
 

  

 
 
 

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

 

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. 

 
 
Cuma Günleri 7 ve 8.sınıflarımız TEOG Kursu nedeniyle 17.40’da çıkış yapacaklardır. 

Ortaokul Müdür Yardımcısı 

Yasemin KARAKAN GÜLLÜ yaseminkarakan@anabilim.k12.tr 

4.5. 6 ve 7. Sınıflar Rehber Öğretmeni 

Esra DOLAY AKSOY esraaksoy@anabilim.k12.tr 

5/A Sınıf Şube Öğretmeni  

Arzu ÖZYÜREK arzuozyurek@anabilim.k12.tr 

5/B Sınıf Şube Öğretmeni  

Seren TATAR serentatar@anabilim.k12.tr 

5/C Sınıf Şube Öğretmeni  

Mine YÜKSEL mineyuksel@anabilim.k12.tr 

6/A Sınıf Şube Öğretmeni  

Leyla İLHAN leylailhan@anabilim.k12.tr 

6/B Sınıf Şube Öğretmeni 

Elif TURHAN  elifturhan@anabilim.k12.tr 

7/A Sınıf Şube Öğretmeni 

Başak ÇAKIR basakcakir@anabilim.k12.tr 

mailto:yaseminkarakan@anabilim.k12.tr


 

  

 
 
 
           
 

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. 
  
HAFTA İÇİ ETÜTLERİ (KDS – TEOG – KTT - DENEME) 
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. 

   5 . 6. 7 ve 8. Sınıf Öğrencileri İçin Etüt Programı 
   5 - 6. sınıf öğrencilerinin hafta içi etütleri zaman çizelgesi içinde belirtilen saatlerde yapılacaktır. Etütler öğrencinin 

ihtiyacına göre veli ve öğretmen tarafından belirlenecektir. Bu yıl TEOG kapsamında haftada 10 saat çalışma 
yapılacaktır. 

    7 ve 8. Sınıfların TEOG kursları hafta içi her gün zaman çizelgesi içinde, ayrıca Cuma günleri 15.10-17.40 
Cumartesi ise 08.00-13.00 aralığında yapılacaktır. 
 
ÖDEV ETÜDÜ UYGULAMASI 
Tüm öğrencilerin dersler sonrasında verilen günlük/hafta sonu ödevlerini zamanında ve özenli olarak yapması en 
temel sorumluluğudur. Hafta içi ve hafta sonu verilen tüm ödevler OBS veri programına işlenecektir. Verilen 
ödevler hafta başında ilgili öğretmenler tarafından mutlaka değerlendirilmeye alınacak, öğrencilerin ödev 
sorumluluğu Ödev Takip Çizelgesi ile takip edilecektir. 
Ödev sorumluluğunu gerekçeli bir mazeret olmaksızın yerine getirmeyen öğrencilerimiz ödevlerini yapmaları için 
öğle saatlerinde yapılan ödev etüdüne kalacaklardır. Eksik ödevler öğrencilere öğretmenleri tarafından 
yaptırılacaktır. Ödev yapma ile ilgili sorun devam ederse ilgili yaptırım süreçleri uygulanacaktır. 
 

 
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/
mailto:veliahtdipcin@anabilim.k12.tr
http://www.anabilim.k12.tr/


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAYDAŞLAR KILAVUZU                                                                                                                                                                                                       

 
Anabilim yönetici, öğretmen, öğrenci ve velisini aynı paydada buluşturan Paydaşlar Kılavuzumuz Ekim ayı 
itibariyle on-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. 
 
AKADEMİK YAYINLARIMIZ  
 

Uzunca bir alt yapı hazırlığı sonrası Anabilimli akademisyen ve öğretmenler tarafından kuruma özgü hazırlanan 
müfredat çalışmaları ve 50 ye yakın yayınlar, 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. 
 
