
 
 

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI  

 

 
Sayın Velimiz, 

 
Okul yönetimi olarak, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için yapılan planlamayı sizlerle paylaşmak isteriz. 

 
Bu vesileyle, sizlere ve öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir öğretim yılı dilerim.  

 
Gürkan PİŞKİN 
Okul Müdürü 
 
 

Anabilim Eğitim Kurumları Ataşehir Kampüsü: 0216 415 00 00 / 1000-1001 

 

Anabilim Ataşehir Kampüs Lise Müdür Yardımcısı Yeşim ÇAKTI 

Anabilim Ataşehir Kampüs Ortaokul Müdür Yardımcısı 

 

Sinem ÖZDEK  

Anabilim Ataşehir Kampüs Ortaokul Müdür Yardımcısı 

 

Hande KILIÇÇI  

Anabilim Ataşehir Kampüs PDR Koordinatörü 

 

Tuğba SİVAS 

 
 

1-  2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 
 

Okulumuzda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında takvim uygulaması aşağıda belirtilmiştir. 

 I. Dönem Başlangıcı : 05 Eylül 2016 Pazartesi 

Yarıyıl tatili  : 23 Ocak 2017 Pazartesi 

II. Dönem Başlangıcı : 06 Şubat 2017 Pazartesi 

Ara Tatil  : 24 Nisan Pazartesi- 28 Nisan Cuma  

Yaz Tatili Başlangıcı : 09 Haziran 2017 Cuma 
              

Yeni eğitim - öğretim yılı 05 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 09.00’da okul açılış töreni ile başlayacaktır. 
 
  

2-  2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ 
 
 

 
ORTAOKUL 

 

 
ANADOLU LİSESİ 

 
PROGRAM 

 

 
BAŞLAMA 

 
BİTİŞ 

 
BAŞLAMA 

 
BİTİŞ 

 
DERSE BAŞLAMA 

 
08.00 

 
08.40 

 
08.00 

 
08.40 

 
ÖĞLE YEMEĞİ 

 
12.00 

 

 
12.50 

 
12.50 

 
13.40 

 
ÇIKIŞ 

 
16.10 

 
 
 

 Cuma günleri tüm sınıflarımız için çıkış saati 15.10’dur.  

 Kurs programına katılan 7, 8 ve 12.sınıf öğrencilerimizin Cuma günleri çıkış saati 17.40’tır. 
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3- OKUL KAYIT EVRAKLARI (TÜM YENİ GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN) 
 

Öğrencimizin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki evrakların tamamlanıp Haziran ayının son haftasına 
kadar Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm evrak eksikleriniz için 
atasehirogrenciisleri@anabilim.k12.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0216 415 00 00 telefon numarası 1018 
dahili numaradan bilgi alabilirsiniz. 
 

Ortaokul Kayıt Belgeleri 

1.   Öğrenci ve Velinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

2.   2 adet öğrenci fotoğrafı (yeni çekilmiş) 

3.   1 adet veli fotoğrafı (veli kimliği için) 

4.   Aşı karnesi 

5.   Okula Kayıt veya nakil dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacak) 

6.   2.Yabancı dil tercih dilekçesi  (Kayıt sırasında doldurulacak) 

7.   4.sınıftan 5.Sınıfa geçenler için İlkokul karne fotokopisi 

8.   Öğrenim Belgesi (İlk ve Orta dereceli okullarda diploma yerine öğrenim belgesi veriliyor.) 

9.   Yemekhane dilekçesi 

10. Veli Bilgi Formu 

11. Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler için denklik belgesi 

12. Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet Müdürlüğünden en az 1 yıllık oturma izni 

 
 Anadolu Lisesi Kayıt Belgeleri 

1.   Öğrenci ve Velinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

2.   2 adet öğrenci fotoğrafı (yeni çekilmiş) 

3.   Merkezi Sınav Sonuç Belgesi 

4.   Okula kayıt veya nakil dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacak) 

5.   2. Yabancı dil tercih dilekçesi  (Kayıt sırasında doldurulacak) 

6.   Öğrenim Belgesi (Orta dereceli okullarda diploma yerine öğrenim belgesi veriliyor.) 

7.   Hazırlık sınıfı okuma dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacak) 

8.   Yeterlilik sınavına girme dilekçesi  (Kayıt sırasında doldurulacak) 

9.   Yemekhane dilekçesi 

10. Veli Bilgi Formu 

11. Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler için denklik belgesi 

12. Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet Müdürlüğünden en az 1 yıllık oturma izni 
                
4- KURUM YAYINLARI 
Anabilim Eğitim Kurumlarının değerli akademisyen ve öğretmenleri tarafından kuruma özgü hazırlanan kurum 
fasikülleri, sene başında basılarak Ekim ayı itibariyle öğrencilerimize okulda teslim edilecektir. 
 

