
 

 

İDV ÖZEL BİLKENT OKULLARI 

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ  

KAYIT İŞLEMLERİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

Sayın Velimiz, 

Hafta içi okul sonrası ve hafta sonu etkinliklerimizi aşağıdaki aldığımız önlemleri de içeren program 

çerçevesinde başlatıyoruz. 

Sizlerden en önemli ricamız ;  

➢ Ateşli olan, nezlesi olan, öksüren veya benzeri semptom gösteren, öğrencimizi  eğitsel 

çalışmamıza  kesinlikle göndermemenizdir. 

➢ 20 Şubat 2023 günü başlatılması planlanan etkinliklerimizin, herhangi bir aksaklık olmadan  

azami özen gösterilerek, belirtilen takvim doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır. 

➢ Etkinliklerimize mazeretleri nedeni ile katılamayacak öğrencilerimizin, ilgili sekreterliğe, 

sınıf öğretmenine veya kurs öğretmenine bilgi verilmesi zorunludur.  

➢ İlk iki hafta içinde etkinliğine uyum sağlayamayan ve ayrılmak isteyen öğrenci velilerinin 

dilekçe ile (alakus@bilkent.edu.tr) Kurslar Koordinatörü Hamza Ali Alakuştekin’e mail 

göndererek ücret iadesini isteyebilirler. Ancak iki haftadan sonra, mazeretsiz devamsız 

olan öğrencilerimizin ödedikleri dönem ücreti iade edilmeyecektir. 

➢ Etkinlikler için kayıt tarihlerimiz 06 Şubat – 14 Şubat 2023’dir. Kayıtlar K12 sistemi 

üzerinden yapılacatır. K12 üzerinden yapacağınız kayıt aşamaları web sayfamızdaki 

linkte bulunmaktadır. 

➢ Hafta içi ve hafta sonu etkinliklerimiz dönem boyunca devam edecek olup, çalışma ücretleri 

bir dönemlik peşin olarak ödenecektir.  

➢ Piyano etkinliğine kayit yaptirmak için, hafta içi ve hafta sonu çalışmalarından sadece 

bir tanesini k12 sistemi üzerinden saat ve öğretmen seçimi yaparak, kurs ücretini 

belirtilen banka hesap numarasina yatırmanız yeterli olacaktir. Birden fazla seçim 

yapanlarin kurslari iptal edilecektir. Dekont göndermenize gerek yoktur. 

➢ Bir dönem 14 haftadır. 

➢ Her bir etkinlik ücreti - 2300 tl.  

➢ Takım çalışmaları ve haftada iki çalışma yapan etkinliklerimizin ücreti - 2800 tl.  

➢ Piyano çalışması için bir dönemlik (14 hafta) çalışma ücreti - 2800 tl dir. 

  

➢ BANKA ALICI ADI: İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT LİSESİ ORTAOKULU 

VE İLKOKULU İKTİSADİ İŞLETMESİ    TR220006701000000061905393                                                                                                                                                                                                                                                                            

ÇOK ÖNEMLİ NOT: BANKA DEKONTU AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜNE ÖĞRENCİ ADI - 

SOYADI - SINIFI VE ETKİNLİK TÜRÜNÜN MUTLAKA YAZILMASI, BANKA ALICI 

ADININ YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ TAM YAZILMASI GEREKMEKTEDİR. AKSİ 

HALDE ÖĞRENCİMİZİN KAYDI İLE İLGİLİ YAŞANACAK OLUMSUZ DURUMLARDAN 

VELİLERİMİZ SORUMLUDUR.     

 

Sağlıkla görüşmek dileğiyle.. 

Saygılarımla 

Hamza Alakuştekin - DAHİLİ TEL: 8323 - e mail :  alakus@bilkent.edu.tr    

Okul sonrası ve Haftasonu Etkinlikler Koordinatörü 
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OKUL GİRİŞİNDE ALINACAK TEDBİRLER 

1. Öğrenci velileri zorunlu haller dışında okul içine alınamayacaktır. 

2. Öğrenciler çalışma saatinden 5 dakika önce okul içine alınacaktır. 

3. Etkinlikler de görevli öğretmenler öğrencilerini beş dakika önce girişten 

alarak, kontrollü bir şekilde çalışma alanına götüreceklerdir. 

 

OKUL İÇİNDE SINIF ORTAMINDA ALINACAK TEDBİRLER 

1. Hafta içi ve hafta sonu etkinliklerimiz, gerekli olan fiziksel mesafe standartlarına uygun 

kontenjan ile sınırlandırılmıştır. 

2. Sınıf ortamında yapılacak çalışmaların tamamı, fiziksel mesafe en az 1 metre olacak şekilde 

planlanmıştır. 

3. Çalışma alanlarında mutlaka maske ve el dezenfektanı bulundurulacaktır. 

4. Çalışma alanlarında gerekli havalandırmayı sağlamak için pencereler açık tutulacaktır. 

5. Öğrencilerin sadece kendi malzemelerini kullanmaları, birden fazla öğrencinin aynı malzemeyi 

kullanması durumunda ise öğrencilerin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır. 

 

SPORSAL VE FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN ETKİNLİKLERİMİZ 

6. Sporsal ve fiziksel aktivite içeren çalışma alanlarımızın büyüklüğü, öğrencilerimize, fiziksel 

mesafenin çok üzerinde hareket etme olanağı tanımaktadır. Sağlık bakanlığının spor tesisleri 

için belirlediği alan kişi başı 6 metrekaredir, bizim ise kişi başına düşen alanımız 8–16 

metrekare arasında değişmektedir. 

7. Hafta sonunda birbiri ardına takip eden çalışmalar da 15 dakikalık bir ara verilerek gerekli 

havalandırma ve temizliğin yapılması sağlanacaktır. 

8. Sporsal etkinliklerimizin tamamında her öğrencimizin çalışma süresince kullanabileceği kadar 

spor malzememiz bulunmaktadır. 

9. Çalışma alanlarında mutlaka maske ve el dezenfektanı bulundurulacaktır. 

10. Soyunma odalarının kullanımı görevli öğretmenlerin eşliğinde yapılacaktır. 

11. Çalışma bitiminde öğrencilerimizin öğretmenleri eşliğinde kontrollü bir şekilde okuldan 

çıkmaları sağlanacaktır.  

 

NOT: 

Çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi, okulumuzun web sayfasındaki hafta içi ve hafta 

sonu etkinlikleri link’ inden de takip edebilirsiniz. 