ASTA İLE ÖĞRETİM  
Uzaktan Öğrenme Modeli ve Tablet Bilgisayar Alımı   
Okulumuzda eğitim teknolojilerinin etkin olarak uygulanması adına uzun bir dönemdir çalışmalar yürütülmektedir. 
Bu kapsamda pedagoji, güvenlik, verimlilik, ekonomi ve süreklilik gibi kavramları göz önünde bulundurarak en 
doğru çözümü oluşturmak hedeflenmiştir. Teknolojinin sunduğu zengin kaynakları öğretim programlarımız ile 
ilişkilendirerek öğrencilerimizle paylaşırken, güvenlik kaygısı ile onları her türlü zararlı kaynaktan da uzak tutmak 
amaçlanmıştır. Dijital dünyanın yerlisi öğrencilerimizin severek öğrenim göreceği, onları çok daha iyi tanımamızı ve 
ihtiyaçlarının farkında olmamızı sağlayan tablet projemiz 2012 yılında hayata geçirilmiş, o zamandan beri 
öğrencilerimiz tarafından keyifle uygulanmaktadır.  
 
Yeni bir proje, yeni bir heyecan ASTA (Anabilim Smart Teaching and Learning Area) ile öğrenme okul dışına 
taşıyor. Danışmanımız Dr. Özgür Şimşek danışmanlığında, eğitim teknolojileri alanında sorumlu öğretmenlerimiz 
ve EĞİTEK uzmanları tarafından geliştirilen Öğrenme Yönetim Sistemimiz (ASTA) üzerinde  2 senedir geliştirmekte 
olduğumuz çalışmalarımız  sayesinde iletişimin önündeki engelleri kaldırıyor ve gelecekteki eğitime merhaba 
diyoruz. 
 
Eğitim içeriklerinin yönetimine, öğrencilere dağıtılmasına, öğrenciler ve öğretmenlerin izlenmesine, öğrenme 
öğretme süreçlerinin bireyselleştirilmesine olanak sağlayan bütünleşik bir web tabanlı harmanlanmış eğitim 
sistemi olarak tasarlanan sistem sayesinde, okul sınırlarının dışındaki eğitime devam diyoruz. 
 
Yeni projemiz doğrultusunda,   öğrencilerimizin yeni bir tablet almalarına gerek kalmamıştır. Öğretmenler 
tarafından önceden öğrencilere duyurusu yapılan günlerde, öğrencilerimizin  Windows veya Android işletim 
sistemine sahip var olan  tablet,  notebook, dizüstü bilgisayarlarını   okulda kullanabilmesine olanak sağlanmıştır. 

Olası sorularınız için egitek@anabilim.k12.tr adresine e-posta atabilir veya EĞİTEK Birim Müdürü İdiye ÖKTEN’e 
ulaşabilirsiniz. 

 (Konu ile ilgili duyuru sınıflarımızda ayrıca yapılacaktır.) 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:egitek@anabilim.k12.tr


 

  

 
 
 
 
 
AKILLI KART SİSTEMİ 
 
Yeni eğitim öğretim döneminde kantin kullanmak isteyen ortaokul öğrencilerimizin yemek yeme hakları akıllı 
kartlarına yüklenecektir. Kantin hizmetlerinden yararlanmak isteyen ortaokul öğrencilerimiz için, 05/07 Eylül günü 
50 TL ve katları olan ücretin, muhasebe birimine teslim edilip öğrencilerin kartlarına yüklenme işleminin 
yaptırılması gerekmektedir.  
 
Yatırılan ücret 24 saat içinde kartlara yüklenmiş olacaktır. Kart içinde bulunan bakiyenin(-) bakiyeye dönmemesi 
için öğrencilerimizin harcamaları doğrultusunda ücret yükleme işlemini aksatmadan 50 TL ve katları olacak şekilde 
sürekli yaptırmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin kantinde güçlükle karşılaşmamaları adına kartlarını sürekli 
yanlarında bulundurmaları çok önemlidir.  
 
Kantin kartını kaybeden öğrenci, Ücreti karşılığında (15 TL), yeni kartını idari asistanlardan alabilecektir. Kart talebi 
ve işlemleri için idariasistanlar@anabilim.k12.tr adresine mail ile ulaşabilirsiniz.  
 