5- TANIŞMA TOPLANTILARI 
 

Tarih Saat Sınıf Yer Açıklama 

27 Ağustos 2016 
Cumartesi 

14.00-16.00 5.Sınıflar 
Ataşehir Kampüsü 

Konferans Salonu ve 
sınıflar 

5.sınıf velileri Sistem Tanıtım 
Toplantısı 

08 Eylül 2016 
Perşembe 

17.00 - 18.00 
Lise Hazırlık 
ve 9.sınıflar 

Ataşehir Kampüsü 
Konferans Salonu 

Ataşehir Kampüsü Anadolu Lisesi 
velileri ve öğrencileri 

Sistem Tanıtım Toplantısı 
 

 Ara sınıflara kayıt yaptıran velilerimiz ile bireysel tanışma günü organize edilecektir. 

 6, 7, 8. sınıflara ara kayıt yaptıran yeni öğrencilerimiz 5.sınıflara sistem tanıtım toplantısına; 10 ve 

11.sınıflara ara kayıt yaptıran yeni velilerimiz lise sınıfları sistem tanıtım toplantısına katılabilir. 
 

mailto:atasehirogrenciisleri@anabilim.k12.tr%20a


 
 

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI  

 
 

6- ÖĞRENCİ OKUL KIYAFETİ İŞLEMLERİ 
 

Kıyafet satış işlemleri yaz ayları boyunca, okulumuzun -2 idari işler katında 10.00 - 17.00 saatleri arasında 
yapabilirsiniz. Velilerimizin sonrasında sıkıntı yaşamaması adına kıyafetlerini önceden temin etmesi 
beklenmektedir. Sipariş verilen ürünler 15-30 gün arasında temin edilebilmektedir. 

 

Okulların açılmasına yakın kıyafet satışında yaşanabilecek yoğunluk,  geç ürün teslimi gibi süreçlerden okulumuz 
sorumlu tutulmamalıdır. 

 

Kıyafet satış işlemlerinde, Nakit/Kredi Kartı ile ödeme yapılabilir. 
 

Not: Kıyafetlerimiz Ataşehir Kampüsünden temin edilebilecektir. Anadolu Lisesinde serbest kıyafet 
uygulamamız vardır. Ancak özel gün, tören ve kutlamalar için lise öğrencilerimizin okul tişörtü ile Beden Eğitimi 
dersleri için okul eşofmanı temin etmesi zorunludur. 

 

OKULU YAŞ GRUBU Eşofman  Şort 
Kırmızı  
T-Shirt 

(kısa kol) 

Beyaz  
T-Shirt 

(uzun/kısa 
kol) 

Koton 
Hırka 

Şort 
Etek 
(Gri) 

Pantolon 
(Gri) 

ORTAOKUL 

5-8.SINIFLAR 
(Kız öğrenciler) 

X X X X X X X 

5-8.SINIFLAR 
(Erkek öğrenciler) 

X X X X X 
 

X 

ANADOLU 
LİSESİ 

HAZIRLIK-12.SINIFLAR 
(Kız öğrenciler) 

X X X X 
 

  

HAZIRLIK-12.SINIFLAR 
(Erkek öğrenciler) 

X X X X 
 

  

 
7- KİTAP VE KIRTASİYE İHTİYAÇ LİSTELERİ 

 

 Yeni eğitim-öğretim dönemi öğrenci ihtiyaç listelerimiz 22 Ağustos 2016 tarihinden itibaren web 
sitemizden (www.anabilim.k12.tr) ulaşabilirsiniz. 

 MEB ders kitapları devlet tarafından ücretsiz dağıtılacaktır. 

 Arzu eden tüm velilerimiz 22 Ağustos 2016 tarihinden itibaren on-line olarak, 
https://anabilim.okulsepeti.com.tr alışverişlerini yapabileceklerdir. Alınan ürünler belirtilen adrese kargo 
ile gönderilecektir. 

 5-6-7-8-10-11.sınıf öğrencilerimizin yabancı dil kitapları belirtilen siteden 04 Eylül – 09 Eylül tarihleri 
arasında, Lise Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimizin ise 05 Eylül haftası yabancı dil öğretmenleri 
öğrencilerimizin yabancı dil seviyesi hakkında sizleri bilgilendirdikten sonra alınabilecektir. 

 Hazırlık-9-10-11.sınıflarımıza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin kitapları belirtilen siteden 03 Eylül tarihi 
itibariyle yabancı dil öğretmenleri öğrencimizin yabancı dil seviyesi hakkında sizleri bilgilendirdikten sonra 
alınabilecektir. 

