Sayın Velimiz ve Sevgili Öğrencimiz,
Milli Eğitim Bakanlığımızca Yeni Koronavirüs Hastalığına (COVID-19) karşı tedbir almak amacıyla Türkiye genelinde 16 Mart 2020 gününden itibaren eğitime ara verilmiştir.
Diltaş Eğitim Kurumları olarak hastalığın ülkemizi tehdit etmeye başladığı andan
itibaren bir dizi önlemi etkili bir şekilde hayata geçirdik. Aldığımız sağlık önlemlerinin yanı
sıra özellikle öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması adına bir planlama
yaptık. Öğretmenlerimizce hazırlanan kazanım tekrar videoları, soru çözümleri, ödevler,
canlı ders anlatımları ve online deneme sınavlarını belirlenen takvim doğrultusunda ilgili
sınıf düzeylerindeki öğrenci ve velilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu sürede rehber
öğretmenlerimiz vasıtasıyla öğrenci ve velilerimizle iletişime geçerek taleplere cevap veriyoruz.
Tedbir amaçlı tatil süresinde çalışmalarımızın daha verimli olması için öğrencilerimizin ilgisi kadar velilerimizin desteği de büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki “Bilgilendirme Kılavuzu” dikkatinize sunulmuştur.
Tatil boyunca öğrencilerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçmayarak onların eğitimlerinin devam etmesi için çalışmalar yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.
Evlerimizde geçirdiğimiz bu zor günlerin ardından okullarımıza sağlık içerisinde dönmeyi heyecanla beklediğimi ifade ederek velilerimize saygılarımı, öğrencilerimize sevgilerimi
sunarım.
														İsmail Safa KETENCİ
															Genel Müdür

BİLGİLENDİRME KILAVUZU
A. ALINAN TEDBİR VE YAPILAN UYGULAMALAR
1. 29 Şubat ve 1 Mart 2020 tarihlerinde Konya’da ilk ve tüm kurumlara örnek olacak şekilde 23.214 metrekarelik öğretim alanı ve 6.500 metrekarelik diğer alan olmak üzere
toplamda 29.714 metrekare kapalı alanımızı ve 125 öğrenci servisimizi başarılı bir şekilde dezenfekte ettik.
2. 2 - 11 Mart 2020 tarihleri arasında günlük rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra saat
16.40’tan sonra okullarımızdaki tüm kapalı alanlarda sabun ve ozonlu suyla ilave temizlik yaptık. 7 ve 8 Mart 2020’de 29.714 metrekare kapalı alanımızda bir kez daha ilaçlı
dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdik.
3. 11 Mart 2020 tarihinde Genel Müdürümüzce imzalanan “Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Alınacak Önlemler” konulu 13 maddeden oluşan yazının içeriği doğrultusunda Okul
Müdürlüklerimiz ve ilgili idari birimlerimizin kontrolünde gerekli önlemleri (okul içi tüm
alanlarda uygulanacak hijyen kuralları, öğrenci, öğretmen ve personel sağlık takibi, seyahat planlamaları, kurumsal etkinlik planlamaları gibi) aldık.
4. 13 Mart 2020 tarihinde kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve kurum içi
iletişim kanallarımızdan yayımladığımız 9 maddeden oluşan bilgilendirme mektubuyla,
16-30 Mart 2020 tarihleri arasındaki tedbir ve uygulamalarımızı siz değerli veli ve öğrencilerimizle paylaştık.
5. 16 - 18 Mart 2020 tarihleri arasında tüm okullarımızdaki öğrenci sırası, sandalye, dolap,
sınıflardaki ve koridorlardaki tüm materyaller, branş derslikleri, spor salonları, etkinlik
alanları dahil olmak üzere insanın temas edebileceği her şeyi sabunla yıkayarak detaylı
temizlik yaptık.

6. 17 Mart 2020 tarihinde kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve kurum
içi iletişim kanallarımızdan Diltaş Bilgi Merkezi ve Diltaş Mobil’e 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf
düzeylerinde yüklediğimiz kazanım tekrar videolarının konu dağılımını siz değerli veli ve
öğrencilerimizle paylaştık.
7. 17 Mart 2020 tarihinde kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve kurum içi
iletişim kanallarımızdan Diltaş Bilgi Merkezi ve Diltaş Mobil’e yüklediğimiz 9, 10, 11 ve
12. sınıf öğrencilerimizin haftalık akademik görevlerini siz değerli veli ve öğrencilerimizle
paylaştık.
8. 18 Mart 2020 tarihinde kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve kurum içi
iletişim kanallarımızdan Diltaş Bilgi Merkezi ve Diltaş Mobil’e yüklediğimiz 5, 6, 7 ve 8.
sınıf öğrencilerimizin haftalık akademik görevlerini siz değerli veli ve öğrencilerimizle
paylaştık.

B. DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU KULLANIMI
Diltaş Eğitim Kurumları olarak geçtiğimiz zaman zarfında öğrenci, öğretmen, personel ve velilerimizin sağlığını öncelikli olarak düşündük. Nitekim kurumsal bir çok tedbirimiz
ilk olarak sağlık ve hijyen hususlarında uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin okul ortamından uzak oldukları bu dönemde onların eğitim öğretim faaliyetleri aşağıdaki platformlar üzerinden sürdürülecektir.

