
 
ÖZEL BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ  

DUYURU  
Değerli velimiz, 

2020 yılı içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yayılımında son dönemlerde tüm 
ülkelerde artış yaşandığı gibi ülkemizde de hızla yayılmaya devam etmektedir. Yaşamakta olduğumuz 
olağanüstü durum içinde salgının bu denli yayılması; bireyin ve toplumun yaşamını; sosyal ve ekonomik 
etkileriyle birlikte derinden etkilemekte, genç neslin eğitiminin de kesintilere uğramasına sebep 
olmaktadır. 
Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 17.11.2020 tarihinde Sn 
Cumhurbaşkanı’mızın başkanlığındaki kabine toplantısında, eğitim ve öğretimin 4 Ocak 2021 tarihine 
kadar uzaktan öğretim yapılması kararı alınmış ve kamuoyuna duyurusu yapılmıştır. Bu itibarla Balkanlar 
Koleji Anadolu Lisesi olarak 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren akademik çalışmalar, aşağıda belirtilen 
esaslara göre yapılacaktır. Buna göre;  
1- Duyurusu yapılan kararlar doğrultusunda 20 yaş altı gençler 14.00-16.00 saatleri arasında dışarıda 

bulunacaklarından, günlük derslerimiz; hafta içi her gün 09.30- 14.00 Saatleri arasında otuzar 
dakikalık dersler ve onar dakikalık teneffüsler olacak şeklinde yapılacaktır. 
Ders Saatleri  

1.ders 09.30/ 10.00 5.ders 12.10/ 12.40 

2.ders 10.10/ 10.40 6.ders 12.50/ 13.20 

3.ders 10.50/ 11.20 7.ders 13.30/ 14.00 

4.ders 11.30/ 12.00  8.ders 16.30/ 17.00 

2- Çevrimiçi olarak devam edecek program, 9 Kasım 2020 tarihinde uygulamaya başladığımız haftalık 
ders programına göre devam edecek olup günlük 7 (yedi) ders yapılacaktır. Sınıfların haftalık ders 
programları Google Classroom’ a 21 Kasım 2020 tarihine kadar tekrar yüklenecektir. 

3- Müfredat programlarımız yıllık planlarımız doğrultusunda işleneceği için öğrencilerimizin derslere 
katılımı önemlidir.   

4- 16.30-17.00 saatleri arasında yapılacak olan 8. dersler, aşağıda belirtilen planlamaya göre 
yapılacaktır.  

Pazartesi Salı Çarşamba  Perşembe Cuma Cumartesi 
8. ders saatinde 8. ders saatinde 8. ders saatinde 8. ders saatinde 8. ders saatinde 09.30- 12.40 

10AB sınıfları  
2. Y. Dil  

 
9A sınıfı Tarih 

Tüm sınıflar 
Rehberlik 

9B sınıfı Biyoloji 
10B sınıfı Tarih 

9C sınıfı 
Sağlık Bil. ve Trafik 

12. sınıflar için 5 saatlik 
ÜHAP çalışması 
yapacaklardır. 

 
5- Öğretmenlerimiz o gün yapılan derslerle ilgili materyalleri daha önce yapılan uygulamalar gibi Google 

Classroom a yükleyeceklerdir.  
6- Öğrencilerimize 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak olup 

tüm öğrencilerimiz belirtilen tarihten sonra yapılacak dönem sınavlarında yüz yüze ve uzaktan 

öğretimle yapılan müfredat çalışmalarından sorumlu olacaklardır.   

7- Sınıf Öğretmenlerimiz 30 Kasım- 5 Aralık 2020 tarihleri arasında sınıf velilerinin katılımı ile çevrimiçi 
“Veli Toplantısı” düzenleyeceklerdir. Planlanan toplantı tarihleri 27 Kasım 2020 gününe kadar siz 
değerli velilerimize duyurulacaktır. 

Bakanlığımız tarafından Covid- 19 salgınının sona ermesi için alınan kararların hayırlı olmasını ve 
planlanan uzaktan öğretim çalışmalarımızın başarıyla uygulanmasını dilerim. Saygılarımla  

 
CENGİZ SALDIRANER 
Okul Müdürü 

 