 

Önemli: Yabancı Dil kitaplarının yanlış alınmasına karşı, üstüne isim yazılmaması ve kitabın kaplanmaması rica 
olunur. 
 

 Öğrencilerimizin kitap-defterleri aşağıda belirtilen planlama doğrultusunda dolaplarına yerleştirilebilir. 

02 Eylül 2016 Cuma günü        saat 12.00 – 17.00 

03 Eylül 2016 Cumartesi günü         saat 10.00 – 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anabilim.k12.tr/
https://anabilim.okulsepeti.com.tr/
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8-  ÖĞRENCİ SERVİS İŞLEMLERİ 

Servis Birimi,  29 Ağustos - 04 Eylül 2016 tarihleri arasında son servis kayıt bilgileri doğrultusunda yeni velilerimizin 
evlerine ziyarette bulunarak gerekli bilgileri verecektir. Servis işleyişinde sıkıntı yaşanmaması ve öğrencilerimizin 
güzergahlarının okulun açılış tarihinden önce netleşmesi adına 01 Eylül tarihi itibariyle servis kayıtları 
alınmayacaktır. Bu tarihten önce servis kayıt işlemlerinin bitirilmesini önemle rica ederiz. 

Servis hakkında bilgi almak için 0216 415 00 00/1611’i arayabilir ya da info@sesliturizm.com.tr adresine e-posta 
gönderebilirsiniz. 
 
 

9- VELİ İLETİŞİM HİZMETLERİ 
 

Okulumuzda eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerimizin başarısı ve disiplini için okul-
aile iş birliği çok önemlidir. 
 

 Telefon 
Okulumuza 0 216 415 00 00 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. İletişim sorumlularımıza görüşme yapmak 
istediğiniz kişi ya da konu hakkında bilgilendirme yapmanız durumunda, görüşmeniz sağlanacaktır. Konu hakkında 
iletişim sorumlularına bilgi vermeniz doğru kişilerle görüşmeyi sağlamak ve zaman kaybetmemek adına önemlidir. 
Aranan kişinin meşgul olması durumunda danışma görevlisi tarafından iletişim bilgileriniz alınarak, tekrar size 
dönülecektir. 

 
 

 WEB sitesi ( www.anabilim.k12.tr) 
Web sitemizde günlük olarak dağıttığımız tüm duyuruları ve haberleri,  “Veli Portalı”nda sınav takvimini, veli-
öğretmen bireysel görüşme gün ve saat çizelgesini, etkinlik takvimini, yayınlarımızı bulabilirsiniz. Günlük olarak 
kontrol edilmesini rica ediyoruz. 

  

 Okul Bilgi Sistemi (OBS) 
Okullarımızda öğrencilerimizin akademik, yetenek ve kişilik gelişimlerini takip edebilmek için Okul 
Bilgilendirme Sistemi  (OBS) kullanılmaktadır. Şifreleriniz, okulun açıldığı haftayı takiben sizlere bildirilecektir. 

 

OBS okul programı ile ilgili sorularınız için olcme@anabilim.k12.tr adresine e-posta atabilir veya ölçme 
değerlendirme birimi sorumlularımız Veliaht DİPÇİN’e 1451, Gülten İNCE’ye 1453 dahili numaradan ulaşabilirsiniz. 

 
 

 Cep telefonu SMS / kişisel veli e-posta ile bilgilendirme 
İletişim bilgilerinizin güncel olması iletişimimizin sağlıklı yürümesi açısından son derece önemlidir. Olası 
değişiklilerinizi mutlaka atasehirogrenciisleri@anabilim.k12.tr adresine e-posta ile bildirmeniz gerekmektir.  

 

Ayrıca sizlere gönderilen e-postalarının tarafınıza ulaşması için şahsi e-posta hesabınızı bizlere iletmenizi rica 
ediyoruz. Ayrıca attığımız SMS’lerin size ulaşması için cep telefon hattınıza ait operatörünüzü (Vodafone, Türk 
Telekom ve Turkcell) arayarak toplu SMS gönderimine açtırmanız önemlidir. 
 

 Sosyal Medya (facebook, twitter, you tube, instagram) 

Okulumuz iletişim süreçlerinde, sosyal medya önemli bir platformdur. Güncel gelişmelere, etkinlik fotoğraf ve 
videolarına, resmi duyurulara ve öğrencilerinizin hali hazırda yüklenmiş okul içi fotoğraflarına, sosyal medya 
adreslerimizden eş zamanlı ulaşabilirsiniz. Aktif katılımınızla, Anabilim 
Eğitim Kurumları, sinerjisi ve enerjisi örnek alınacak bir eğitim kurumu olarak anılmaya devam edecektir. 
Aşağıda belirtilen adresler üzerinden takipçimiz olabilirsiniz. 

