
 

 

Tarih: 25.08.2021 
 
 
Konu: İlkokul Veli-Öğretmen Tanışma Görüşmesi ve Telafi- Oryantasyon 
Programı  
 

 
Sayın Velimiz,  
 
 
6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak olan 2021-2022 Eğitim-Öğretim 
yılında sizlerle birlikte olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Sizler ile 
daha önceki bilgilendirmelerimizde de paylaştığımız gibi, yeni eğitim öğretim 
yılına başlarken, öğrencilerimizin okula uyumlarını kolaylaştırmak, öğretmen 
ve arkadaşlarıyla tanışmalarını sağlamak ve bir önceki eğitim-öğretim yılında 
uzaktan eğitimin ağırlıklı olması sebebi ile, öğrencilerimizde oluşmuş 
olabilecek temel bilgi eksiklerini giderme amacıyla “Telafi ve Oryantasyon 
Programı” planlanmıştır. Programımız 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak 
olup, ilgili detaylar aşağıda sizlerle paylaşılmıştır. 
 
Oryantasyon sürecimize başlamadan önce ise sınıf öğretmeniyle tanışmamış 
olan velilerimize özel 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde sınıf öğretmenlerimiz 
ile tanışacağınız bireysel online veya yüz yüze toplantılar planlanmıştır. 
Online olarak gerçekleşecek görüşmeler zoom üzerinden gerçekleşecektir 
(randevulu tanışma toplantısının link ve saati okulumuz tarafından sizinle 
SMS ile paylaşılacaktır). Yüzyüze görüşmeyi tercih eden velilerimizin ise, 
öğretmenimizle görüşmeye belirlenen randevu saatinde okulumuza gelmesi 
gerekmektedir.  
 
Oryantasyon Programımıza, 31 Ağustos 2021 Salı günü tüm öğrencilerimizin 
katılımıyla okul ortamında yarım gün yapılacak olan çalışmalarla devam 
edilecektir. Oryantasyon ve Telafi Programımız 3 Eylül 2021 Cuma günü 
tamamlanacaktır. Öğrencilerimizin okula uyum süreçlerini rahat 
geçireceklerine ve telafi eğitim programı ile yeni eğitim öğretim yılına daha 
donanımlı hazırlanacağına inanıyor, her zaman işbirliği içinde olacağımız yeni 
eğitim öğretim yılının sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesini diliyoruz.  
 
 
Saygılarımla,  
 
 
GEN Koleji 
Okul Müdürlüğü 
 



 

 

 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU  

ORYANTASYON VE TELAFİ PROGRAMI 
 
 

 
TARİH 

 
SAAT 

 
AÇIKLAMA 

 
 

26 Ağustos 
2021 

Perşembe/ 
27 Ağustos 

2021 
Cuma 

 
Görüşme saati 

okulumuz 
tarafından 
SMS ile 

gönderilecektir. 
 

 
Online veya Yüz yüze Bireysel  

Veli-Sınıf Öğretmeni Tanışma Görüşmesi 
Velilerimizin sınıf öğretmenleri ile tanışmaları 

 

 
27 Ağustos 

2021 
Cuma 

 
10.00-12.00 

 
Hazır Bulunuşluk Sınavı 

Öğrencilerimizin okullarında belirlenen saatte Hazır 
Bulunuşluk Sınavına katılmaları 

 
30 Ağustos 

2021 
Pazartesi 

 
30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil 

 

 
31 Ağustos 

2021 Salı 
 

1 Eylül 2021 
Çarşamba 

 
2 Eylül 2021 
Perşembe 

 
3 Eylül 2021 

Cuma 
 

 
08.30-09.00: 

 
09.00-11.00: 

 
 

11.00-11.30: 
 

11.30-13.00: 
 
 

13.00: 

 
Öğrencilerimizin Okula Gelişi 

 
Öğrencilerimizin, ders programındaki derslere ve 

oryantasyon etkinliklerine katılmaları 
 

Ara Öğün İkramı 
 

Öğrencilerimizin, ders programındaki derslere ve 
oryantasyon etkinliklerine katılmaları 

 
Öğrencilerimizin Aileleriyle Eve Dönüşü 

 

 
 
 
 
 



 

 

GEN Koleji İlkokul Telafi Eğitimi ve Oryantasyon Programımız 
aşağıda belirtilen çerçevede gerçekleşecektir:  
 
 

• GEN Kolejleri çatısında yer alanda tüm okullarımızda gerekli tüm sağlık ve 
güvenlik önlemleri alınmıştır. GEN Koleji Covid-19 yol haritası için T.C. Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından okullar için yayınlanan yönergeler dikkate alınır. 
 

 • Okula girişte ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 37.5 üzeri olan öğrenciler 
tedbir kapsamında okul gözetiminde tutulacak, 38.0 ve üzeri olan öğrenciler 
okula alınmayacak, velilerine teslim edilecektir.  
 

 • Sınıflarda tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz maske takacaktır. Dış 
mekanlarda performans gerektiren çalışmalarda, sosyal mesafeye dikkat 
edilerek maske takılması öğrencilerimiz için zorunlu olmayacaktır.  
 

