız 13 adet etkinlik ve sosyal faaliyet iptal 
edilmiştir. Bu da bize toplamda ders süresi olarak yaklaşık 4,8 gün kazandırmış olacaktır. 

9, 10 ve 11. sınıflarımız uzaktan eğitim haftasında Milli Eğitim Bakanlığının yayına başlayacağı 
EBA kanallarını takip edeceklerdir. Tatil sürecinin uzaması durumunda ise EBA kanallarının yanı 
sıra biz de 9, 10 ve 11. sınıflarımız için online ders takviyelerine başlayacağız. Okulların açılması ile 
birlikte de hafta sonu çalışmamız olan ETAP ETÜT programlarımızı ETAP DERS programlarına 
dönüştürerek telafi programları yapmış olacağız. 

Bu arada öğrencilerimize K12 net üzerinden ödev gönderimleri devam edecek, yıllık plana 
uygun bir şekilde öğretmenlerimiz tarafından akademik süreç takip edilecektir. Üniversite 



 

sınavlarında çok önemli yeri olan Milli Eğitimin Bakanlığının kazanım testlerinin bu süre 
zarfında öğrencilerle paylaşılarak çözdürülmesi amaçlanmaktadır. 

Sınıf, danışman ve rehber öğretmenlerimizin,  öğrencilerin sadece akademik süreçlerini değil, 
bu süreçte psikolojik destek olarak yanlarında olacağını, motivasyonlarını artırıcı görüşme ve 
takip sürecinde olmaları için gerekli planlamalar yapılmaktadır. 

Üniversite sınavlarına girmelerine az bir süre kalan son sınıflarımız için ise çalışmalar daha 
yoğun bir şekilde yürütülecektir. 12. sınıf öğrencilerimizle her hafta iki YKS online denemesi 
yapılacak ve her hafta belirli branşlarda online ders ve online danışmanlık görüşmeleri 
planlandığı gibi sürdürülecektir. 

Yapacağımız tüm çalışmalar kullanmış olduğumuz k12net.com uygulaması üzerinden takip 
edilebilir. Ödevler buradan gönderilecek ve yapacağımız çalışma takvimi yine aynı şekilde 
K12NET uygulaması üzerinden duyurulacaktır. 

Yaşanan gelişmelerin, öğrencilerimizin akademik gelişimlerini olumsuz etkilememesi için her 
türlü önlemi almaya ve haftalık olarak yaptığımız uzaktan eğitim programlarıyla sizinle iletişim 
halinde kalmaya devam edeceğiz.  

İçiniz rahat olsun.  

İhlas Koleji Genel Müdürlüğü 