 ÖĞRENCİNİN KILIK-KIYAFETİ 
 
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 pantolon etek/pantolon, 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.  
 

Okulumuzda halen üniforma uygulaması yapılmaktadır.  
 

*** Öğrencilerimizin sağlıkları açısından beden eğitimi dersleri için öğrencilerin yanında yedek iç çamaşırı ve  
t-shirt bulundurması gerekmektedir. Aksi halde derse alınmayacaktır. 
 
 
İLAÇ BİLGİ FORMU 
Öğrencimizin süreli ilaç kullanması söz konusu ise aşağıdaki ilaç bilgi formunun doldurulup okul hemşiremize 
ulaştırılması gerekmektedir.  
 

Öğrenci Adı Soyadı  

Sınıf / No  

Konulan Teşhis  

İlaç Adı  

Uygulama Saati  

Uygulanacak Ölçü  

Kullanım Şekli  

Kime Teslim Edildiği  

İlacın eve geri gönderilmesi  

 Evet                Hayır 

mailto:idariasistanlar@anabilim.k12.tr


 

  

 
 
 
 
 
GEZİLER 
Derslerde verilen bilgilerin kalıcı ve etkili olmasını sağlamak, güncel yaşama geçirmek ve yaşadığımız ülkenin tarihi, 
turistik, kültürel mekanlarında 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 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) 
 
 

Gezi Yapılacak Yerler  
 
 

  TARİH GEZİ YERİ KAZANIM KATILIMCILAR 

5
. 

S
IN

IF
L

A
R

 NİSAN 2017 
İSTANBUL MODERN 

SANATLAR 
Görsel Sanatlar 

Ataşehir 5/ABC 
Sancaktepe 5/ABC 

MAYIS 2017 İTÜ BİLİM MERKEZİ 
Enerji üretim ve tüketim yollarını 

inceler. 

Ataşehir 5/ABC 

Sancaktepe 5/ABC 

HAZİRAN 2017 MİNİATÜRK 
Doğal varlık ve tarihi unsurların 
ülkemizdeki örneklerini yerinde 

inceler. 

Ataşehir 5/ABC 

Sancaktepe 5/ABC 

6
. 

S
IN

IF
L

A
R

 

NİSAN 2017 
İSTANBUL MODERN 

SANATLAR 
Görsel Sanatlar 

Ataşehir 6/ABC 

Sancaktepe 6/AB 

NİSAN 2017 İTÜ BİLİM MERKEZİ 
Enerji üretim ve tüketim yollarını 

inceler 

Ataşehir 6/ABC 

Sancaktepe 6/AB 

7
.S

IN
IF

L
A

R
 

MART 2017 
İSTANBUL MODERN 

SANATLAR 
Görsel Sanatlar 

Ataşehir 7/ABC 

Sancaktepe 7/A 

HAZİRAN 2017 KOÇ MÜZESİ 
Gök cisimleri güneş sistemi ve 

dönüşüm geometrisini anlar. Atölye 
çalışması Matematik / Fen bölümleri. 

Ataşehir 7/ABC 

Sancaktepe 7/A 

T
Ü

M
 O

K
U

L
 

OCAK 2017 KARTALKAYA KAYAK KAMPI 
Kayak sporunu öğrenme, birlikte 

hareket edebilme 

TÜM OKUL 

 (İSTEĞE BAĞLI ÜCRETLİ) 

MAYIS 2017 BÜYÜKADA BİSİKLET TURU Açık havada spor yapabilme, 
TÜM OKUL 

(İSTEĞE BAĞLI ÜCRETLİ) 

MAYIS 2016 İSPANYA GEZİSİ 
İspanyolca’yı anavatanında tanıma ve 

kullanma fırsatı bulur. 

6, 7 VE 8. SINIFLAR 
(İSTEĞE BAĞLI ÜCRETLİ) 

 HAZİRAN 2016 ALAÇATI SÖRF KAMPI 
Sörf sporunu tanıma birlikte hareket 

edebilme duygusunu geliştirme. 

TÜM OKUL 
(İSTEĞE BAĞLI ÜCRETLİ) 

 


