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Değerli Velilerimiz, 

 

TED Trabzon Koleji olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı başında hazırlıklarımızı hem uzaktan hem 

de yüz yüze eğitim esasına göre tamamlamakla birlikte salgın tedbirlerini de alarak 

öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyalleşme, toplumsal yaşama hazırlanma, 

paylaşma ,empati yapma becerilerinin de geliştirilebilmesi için tüm kademelerde yüz yüze 

eğitimin başlamasını bekledik. 21.Eylül.2020’ den bu yana resmi kurumlarca alınan kararlar 

doğrultusunda bazı kademelerimizde yüz yüze, bazı kademelerimizde ise uzaktan eğitim ile 

faaliyetlerimizi sürdürdük.  

Bu zorlu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden biri olarak bir yandan eğitim faaliyetlerimizi 

sürdürürken bir yandan da finansal yönetimde dengeleri sağlamaya çalıştık. Sizlere sene başında 

bildirmiş olduğumuz yönetim kurulu kararımız için çalışmalarımızı yaptık. 2020-2021 eğitim 

öğretim yılının 1.döneminde yüz yüze yapılamayan eğitime ait iadelerin hesaplanmasında, sabit 

giderler, eğitimin uzaktan öğrenme yoluyla gerçekleştirilmesini için eklenen teknolojik 

yatırımlarla birlikte öğretmenlerimizin okul ortamında bu süreci yürütmesine bağlı giderler ve 

salgın nedeniyle oluşan ilave maliyetler de göz önünde bulundurulmuştur. Yüz yüze yapılamayan 

eğitim ve aynı şekilde verilmeyen yemek hizmetine ait ücretler, gelir ve giderler esas alınarak gün 

bazında hesaplanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu çalışma takviminde 1. 

Döneme ait gün sayısı 83,5 olarak yer almaktadır. İadeler, bu gün sayısı üzerinden yüz yüze 

yapılan eğitimler ve alınan yemek hizmetleri düşüldükten sonra kalan gün sayısına göre 

yapılacaktır. Bu gün sayıları kademelere ve kademelerin sınıf düzeylerine göre farklılık 

gösterecektir. İade tutarlarında gün sayıları değişkenlik göstereceği gibi erken kayıt 

dönemlerinden kaynaklı indirimli ödemeler, kardeş indirimleri ve burs oranları da bu tutarları 

farklılaştıracaktır. 

Aşılanmayla birlikte sağlanacak hızlı toplumsal bağışıklıkla Mart 2021’den sonra yeniden  yüz yüze 

öğrenmeye devam etmeyi dilerken, 1.dönemin eğitim ve yemek ücretlerine ait iade sürecinin 

20.Mart.2021 tarine kadar tamamlanacağını siz değerli velilerimize bildiririz. 

 

 

Sevgi ve Saygılarımızla, 

Niyazi Akdaş 

TED Trabzon Koleji Kurucusu 


