
 
 

 

 
Sayın Velimiz, 
Aramıza yeni katılan tüm öğrenci ve velilerimize hoş geldin diyor, yeni eğitim-öğretim yılı için en iyi dileklerimizi 
sunuyoruz. Bu kitapçıkla yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz ve bizler için önemli olan bazı konuları sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. 
Olası sorularınız için aşağıda belirtilen e-posta adreslerinden ve telefonlardan ilgili müdür yardımcı-mıza ve rehber 
öğretmenlerimize ulaşabilirsiniz. 
 
Tuba AKSOY PEHLİVAN 
Okul Müdürü 

 
 

Hazırlık-1,2 ve 3. Sınıflar Müdür Yardımcısı  DÂHİLİ NO 
Özgür ULAŞ ozgurulas@anabilim.k12.tr 2101 
4,5,6 ve 7. Sınıflar Müdür Yardımcısı   
Yasemin KARAKAN GÜLLÜ yaseminkarakan@anabilim.k12.tr 2102 
Anasınıfı Rehber Öğretmeni 
ÖÖğretÖğretmeni 

  

Fersun YAKLAV fersunyaklav@anabilim.k12.tr  
 1.2 ve 3. Sınıflar Rehber Öğretmeni   

Berna GÜLŞEN bernagulsen@anabilim.k12.tr 2110 

4.5.6 ve 7.Sınıflar Rehber Öğretmeni   

Esra DOLAY AKSOY esraaksoy@anabilim.k12.tr   2109 

1/A Sınıf Öğretmeni   

Canan GÜVENDİ cananguvendi@anabilim.k12.tr  

1/B Sınıf Öğretmeni   
Şebnem ÇALIŞKAN sebnemcaliskan@anabilim.k12.tr  

1/C Sınıf Öğretmeni   

Dilek SATILMIŞ dileksatilmis@anabilim.k12.tr  

2/A Sınıf Öğretmeni   

Ömür ŞENTÜRK omursenturk@anabilim.k12.tr  

2/B Sınıf Öğretmeni   

Kamile ÇELEBİ kamilecelebi@anabilim.k12.tr  

2/C Sınıf Öğretmeni   

Aslıhan KILIÇ aslihankilic@anabilim.k12.tr  

3/A Sınıf Öğretmeni   

 Seda ŞAHİN sedasahin@anabilim.k12.tr  

3/B Sınıf Öğretmeni   
Funda TEPELİ fundatepeli@anabilim.k12.tr  

3/C Sınıf Öğretmeni   

Kamer SAĞLAM DEMİR kamersaglam@anabilim.k12.tr  

3/D Sınıf Öğretmeni   

Hülya ARIÖZ hulyaarioz@anabilim.k12.tr  

4/A Sınıf Öğretmeni   

 Gülgün APAK gulgunapak@anabilim.k12.tr  

 4/B Sınıf Öğretmeni   

Alev ÖZBAL alevozbal@anabilim.k12.tr  
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2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ 
 
 

ANA-1.2.3.4. SINIFLAR (Pazartesi-Cuma) 5.6.7. SINIFLAR (Pazartesi-Cuma) 
 

PROGRAM 

 

BAŞLAMA 

 

BİTİŞ 

 

PROGRAM 

 

BAŞLAMA 

 

BİTİŞ 
KAHVALTI SAATİ 08.00 08.20   DERSE BAŞLAMA      08.00  
DERSE BAŞLAMA 08.20  KAHVALTI SAATİ      09.20 09.40 
ÖĞLE YEMEĞİ 12.10 12.50 ÖĞLE YEMEĞİ      12.50 13.40 
İKİNDİ YEMEĞİ 15.20 15.30    

PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE SERVİS HAREKET SAATİ 16.30 

CUMA SERVİS HAREKET SAATİ 15.20 

NOT: 4.Sınıflar sadece öğle yemeğini 12.50’de yiyeceklerdir. 

 

ANABİLİM OKUL BİLGİ SİSTEMİ (OBS ÖLÇME DEĞERLENDİRME PROGRAMI) 
 

Okulumuzda öğrencilerimizin akademik gelişimini takip edebilmek için OBS (Okul Bilgi Sistemi) programı 
kullanılmaktadır. 
 

Bu programın özellikleri: 
 

   İnternet üzerinden her zaman ve her yerden erişilebilmesi (Ders Programı, Rehberlik ve Ölçme – 
Değerlendirme, sosyal-akademik gelişim raporları gibi) 

   Modüllere entegre çalışan Öğrenci-Veli Portalı 

   Her öğrenci için özel kullanıcı adı ve şifresi 

   Sistem üzerinden mesajlaşma 

   Kurumsal bildirilerin sistem üzerinden ulaştırılması 

   Kurumda gerçekleştirilen aktivitelerin duyurulması 

   “Öğrenci Gelişim Raporu” ve “Bilgi Haritası” sayesinde her öğrenci için oluşturulan analizlerin, 
veliler ve öğrenciler tarafından izlenip değerlendirilmesi 
 

Öğrencilerimizin TC kimlik numaraları OBS kullanıcı adı ve şifresi olarak atanmıştır ve Okul Bilgi sistemi Ekim ayının 
ikinci haftası kullanıma açılacaktır.    

