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Konu: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu Belgeleri ve Yaz Tatili  

Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 

GEN Gelecek Nesiller Koleji olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz 2021 Cuma 

günü tamamlıyoruz. 35 yıllık tecrübemizle, GEN markası çatısı altındaki 2.yılımızda, pandemi 

nedeniyle sıra dışı ancak bir okadar da verimli bir eğitim öğretim yılı geçirdiğimize inanıyoruz. 

Sahip olduğumuz ilerici vizyon ve deneyim; uzun zamandır beraber çalıştığımız alanında uzman 

öğretmenlerimiz, eğitim koordinatörlerimiz, yöneticilerimiz, dijital eğitim sistemleri ekibimiz, 

yayın grubumuz ve diğer tüm çalışanlarımız sayesinde, okulda sağladığımız tam donanımlı örgün 

eğitim öğretim; uzaktan eğitimde de kesintisiz ve verimli bir şekilde devam etti. Tüm seviyelerde 

planlanan müfredatımızı başta öğretmenlerimizin üstün emeği olmak üzere, iç disiplinini 

kaybetmeden her gün ekran başına hazırlıklı gelen öğrencilerimizin, evde öğrencilerin tüm eğitim 

sürecini takip eden siz velilerimizin desteği ve dayanışması ile başarıyla tamamladık. Öncelikle bu 

güzel dayanışma örneği için GEN Ailesi’nde yer alan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. 

Uzaktan ve yüz yüze yürütülen eğitimin en iyi şekilde kurgulanması, uygulanması ve sizlerle 

sağladığımız dayanışma sayesinde da öğrencilerimizi geliştirmeye, başarılarına başarı katmaya 

devam ettik. Bu süreç içerisinde siz değerli velilerimizin de memnuniyet dolu geri bildirimleri ile 

çalışmalarımızı heyecanla ilerletmeye ve sistemimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 

 
2020-2021 Eğitim öğretim yılını tamamlarken, okuldan alacağınız karne dosyası içerisinde 

sizlerle basılı olarak veya mail adresinize dijital gönderilecek dokümanları aşağıda bilgilerinize 

sunmak isteriz; 

 

• 2020-2021 Eğitim öğretim yılı karnenize İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde e-Okul 

uygulamasından ulaşabilir ve ayrıca 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle okullarımızdan basılı 

olarak, takdir ve teşekkür belgeleriniz ile birlikte alabilirsiniz. 

• Okul mail adresinize, yıl boyunca katıldığınız sınavların sonuçlarının yer aldığı Bilgi 

Haritası ve Kazanım Analizi gönderilecektir. 

• Okul mail adresinize, DigiGEN ile Evde Sağlıklı Eğitim Öğretim Programı’na katılım 

gösterdiğinize ve yüz yüze ile online eğitiminizi başarıyla tamamladığınıza dair blockchain 

güvenlikli altyapıya sahip GEN Koleji 2020-2021 Uzaktan Eğitim Sertifikası dijital olarak 

gönderilecektir.  
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Değerli Öğrencilerimiz, sizler GEN markası çatısı altında yer alan okullarımızın ikinci lise 

mezunları olacaksınız. Sizlerin hayata başarıyla ve tam donanımlı şekilde yetişmenize kurum 

olarak katkı sağlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar edindiğiniz bilgiler, 

geliştirdiğiniz yetenekler ve vizyonunuz ışığında hayatınız boyunca doğru kararlar alıp başarılı 

adımlar atacağınızı düşünüyor ve sizlerin girdiğiniz her alanda fark yaratan bireyler olacağınıza 

yürekten inanıyoruz. 

Çok yorucu bir eğitim yılını geride bırakırken, 26 ve 27 Haziran günlerinde gerçekleşecek 

YKS’ye günbegün yaklaşıyoruz. Uzun zamandır verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alacağınız bir 

sınav geçirmenizi ve hedeflerinize ulaşmanızı diliyoruz. 

YKS sonrasında dinlenerek rahatlayacağınız, kendinizi üniversite hayatına hazırlayacağınız 

ve kendinizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiniz bir dönemi sizleri bekliyor. Güzelce 

dinlendiğiniz, bolca eğlendiğiniz ve keşfederek öğrendiğiniz güzel bir yaz tatili diliyoruz. Üniversite 

eğitiminizi başarıyla tamamlamanızı, bilinçli tercihlerde bulunarak mutlu bir kariyer ve yaşam 

yolculuğunuzun olmasını diliyoruz. Yolunuz açık olsun.   

 

Saygılarımızla,  

GEN Koleji 

Genel Müdürlüğü 


