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Değerli Velimiz, 

Milli Eğitim Bakanlığımızın son kararıyla okullarda ve kurslarda eğitim-öğretime 30 Nisan’a kadar 
ara verildiğini biliyorsunuz.

İnsan sağlığının her şeyden daha önemli olduğu zor bir süreçten geçiyoruz.

Öncelikle herkesin sağlığına çok dikkat etmesini, Sağlık Bakanlığımızın uyarıları doğrultusunda ge-
rekli önlemleri almasını ve tüm insanlık için bu dönemin bir an önce geride kalmasını diliyoruz.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları olarak okulların kapalı olduğu 16 Mart tarihinden itibaren öğrencile-
rimize yıllık programımızda yer alan 9., 10., 11. ve 12.sınıf sınavlarını internet üzerinden online olarak uy-
gulayarak soru çözümlerini yaptık.

11. ve 12.sınıf öğrencilerimize yönelik TYT konu anlatım videolarımızı internet sitemize koyduk. 

YÖK, üniversiteye giriş sınavlarının 20-21 Haziran yerine 25-26 Temmuzda yapılacağını açıkladı.

12.sınıf öğrencilerimiz ve mezun öğrencilerimiz üniversite sınavında 9., 10., 11.sınıf konuları ve 12.sı-
nıfın 1.dönem konularından (yarıyıl tatiline kadar olan) sorumlu olacaktır. 

Biz, bu kapsamda öğrencilerimize yönelik konu anlatımı, soru çözümü ve online sınav uygulamamı-
zı internet sitemizde yer alan EYS programımız üzerinden sürdürmekteyiz.

   

01 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasındaki programımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Progra-
mın detayları şube müdürlerimiz aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılacak ve internet sitemizde yer ala-
caktır.

 1. Öğretmenlerimiz tarafından her sınıf düzeyinde planlanan online konu anlatımı yapılacak.

 2. Anlatılan konularla ilgili ödev testleri verilecek.

 3. Online deneme sınavları uygulanacak ve soru çözümleri yapılacak. Nisan ayı sınav programımı-
zı internet sitemize koyduk.

 4. Rehber öğretmenlerimiz sınava hazırlık süreciyle ilgili öğrencilerimizle iletişimlerini aralıksız sür-
dürüyor, rehberlik birimimiz tarafından hazırlanan Meslekler Rehberi sitemize konulacak.

 5. Eğitim-öğretime ara verilen 16 Mart tarihinden sonraki 11.sınıf konularının konu anlatım videola-
rını 13 Nisan’dan itibaren internet sitemize koyacağız. Ayrıca 11.sınıf öğrencilerimize ders öğret-
menleri tarafından online konu anlatımı yapılacak.

 6. 9., 10. ve 11.sınıf öğrencilerimizin İngilizce ve Almanca programını EYS üzerinden sürdüreceğiz.
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Değerli Velimiz, 

30 Nisan’da okulların açılması durumunda YKS’nin yapılacağı 25 Temmuz’a kadar 12.sınıf öğrencile-
rimizin ve mezun öğrencilerimizin sınava tam hazırlanması için ders programlarımıza ek olarak gerekli 
tüm çalışmalar kesintisiz olarak yapılacaktır.   

11.sınıf öğrencilerimizin 2021’de girecekleri üniversite sınavına hazırlık amacıyla yaz tatilinin bir bö-
lümünü de içeren bir program uygulanacaktır.

Okulların açılması sürecinin daha da uzaması durumunda internet üzerinden eğitim-öğretim çalış-
malarımızı sürdüreceğiz.

Bu süreçte öğrencilerimizin moral motivasyonu çok önemlidir. Yöneticilerimizin, ders öğretmenleri-
mizin, rehber öğretmenlerimizin öğrencilerimizle iletişimi sürmektedir.

YKS’ye kadar önümüzde yaklaşık 4 ay var. Bu süreci birbirimizle dayanışma içinde sürdürerek her 
şeyden önce çocuklarımızın ihtiyacı olan moral motivasyonu birlikte sağlayacağımıza olan inancımızla 
sağlıklı günler diler, saygılar sunarız.
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