OBS veri sisteminin rahatlıkla kullanabilmesi ile ilgili tanıtım videosunu internet sitemizde (www.anabilim.k12.tr ) 
bulabilirsiniz. Olası sorularınız için Ölçme Değerlendirme Birim sorumlusu Veliaht DİPÇİN’e 1453 numaralı dâhili 
telefondan veya veliahtdipcin@anabilim.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
ETÜT UYGULAMASI 
 
 

Okulumuzda öğrencilerin ihtiyaçları ve bireysel öğrenme farklılıkları göz önüne alınarak etüt ve oda çalışmaları 
düzenlenmektedir. 
 
Etütlerin sağlıklı işleyebilmesi ve öğrenme sürecinin gerçekleşebilmesi için etütler okul saatleri içerisinde 
yapılmaktadır. 
 
VELİ PORTALI 
 

Okulumuzun eğitim-öğretim uygulamaları ve işleyişine ilişkin tüm detaylar  www.anabilim.k12.tr adresinde sağ üst 
tarafta veli portalı tıklandığında görülebilmektedir. Veli portalında bulunan içerik Ekim ayı itibari ile 
güncellenecektir.  
 
 
 

http://www.anabilim.k12.tr/
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Paydaşlar Kılavuzu 
 

Anabilim yönetici, öğretmen, öğrenci ve velisini aynı paydada buluşturan Paydaşlar Kılavuzumuzon-line olarak 
internet sitemiz üzerinden paylaşılmaktadır. 
Öğrencilerimizin yıl içinde gireceği sınavların günleri, aylık yemek listesi, tüm yılın etkinlik takvimi, gezi takvimi, 

öğrenci kuralları, yaptırımları gibi okul işleyişi ile ilgili her türlü bilgi bu kılavuzda mevcut olacaktır. 

 

Servis 
Velilerimizin servisleri on-line olarak takip edebilmesi için tüm araçlarımızda GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) 
bulunmaktadır. Servis takip modülünden sizlere verilen şifre ile servis aracını izleyebilirsiniz. Servis şifreleri Ekim 
ayından itibaren sizlere bildirilecektir. 
 
Aylık Akademik Bültenler 
1,2 ve 3.sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin bütün bir yıl boyunca işleyecekleri konu ve kazanımlarının belirtildiği 
akademik bültenler www.anabilim.k12.tr web sitemiz ve OBS üzerinden yayımlanmaktadır. 
 
Her Ayın başında gönderdiğimiz “program açılımında” ay boyu yapacağımız tüm etkinlik ve edineceğimiz tüm 
kazanımları bulurken, ayın sonunda göndereceğimiz bültende ise edindiğimiz kazanımlara nasıl ve ne düzeyde 
ulaştığımızı takip edebilirsiniz.  
 
 

Veli-Öğretmen Görüşme Gün ve Saatleri 
Genel veli toplantısı ve akademik kurul görüşmelerimizin yanı sıra arzu eden velilerimiz veli portalında 
Eylül ayından itibaren yayınlanacak veli-öğretmen görüşme gün ve saatlere göre danışma biriminden randevu 
alarak öğretmenlerimizle bireysel görüşmelerini gerçekleştirebilir. 
 

Ayrıca, öğrencilerimizin yıl içinde gireceği sınavların günleri, aylık yemek listesi, tüm yılın etkinlik takvimi, gezi 
takvimi, öğrenci kuralları-yaptırımları gibi okul işleyişi ile ilgili her türlü güncel bilgiyi web sitemizden takip 
edebilirsiniz.  

 

Öğrenci kuralları/yaptırımları gibi okul işleyişi ile ilgili her türlü güncel bilgiyi buradan takip edebilirsiniz. 

 
AKADEMİK YAYINLARIMIZ  
Uzunca bir alt yapı hazırlığı sonrası Anabilimli akademisyen ve öğretmenler tarafından kuruma özgü hazırlanan 
müfredat çalışmaları ve 70’e yakın yayın, anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde kullanılmaktadır. Akademik 
yayınlarımız basılarak bizler tarafından öğrencilerimize teslim edilecektir. Tüm öğrencilerimizin bu yayınlara sahip 
olması, eğitim-öğretim sürecinin verimli işlemesi açısından son derece önemlidir. Telif hakkı olduğu için 
yayınlarımız fotokopi ile çoğaltılamaz. 
 