• Öğrencilerimizin maske ile okula gelmeleri ve yanlarında her gün en az 5 
adet yedek maskeyi maske kutusunda getirmeleri gerekmektedir. 
 

 • Sınıflarda ve yemekhanede oturma planları her öğrencinin her gün aynı 
yerde oturacağı şekilde düzenlenmiştir. 
 

 • Öğrencisini almaya gelen velilerimizin, okulda bulundukları süreyi kısa 
tutmak ve sosyal mesafeyi sağlayabilmek için çıkış saatinden en fazla 5 
dakika önce okula gelmeleri gerekmektedir. Öğrencimiz okul bahçemizde 
sizler için belirlenmiş olan öğrenci teslim noktasından teslim alınacak ve 
teslim edilecektir. Velilerimizin öğrencilerimizi teslim aldıktan sonra okul 
alanını boşaltmaları, öğrencimizi teslim almaya gelen diğer kişilerin de bu 
konuda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Velilerimizin, öğrenci bırakma-alma 
ve acil durumlar dışında okula giriş yapmamaları önemlidir.  
 

• 31 Ağustos -3 Eylül 2021 tarihleri arasında öğrencilerimizin okula ulaşımları 
velilerimiz tarafından sağlanacaktır. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü servis 
hizmetimiz başlayacaktır. Servislerimizde oturma planları her öğrencinin her 
gün aynı yerde oturacağı şekilde düzenlenmiştir. Servis kullanacak 
öğrencilerimizin kayıtlarının 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar servis 
birimine başvurularak yapılmasını rica ederiz. 
 

• Öğrencilerimiz oryantasyon günlerinde okula serbest kıyafet ile 
geleceklerdir. 
 

• Yayın ve forma paketlerinizi GEN Store’dan online olarak 1 Eylül 2021 
Çarşamba gününe kadar satın almanızı önerilir. Çünkü siparişiniz 4-5 iş günü 
içerisinde hazırlanmaktadır ve okuldan teslim almanız gerekmektedir. 6 Eylül 



 

 

Pazartesi günü öğrencilerimiz, yayınlarını teslim almış ve formalarını giyinmiş 
şekilde okula gelmelidir. 
 

• Kırtasiye ve Sanatsal Malzemeler listesi hazırlanmıştır, sizlere 1 Eylül 
Çarşamba gününe kadar SMS ile gönderilecektir. Velilerimizin bu malzemeleri 
6 Eylül’e kadar temin etmesini rica ederiz. Bu malzemeleri temin edinceye 
kadar kullanmak üzere bir adet kalem kutusunu (içinde kurşun kalem, küçük 
kutu kuru boya kalemi, silgi, prit ve makas bulunan) öğrencimizin çantasının 
içinde göndermenizi rica ederiz. 
 

 • Öğrencilerimizin gün içerisinde su içmek için kullanacakları kendilerine ait 
su mataralarının üzerine isim ve soyadlarını yazarak getirmelerini rica ederiz. 
 

 • Sizlerle aşağıda paylaşılan taahhütnamenin imzalanarak 1 Eylül 2021 
Çarşamba gününe kadar kademe müdür yardımcımıza teslim edilmesini rica 
ederiz. 
 

• Okullarımızdan sizlere gönderilen tüm duyurular, ders planı, ödevler, 
mesajlar, devamsızlık, sınav başarısı vb. bilgilendirmelere, K12Net Bilgi 
Sistemi’nden size gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile anında 
ulaşabilirsiniz. K12NET Bilgi Sistemi giriş bilgileriniz 27 Ağustos Cuma 
gününe kadar sizlere SMS ile gönderilecektir. 
 

 • Öğrencilerimize ve velilerimize ait Hes (HES) kodu bilgilerinin (süresiz 
olarak alınmış olunması gerekmektedir.) 27 Ağustos Cuma gününe kadar 
Okul Müdürlüğüne e-posta olarak gönderilerek bildirilmesini rica ederiz.   
 

GEN Koleji Ataşehir Kampüsü: atasehirkolej@gen.k12.tr 

 

GEN Koleji Ümraniye Kampüsü: umraniyekolej@gen.k12.tr 

 

 

 • T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamalar doğrultusunda programlarımızda ve uygulamalarımızda 
olabilecek değişiklikler sizlerle hızlı bir şekilde paylaşılacaktır.  
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BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 
 
 
 
ÖZEL GEN KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜNE,  
 
 
Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti 
olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikâyetleri gelişen veya 
solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya 
da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma 
getirmemem gerektiği konusunda bilgilendirildim.  
 
Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu kuruma getirmeyeceğimi kabul ve 
taahhüt ederim.  …./…./2021  
 
Taahhüt eden:  
 
 
Velinin Adı Soyadı : ………………………………….  
 
İmzası : ………………………………….  
 
 
 
Öğrencinin Adı-Soyadı : ………………………………….  
 
Sınıfı / Okul Numarası : …………………………………. 
 
İmzası : ………………………………….  
 
 


