
	  

	  

KONU: GEN Koleji Ataşehir Kampüsü Okul Giriş-Çıkış Sistemi 

 

Sayın Velimiz,  

 

2021-2022 Eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021 Pazartesi (yarın) itibariyle başlayacaktır. 
Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve sizlerle birlikte GEN Ailesi olarak yeni ders yılını sağlıkla ve 
mutlulukla geçirmeyi diliyoruz.  

Eğitim öğretim yılının ilk günü, yarın sabah, öğrencilerimizin okula gelişlerinin velilerimiz tarafından 
gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatırız. Servise kayıt yaptırmış olan öğrencilerimiz ise, yarın okul 
çıkışında servislerine binerek evlerine ulaşacaktır.  

Yarın itibariyle, öğrencilerimizin okula giriş ve okuldan çıkışının güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi 
için planlanan organizasyonu sizlerle paylaşmak isteriz. Bu planlama kapsamında okul kapısı 
kullanımı, veli bekleme alanları ve servis düzeni ile ilgili yönerge aşağıdaki gibidir.  

 

Okulumuza “Güvenli ve Seyreltilmiş Sistemde” Giriş- Çıkış için; 
 
1. Okulumuza servisle gelen öğrenci girişleri sabah saat 08.00-08.15 arasında yapılacaktır. Servis 
kullanmayan öğrencilerin girişleri ise saat 08.20’ye kadar tamamlanacaktır.  
 
2. Okulumuza servisle gelen öğrencilerin servisle çıkış hareket saati 16.30’dur. Son ders 
tamamlandığında ve çıkış zili çaldığında sadece servis kullanan öğrencilerimiz sınıflarından 
çıkarak kontrollü ve sıralı biçimde bahçeye inerek servislerine binecektir. Servis kullanacak olan 
anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz müdür yardımcısı ve servis hostesi eşliğinde son dersin son 10 
dakikasında sınıftan alınacak ve servise yerleştirilecektir. 
 
3. Servis kullanmayan öğrenciler ise seyreltilmiş çıkış kapsamında, 9.dersin sona ermesiyle 
birlikte, sınıf öğretmenleri veya görevli öğretmen eşliğinde sınıflarından çıkarılarak kontrollü ve 
sıralı biçimde bahçeye inecek ve velilerine teslim edilerek okuldan çıkışları sağlanacaktır. 
Öğrenciler velilerine saat 16.20 itibariyle teslim edilecektir. Velilerimiz okula giriş ve çıkış için 
okulun ana giriş kapısı olan A Kapısını kullanmalıdır. Okulumuzda yer alan girişler “A,B ve C ” 
kapıları olarak adlandırdığımız kapılardan gerçekleşir ve kullanımı aşağıdaki gibidir. 
 

 

 

 



	  

	  

OKUL KAPI VE BEKLEME ALANLARININ KULLANIM YÖNERGESİ 

A Kapısı 
(Ana Giriş) 

 
ve  

 
Ana Giriş Ön Bahçe 

 

 
• İlkokul ve Ortaokul velilerin girişi-çıkışı  
• Öğretmenlerin girişi-çıkışı 
• Servis kullanmayan öğrencilerinin girişi-

çıkışı  (Anaokulu hariç) 
• Servis kullanmayan öğrencilerimizin 

velilerinin okul çıkış saatinde öğrencilerini 
almak için bekleyecekleri alan 

 

B Kapısı 
(Spor Sahası Giriş) 

 
ve 

 
Spor Sahası Bahçesi 

 

 
• Tüm servis araçlarının sabah ve akşam 

girişi-çıkışı 

C Kapısı 
(Anaokulu Girişi) 

 
ve  

 
Anaokulu Bahçesi 

 

 
• Anaokulu velilerinin ve servis 

kullanmayan anaokulu öğrencilerinin 
girişi-çıkışı 

 

Yukarıdaki tabloda yer alan kapılardan ilgili giriş-çıkış sistemi gerçekleşecektir. 

Pandemi nedeniyle, ilkokul ve ortaokul velilerimiz sabah öğrencilerini okula bırakırken A Ana Giriş 
Kapısını kullanmalı ve öğrencimizi güvenliğin yanında yer alan nöbetçi öğretmene teslim etmelidir.  

Anaokulu velilerimiz ise sabah öğrencilerini okula bırakırken C Anaokulu Kapısını kullanmalı ve 
öğrencimizi karşılamada yer alan nöbetçi öğretmene teslim etmelidir.  

Okul çıkışında velilerimiz öğrencilerini okulumuzdan teslim almaya, okul çıkış saatinden 5 dakika 
önce gelmelidir. 

İlkokul ve ortaokul velilerimizin öğrencilerini almak için giriş yapacağı kapı A Ana Giriş Kapısı 
ve bekleme yapacağı alan A Kapısı girişinde yer alan Ana Giriş Ön Bahçe olarak belirlenmiştir.  

Anaokulu velilerimizin öğrencilerini almak için giriş yapacağı kapı C Anaokulu Giriş Kapısı ve 
bekleme yapacağı C Kapısı girişinde yer alan Anaokulu Bahçesi olarak belirlenmiştir.  

Öğrencilerimiz sırayla ve seyreltilmiş şekilde velilerimize görevli öğretmen eşliğinde bekleme 
alanında teslim edilecektir.  

 



	  

	  

 

Acil bir durum olmadığı sürece velilerimizin üstü branda ile kapalı bahçe alanına ve okul binasına 
girmemelerini önemle rica ederiz. Okul idaresiyle görüşecek olan velilerimiz, okul saatleri içinde 
randevuyla veya okul çıkış süreci tamamlandıktan sonra saat 16.45 itibariyle okulumuzu ziyaret 
edebilir.  

Sizlerle beraber dayanışma içerisinde uygulayacağımız tüm önlemlere uyarak, yeni ders yılının, 
sağlık, mutluluk ve başarıyla geçmesini dileriz. 

 

Saygılarımızla, 

GEN Koleji Ataşehir Okul Müdürlüğü 