ÖĞRENCİNİN KILIK-KIYAFETİ 
Okulumuzda halen üniforma uygulaması yapılmaktadır.  
 
Erkek öğrenciler okulumuza ait koyu gri kanvas pantolon, uzun/kısa kollu anabilim armalı beyaz tshirt, kırmızı 
anabilim montu ve koyu renk ayakkabı giymektedirler.  
 
Kız öğrenciler okulumuza ait koyu gri kanvas jile, uzun/kısa kollu anabilim armalı beyaz tshirt, kırmızı anabilim 
montu, koyu renk ayakkabı, yazın açık renk kışın koyu renk çorap giymektedirler.  
 

Beden Eğitimi Kıyafeti: Tüm öğrencilerimiz beden eğitimi derslerinin ve okul müsabakalarının olduğu 
günlerde okulumuzun eşofman takımı ya da şortu ile kırmızı tişörtlerini giyerler.  
 

 

*** Öğrencilerimizin sağlığı açısından beden eğitimi dersleri için yanlarında yedek iç çamaşırı ve t-shirt 
bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde derse alınmayacaklardır. 

 



 
 

 

YÜZME DERSİ 
 

Beden eğitimi dersi kapsamında yapılan yüzme derslerine katılacak 1. 2. ve 3. Sınıf öğrencilerimizin ve 4. sınıftan 
itibaren yüzme branşına seçilen öğrencilerimizin EKG ve idrar tahlilinin yapılması gerekmektedir. Tahliller,  
kitapçıktaki izin dilekçenize istinaden okulumuzda BM sağlık kabininde hemşireler eşliğinde tarafından 
yapılabilecektir. Yüzme programı OBS üzerinden sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. 

4. SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ VE MÜZİK DERSİ BRANŞLAMA UYGULAMASI 
Anabilim Eğitim Kurumlarında Yetenek Geliştirme Programı doğrultusunda beden eğitimi ve müzik derslerinde, 4. 
sınıftan itibaren ve 5. sınıfa yeni gelen öğrenciler ilgi ve becerilerinin yanı sıra branş öğretmenlerinin yapmış 
olduğu yönlendirmelerle müzik dersinde ve beden eğitimi dersinde branşlara yerleştirilir. 
Okulların açıldığı ilk üç hafta değerlendirmeler yapılacaktır. Velilere öğrencinin branşı ve branşlara ait gerekli 
malzemeler hakkında duyuru yazısı ayrıca gönderilecektir. 
 
Bütün bir yıl boyunca branşa özgü temel teknik ve beceriler doğrultusunda öğrencilerin gelişimleri takip edilecektir. 
Velilerimiz öğrencilerimizin yetenek gelişim tablolarını dönem sonlarında OBS deki Akademik Gelişim Raporu 
içinden görebileceklerdir. 
 

                   SAĞLIK – İLAÇ ETİKETİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Öğrencimizin fiziksel ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi okulumuz tarafından izlenmektedir. Okulumuz gün 

içinde okulda rahatsızlanan öğrencilere gerekli müdahalede bulunur. Hastalık durumlarında okul yönetimi 

öğrencilerin velilerine haber verir ve öğrencilerin veli nezaretinde evlerine gönderilmeleri sağlanır. 

Öğrencilerimize velinin bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şekilde ilaç verilmez. Öğrencilerin hasta, ateşli, keyifsiz 

oldukları durumlarda nekahet dönemlerini evde dinlenerek geçirmeleri gerekmektedir. Velilerimizin hastalık 

durumlarında öğrencileri antibiyotik kullanımının en erken, 3. günü bitiminde ve öğrenci tam anlamıyla iyileştikten 

sonra okula gönderilmeleri tüm çocuklarımızın hastalıklardan korunmasını sağlayacaktır. Bu konuda hassasiyetinizi 

önemle rica ediyoruz. 

                    Alerjiye bağlı burun akıntısı, öksürük gibi alerjik rahatsızlıklar hallerinde, rahatsızlığın alerjik olduğuna dair bir 

doktor raporunu tarafımıza bildirmenizi rica ediyoruz. 

                    Okul saatlerinde ilaç kullanması gereken öğrencilerimiz için dilekçe kitapçıkları ile birlikte sizlere gönderilen ilaç 

etiketlerini eksiksiz doldurmanızı ve ilaçlarının üzerine yapıştırmanızı rica ediyoruz. Okul tarafından sizlere 

gönderilen ilaç etiketlerinin bitmesi durumunda ilacın üzerine herhangi bir etiket yapıştırarak okul etiketi üzerinde 

istenen bilgilerin diğer etiketin üzerinde doldurulmasını rica ediyoruz.  

