
 Sayın Velimiz,
 40 yıldır olduğu gibi bugün de Diltaş Eğitim Kurumlarına gösterdiğiniz samimiyetten, duyduğunuz güven 
ve inançtan dolayı her birinize en derin şükranlarımızı sunuyoruz.
 Tüm dünyayla beraber ülkemizin karşı karşıya kaldığı olağan dışı sürecin seyri nasıl ilerlerse ilerlesin bize 
emanet ettiğiniz evlatlarınız; bizim de evladımız, gözbebeğimiz ve kıllarına zarar gelmesine izin vermeyece-
ğimiz canlarımızdır. Yavrularımızı vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve devletimize yaraşır, sağlıklı şekilde 
yetiştirmek boynumuzun borcudur. 
 Diltaş Eğitim Kurumları, kamuoyunun da takdir ettiği üzere eğitim - öğretimde ne kadar güçlü ve iddialı 
olduğunu yıllardan beri kanıtlamaktadır. Bizler; kendimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, ölçme değerlen-
dirme ve teknik servislerimize başarı yolunda daima güven duymaktayız. 
 10 yıldan fazladır gerek YKS’de gerek LGS’de yerleştirme başarımız %85 - %95 bandının altına düşme-
miştir. Bu sonuçlar bizim iftihar kaynağımızdır. 
 Bilindiği üzere okullarımız tüm sınıfları itibariyle 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren interaktif eğitime 
geçmiş bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının 19 Ağustos 2020 tarihli kararına istinaden 8 ve 12. sınıf öğren-
cilerimiz 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamıştır. 
 Ek olarak Bakanlığımız, okullarımızın 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitim - öğretime açılacağını ifa-
de etmiş ve açılış gününe kadar Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm koşulların yerine getirilmesi gerektiğini 
bildirmiştir. Bu bağlamda okullarımız, Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) hem “Temiz Okul Bayrağı” hem 
de “Benim Okulum Temiz-Covid-19” belgesi almıştır. Özetle, Diltaş Eğitim Kurumları olarak okullarımızı en gü-
venilir ve sağlıklı biçimde açmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
 2019/2020 eğitim - öğretim yılında uzaktan eğitim sürecine geçilmesi ile yemek ve servis ücretleri tarafı-
mızca tahsil edilmemiş olup, ödeme yapan velilerimizin de ücret iadesi yapılmıştır. 2020/2021 eğitim - öğretim 
yılında da uzaktan eğitimin yapıldığı ve yemek ve servis hizmetlerinin verilmediği günler için yemek ve servis 
ücreti talep edilmeyecektir.
 Yönetim kurulumuzca velilerimizin maddi menfaatleri göz önüne alınmak suretiyle yapılan değerlendir-
meler sonucunda tüm kademelerde yüz yüze yapılamayan ve telafisi mümkün olmayan eğitim - öğretim ders 
günleri için 2020/2021 eğitim - öğretim yılı sonunda mahsuplaşmak üzere mevcut indirimler üzerinden %20 
oranında ek indirim yapılması kararlaştırılmıştır.
 Bu duygularla sizlere ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.
 Saygılarımızla…
              DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI


