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Değerli Velilerimiz, 

 

Okulumuzda dijitalleşme süreçleri nedeniyle “ iPad-Programı” uygulamaya konulmuştur. Bu 
program çerçevesinde her öğretmen ve her öğrenci kendi iPad’ ini kullanacaktır. 

Öğretmenlerimiz iPad’ lerle donatılmış durumda olup iPad’ ler konusunda hem teknik hem de 
didaktik-metodik bakımdan eğitim aldılar. Bu eğitimler gereksinimlere göre devam 
etmektedir.  

Eğitim ve öğretim yılının başında ise, öğrencilerimize, iPad’ lerin derse yönelik kullanımına 
ilişkin (gerekli olması halinde teknik desteğin de sağlanacağı) eğitim verilmektedir.  

iPad’ ler okul sistemine entegre edildiği için, Bilgi İşlem Departmanı kurulum işlemi sırasında 
ve sonrasında verileri görememektedir. Bilgi İşlem Departmanı sadece yetkileri yönetip, 
temel kısıtlamaları aktive edebilmektedir.  

iPad’ler okul bilgi işlem sistemine kaydedildikten sonra da öğrencilerimiz, kendi Apple-ID’leri 
ile özel uygulamalar yükleyebileceklerdir.  

Dijital ders kitaplarının siparişi okul tarafından toplu olarak yapılacaktır. 

iPad' lerde, hangi kısıtlamaların uygulanacağına, öğretmenlerimiz tarafından, pedagojik 
ölçütlere göre karar verilerek eğitim ve öğretim yılı süresince sürekli kontrol edilmektedir.  

Sizler ve öğrencilerimiz için, yanıtlarıyla birlikte hazırladığımız sıkça sorulan sorular 
kataloğunu, okulumuzun internet sitesinde bulabilirsiniz; yine okulumuzun internet sitesinden, 
halihazırda zaten mevcut bulunan iPad’ lerin kullanılmaya devam edilmesine yönelik 
açıklamalara da ulaşabilirsiniz. 

iPad' lerin gelecek eğitim ve öğretim yılında derslerde sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi 
için, kurulumlarının okulda yapılması gerekmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin yeni eğitim 
ve öğretim yılına sorunsuz bir başlangıç yapmasıdır. 

Eğitime yeni başlayacak Hazırlık Sınıfı öğrencilerimizin iPadlerini (ders programına bağlı 
olarak) ilk Informatik (Bilgisayar Bilimi) derslerine getirmeleri gerekmektedir. Öğrenci iPadleri 
ders sırasında teslim alınacaktır. Kurulumları yapıldıktan sonra bir sonraki Informatik 
(Bilgisayar Bilimi) dersinde teslim edilecektir. Ayrıca, okulda kullanılmakta olan yazılım ve 
uygulamaların kullanıcı adı ve şifreleri öğrencilerimizle paylaşılarak kullanmaya başlamaları 
sağlanacaktır. 

iPad’ leri okula getirmeden önce yapılması gereken işlemlerin yer aldığı kılavuzu ekte 
bulabilirsiniz. (iPadinizi okula teslim etmeden önce yapmaniz gerekenler.pdf) Kurulum işlemi 
sırasında iPad’ deki tüm verilerin silinmesi gerektiğinden, önemli bilgileriniz  varsa lütfen 
önceden yedek alınız. Yedekleme için iCloud veya harici depolama yöntemlerini 
kullanabilirsiniz.  

iPad’lerin okula teslimi ve kaydı sırasında, minimum gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı 
kontrol edilecektir  

Daha başka sorularınızın olması halinde, ipad@ds-istanbul.net adresi üzerinden elektronik 
posta yoluyla başvurabilirsiniz. 
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