1) K12NET ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
SİSTEME GİRİŞ
2011 yılından bu yana kullandığımız K12net öğrenci bilgi sistemimize;
• Bilgisayar veya tabletinizin internet tarayıcısına başında www olmadan diltas.k12net.
com adresini yazarak açılan ekranda “Kullanıcı Adı ve Şifre” bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.
• Cep telefonunuzun internet tarayıcısına başında www olmadan diltas.k12net.com adresini yazarak açılan ekranda “Kullanıcı Adı ve Şifre” bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.
•
SİSTEMİN İÇERİĞİ
• Öğrencilerimizin akademik görevleri.
• Online deneme sınavı uygulamaları. (Online Deneme Sınavı uygulamalarını bilgisayar
veya tabletinizden yapmanız herhangi bir yazılım sıkıntısı yaşanmaması adına önem
arz etmektedir.) (Sınav uygulamalarına Öğrenci Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yaptıktan
sonra “Ödevler” menüsünü tıklayarak ulaşabilirsiniz.)
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veya tabletinizden yapmanız herhangi bir yazılım sıkıntısı yaşanmaması adına önem arz etmektedir.) (Kazanım testi uygulamalarına Öğrenci Kullanıcı Adı
ve Şifre ile giriş yaptıktan sonra “Ödevler” menüsünü tıklayarak ulaşabilirsiniz.)

2) DİLTAŞ BİLGİ MERKEZİ
SİSTEME GİRİŞ
“Diltaş’ın öğretmenleriyle Diltaş’ın öğrencilerine özel” içeriğiyle Konya’nın ilk dijital
eğitim platformu olan Diltaş Bilgi Merkezi 2016 yılından beri öğrencilerimizin hizmetindedir. Sistemimizde 16 Mart 2020 itibariyle 3844 dakikalık kazanım tekrar videosu mevcuttur. Sistemimize sadece 16-17 Mart’ta 1428 farklı kullanıcı giriş yapmış, 6300 video
görüntülenmiştir.
Canlı yayın derslerimizin ve soru çözümlerimizin yapılacağı Diltaş Bilgi Merkezine;
• Bilgisayar veya tabletinizin internet tarayıcısına www.diltasbilgimerkezi.com adresini
yazarak açılan ekranda “Kullanıcı Adı ve Şifre” bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. (Not:
Kullanıcı Adı ve Şifre, K12net Kullanıcı Adı ve Şifrenizin aynısıdır.) (Bu sisteme sadece
Öğrenci Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz.)
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sini yazarak açılan ekranda “Kullanıcı Adı ve Şifre” bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. (Not: Kullanıcı Adı ve Şifre, K12net Kullanıcı Adı ve Şifrenizin aynısıdır.) (Bu sisteme sadece Öğrenci Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz.)
SİSTEMİN İÇERİĞİ
• Kazanım tekrar videoları.
• Soru çözümleri.
• Fasiküller.
• Canlı yayın ders anlatımları.

3) DİLTAŞ MOBİL
UYGULAMAYA GİRİŞ
Diltaş Mobil akıllı telefon ve tabletlerde kullanılmak üzere Diltaş Eğitim Kurumları
tarafından projelendirilen ve kurumun kendi bünyesinde hazırlanan lisanslı bir yazılımdır.
2016 yılının son çeyreğinde hizmete sunduğumuz mobil uygulama Konya’da ilk ve tektir. Toplamda 8 menüden oluşan Diltaş Mobil’in ilk 7 menüsü herkesin erişimine açıkken
“Bana Özel” menüsüne sadece öğrenci ve velilerimiz giriş yapabilmektedir.
Diltaş Mobil’i App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak cep telefonu veya
tabletinize indirilebilirsiniz. Uygulamanın “Bana Özel” menüsüne ise “Kullanıcı Adı ve Şifre” bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. (Not: Kullanıcı Adı ve Şifre, K12net Kullanıcı Adı ve Şifrenizin aynısıdır.)
UYGULAMANIN İÇERİĞİ
• Öğrencilerimizin akademik görevleri. (Bana Özel kısmına giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan K12net menüsüne tıklayınca erişim sağlayacaksınız.)
• Kazanım tekrar videoları. (Bana Özel kısmına giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan Ders
Videoları menüsüne tıklayınca erişim sağlayacaksınız.)
• Soru çözümleri. (Bana Özel kısmına giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan Ders Videoları
menüsüne tıklayınca erişim sağlayacaksınız.)
• Fasiküller. (Bana Özel kısmına giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan Ders Videoları menüsüne tıklayınca erişim sağlayacaksınız.)
• Canlı yayın ders anlatımları. (Bana Özel kısmına giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan
Ders Videoları menüsüne tıklayınca erişim sağlayacaksınız.)
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DİĞER
Anlık Bildirim ve Duyurular
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Öğrencilerimiz Diltaş Bilgi Merkezi, Diltaş Mobil ve K12net’e aynı kullanıcı bilgileriyle girebilmektedir.			
Velilerimiz Diltaş Mobil ve K12net’e aynı kullanıcı bilgileriyle girebilmektedir.			
Online Deneme Sınavı uygulamalarını bilgisayar veya tabletinizden yapmanız herhangi bir yazılım sıkıntısı yaşanmaması adına önem arz etmektedir.
(Sınav uygulamalarına diltas.k12net.com adresinden Öğrenci Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yaptıktan sonra “Ödevler” menüsünü tıklayarak ulaşabilirsiniz.)
Online Kazanım Testi uygulamalarını bilgisayar veya tabletinizden yapmanız herhangi bir yazılım sıkıntısı yaşanmaması adına
önem arz etmektedir.
(Kazanım testi uygulamalarına diltas.k12net.com adresinden Öğrenci Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yaptıktan sonra “Ödevler”
menüsünü tıklayarak ulaşabilirsiniz.)		
Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini hatırlamayanlar ilgili rehber öğretmenimizle irtibat kuracaktır.