Öğrenci Adı Soyadı  

Sınıf / No  

Konulan Teşhis  

İlaç Adı  

Uygulama Saati  

Uygulanacak Ölçü  

Kullanım Şekli  

Kime Teslim Edildiği  

İlacın eve geri gönderilmesi  

 Evet                Hayır 



 
 

 

           GEZİLER 
 

Derslerde verilen bilgilerin kalıcı ve etkili olmasını sağlamak, güncel yaşama geçirmek ve yaşadığımız ülkenin 

tarihi, turistik, kültürel mekânlarında incelemeler yapmak amacıyla il içi ve il dışı geziler düzenlenecektir. 

Öğrencilerimiz bu gezide önce öğretmenleri tarafından gidecekleri yer ile ilgili olarak belirlenen konular 

hakkında incelemeler yapacaklar ve ardından bu incelemeler ile ilgili geri bildirimleri sınıf içi sunumlar 

şeklinde arkadaşları ile paylaşacaklardır. 2016-2017 Eğitim – Öğretim yılında ilk ve ortaokul öğrencileri için 

aşağıda belirtilen geziler planlanmıştır. Kayak Kampı, Nesin Matematik köyü ve Uzay Kampı gezileri isteğe 

bağlı, ücretli gezilerdir. Bu gezilerle ilgili yıl içinde sizlere bilgi gelecektir. (Ekteki kitapçıkta izin dilekçesi 

mevcuttur) 

 

  TARİH GEZİ YERİ KAZANIM KATILIMCILAR 

1.
SI

N
IF

LA
R

 

KASIM 2016 
İSTANBUL ŞEHİR 

TİYATROLARI  
Ataşehir 1/ABCDEF 
Sancaktepe 1/ABC 

MART 2017 
İSTANBUL ŞEHİR 

TİYATROLARI 
 

Ataşehir 1/ABCDEF 
Sancaktepe 1/ABC 

NİSAN 2017 KİDZANİA Çevresindeki değişik meslekleri tanır. 
Ataşehir 1/ABCDEFF 
Sancaktepe 1/ABC 

MAYIS 2017 RAHMİ KOÇ MÜZESİ  Geometrik şekilleri ve cisimleri tanır. 
Ataşehir 1/ABCDEF 
Sancaktepe 1/ABC 

2.
SI

N
IF

LA
R

 

EKİM 2016 
İSTANBUL ŞEHİR 

TİYATROLARI 
 

Ataşehir 2/ABC 
Sancaktepe 2/ABC 

ARALIK 2016 İSTANBUL AKVARYUM Canlılar dünyasını gürür. 
Ataşehir 2/ABC 

Sancaktepe 2/ABC 

OCAK 2017 İSTANBUL ŞEHİR 
TİYATROLARI 

 Ataşehir 2/ABC 
Sancaktepe 2/ABC 

ŞUBAT 2017 RAHMİ KOÇ MÜZESİ Renkli matematik dünyası atölyesi 
Ataşehir 2/ABC 

Sancaktepe 2/ABC 

MART 2017 İSTANBUL ŞEHİR 
TİYATROLARI 

 Ataşehir 2/ABC 
Sancaktepe 2/ABC 

MAYIS 2017 
İSTANBUL ŞEHİR 

TİYATROLARI 
 

Ataşehir 2/ABC 
Sancaktepe 2/ABC 

 

3.
SI

N
IF

LA
R

 

EKİM 2016 İSTANBUL ŞEHİR 
TİYATROLARI 

 Ataşehir 3/ABC 
Sancaktepe 3/ABC 

KASIM 2016 ŞİŞLİ BİLİM MERKEZİ  
Ataşehir 3/ABC 

Sancaktepe 3/ABC 

OCAK 2017 
KARTAL EKMEK 

FABRİKASI 
Üretim-Dağıtım-Tüketim faaliyetlerinin 

yerinde incelenmesi 
Ataşehir 3/ABC 

Sancaktepe 3/ABC 

ŞUBAT 2017 RAHMİ KOÇ MÜZESİ Renkli matematik dünyası atölyesi 
Ataşehir 3/ABC 

Sancaktepe 3/ABC 

MART 2017 JURASSIC LAND 
Uysal dinozorlar ünitesi kapsamında 
dinozor yumurtaları, iskelet ve 
rölyef hareketli görseller incelenir. 

Ataşehir 3/ABC 
Sancaktepe 3/ABC 

4.
SI

N
IF

LA
R

 MART 2017  
İSTANBUL MODERN 

SANATLAR 
Görsel Sanatlar  

Ataşehir 4/ABE 
Sancaktepe 4/AB 

 
NİSAN 2017 İŞ BANKASI MÜZESİ  Matematik SANCAKTEPE 4AB 

 

HAZİRAN 2017 İŞ BANKASI MÜZESİ  Matematik ATAŞEHİR 4ABCDE 

 


