
 
 
 
 
 
 
Sevgili  Velimiz,  
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın süreci, pek çok açıdan hepimizi olumsuz yönde 
etkiledi. Yaşamımızın her alanını yeniden kurguladık. Bu yeniden kurgulama hâline elbette 
eğitimde süreklilik de dahil oldu. Yeni eğitim-öğretim yılı için hem bakanlık yetkilileri hem de 
konunun diğer paydaşları görüşlerini farklı platformlarda dile getiriyor. Aslında her bir paydaş 
kendi penceresinden haklı, işe gitmek zorunda olan veli okulların açılmasını istemekte haklı, 
evde yaşlı hastası olan dışarı hiç çıkılmaması söyleminde haklı, bakanlık tüm Türkiye 
koşullarında okulların açılmasını ertelemekte haklı, öğretmenler okulların açılmasını istiyor 
çünkü mesleklerini yapmak istemekte haklı, öğrenciler hareketsizlikten ve arkadaşsızlıktan 
sıkıldı onlarda haklı. Yeşilyurt Açı Koleji olarak biliyoruz ki sizin gündeminizde de aynı konular, 
farklı istekler ve aynı sorular var. 21 Eylül’de Okullar nasıl açılacak? Açılacak ve kısa bir süre 
sonra tekrar kapanacak mı? Çocuğumu okula göndermeli miyim? Devlet okulları uzaktan 
eğitim olursa ne yapacak? Özel okullar uzaktan eğitimi nasıl yapacak? 
 
Okulların pandemi nedeniyle kapanmasının ardından uzaktan eğitimle öğrenme 
yolculuğumuza devam etmiştik. Bu dönemdeki yoğun gayretleri için tüm öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize, sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz.  13 Mart 2020 Tarihinde başlayan 
süreç, ACİL UZAKTAN EĞİTİM olarak tanımladığımız bir süreçti ve biz Yeşilyurt Açı Koleji 
olarak tüm velilerimiz ve öğrencilerimiz için en iyi uzaktan eğitimi vermeye çalıştık. İstiyoruz ki 
Yeşilyurt Açı Koleji olarak önümüzdeki süreç için de tüm paydaşların iyilik hâli ve çocuğun 
üstün yararı ilkemizden vazgeçmeden eğitimi yeniden kurgulayalım.  
 
Biz biliyoruz ki bu erteleme özellikle devlet okullarının hazırlıklarını tamamlaması nedeni ile  
yapıldı, bizlerden TSE ye başvurmamızı ve bazı standartları onaylatmamızı istediler ve biz 
hemen başvurduk. Fakat hem butik olmamızdan hem kulübün açık alanlarını da 
kullanmamızdan zaten okulların açılmasına hazırdık. 
Önümüzdeki süreçte de okulumuz; elde ettiği bütün kaynakları, öncelikli olarak 
öğrencilerimizin aldığı eğitimin niteliğini artırma yönünde değerlendirmeyi amaçlıyor ve 
kurumsal sürdürülebilirliği, temel yönetim ilkesi olarak kabul ediyor. Bu yönetim anlayışımız 
doğrultusunda, okulların kapanmasının hemen ardından pandemi dönemine yönelik fiziksel 
mekân iyileştirmeleri gerçekleştirildi. Tüm musluklar ve temizlik aparatları ( peçetelik, sabunluk 
vb.) sensörlü hale getirildi, VRC havalandırma sistemi yerine kalorifer sistemine geçiliyor, 
sınıflar giriş ve çıkışlar düzenlendi, yeni atölye ve oyun alanları oluşturuldu.   
 
Yeşilyurt Açı Koleji olarak yeni eğitim-öğretim yılına yönelik bakanlığın aldığı veya alabileceği 
olası bütün karar ve senaryolar için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyor; planlarımızı hem 
okulların açılması hem de yeniden uzaktan eğitime geçilmesi olasılıklarını göz önünde 
bulundurarak yapılandırıyoruz. Pandemi sürecinde yapılacak yüz yüze eğitim, çevrimiçi eğitim 
ve hibrit eğitim modellerine dair öğretmenlerimiz okulda planlamalarını titizlikle ve heyecanla 
yapıyor. 
 
2019-2020 eğitim-öğretim yılını pandemi koşullarına rağmen öğretmeni, öğrencisi, velisi ve 
tüm çalışanlarıyla bir dayanışma ve iş birliği içinde geride bırakan okulumuz, 2020-2021 eğitim-
öğretim yılında da aynı anlayışla eğitim yolculuğuna devam edecektir. Bu süreçte yanımızda 
olan tüm öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Sağlıklı ve mutlu yarınlar dileriz. 
 
 
 

Yeşilyurt Açı Koleji  
Genel Müdürlük 