 

facebook.com/anabilimegitim twitter.com/Anabilim_Egitim  

instagram.com/anabilimegitim              anabilim_youtube/anabilim 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:info@sesliturizm.com.tr
mailto:olcme@anabilim.k12.tr
mailto:atasehirogrenciisleri@anabilim.k12.tr
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10- KURS PROGRAMLARI  
 
7. ve 8. SINIFLAR TEOG HAZIRLIK PROGRAMI 
2016 - 2017 Eğitim-öğretim yılında 7. ve 8.sınıfta okuyacak öğrencilerimize yeni öğretim dönemine hazırlık 
amacıyla 22 Ağustos - 0 2 Eylül 2016 tarihleri arasında TEOG hazırlık kurs programı düzenlenmiştir. Tüm 
öğrencilerimizin katılımının zorunlu olduğu kursumuz, haftanın 5 günü 09.00-12.30 saatleri arasında okulumuzda 
yapılacaktır. Okul kantinimiz kurs süresince öğrencilerimizin yiyecek ve içecek temin edebilmesi için açık 
bulundurulacaktır. 

 

Öğrencilerimizin yüklenmiş akıllı kartlarını okula gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 
 

Öğrencilerimiz 22 Ağustos 2016 günü sabah servisler tarafından alınacaktır. Kurs programı detayları ve servis 
listeleri hakkındaki bilgiye 19 Ağustos 2016 Cuma günü itibariyle www.anabilim.k12.tr web sitemizden 
ulaşabilirsiniz. 
 
12. SINIFLAR YGS-LYS HAZIRLIK PROGRAMI 
 

2016 - 2017 Eğitim - Öğretim yılında 12. sınıfta okuyacak öğrencilerimize yeni öğretim dönemine hazırlık amacıyla 
22 Ağustos - 0 2 Eylül 2016 tarihleri arasında YGS/LYS hazırlık kurs programı düzenlenmiştir. Tüm öğrencilerimizin 
katılımının zorunlu olduğu kursumuz, haftanın 5 günü 09.00-12.30 saatleri arasında okulumuzda yapılacaktır. Okul 
kantinimiz kurs süresince öğrencilerimizin yiyecek ve içecek temin edebilmesi için açık bulundurulacaktır. 

 

Öğrencilerimizin yüklenmiş akıllı kartlarını okula gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 
 

Öğrencilerimiz 22 Ağustos 2016 günü sabah servisler tarafından alınacaktır. Kurs programı detayları ve servis 
listeleri hakkındaki bilgiye 19 Ağustos 2016 Cuma günü itibariyle www.anabilim.k12.tr web sitemizden 
ulaşabilirsiniz. 

 
ORTAOKUL - LİSE SINIFLARI İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI 

 
2016-2017 Eğitim-öğretim yılında Ataşehir Kampüsü 5, 6, 7, 8. sınıflar için ara kayıt yaptıran yeni 
öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini tespit etmek amacıyla; Ataşehir Kampüsümüzde yazılı seviye tespit sınavı, 
23 Ağustos 2016 Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında, sözlü sınav ise 12.00-13.30 saatleri arasında yapılacaktır. 

 

10 ve 11.sınıflarımıza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin 31 Ağustos Çarşamba günü yazılı ve sözlü sınav için saat 
10.00 da okulda olmaları gerekmektedir. 

 
LİSE HAZIRLIK SINIFI YETERLİK SINAVI 
 

Lise 9. sınıfta okumak isteyen tüm öğrencilerimizin yönetmelik gereği hazırlık Türkçe ve İngilizce yeterlik sınavında 
barajı geçmesi gerekmektedir. 

 

Yazılı Yeterlik Sınavı: Yazılı ve sözlü sınavlar 5 – 6 Eylül tarihlerinde yapılacaktır. Yabancı Diller bölümü siz 
velilerimizi ayrıca bilgilendirecektir. 
 

11-  5 - 12. SINIFLAR KARTLI SİSTEM UYGULAMASI 
 

Yeni eğitim öğretim döneminde okullar açıldıktan sonra tabldot yemek isteyen 5 - 12. sınıf öğrencilerimizin 
yemek yeme hakları akıllı kartlarına yüklenecektir. 

 

Ancak 22 Ağustos 2016 tarihlerinde kurs programına katılacak ve kantin hizmetleri kullanacak 7, 8, 11, 12. sınıf 
öğrencilerimizin kurs günü başlangıcında 50 TL ve katları olan ücreti, muhasebe birimimize teslim ederek 
kartlarına yükleme işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Diğer öğrencilerimiz bu işlemi 05 Eylül 2016 Pazartesi 
günü gerçekleştirebilirler. Öğrencilerimizin harcamaları doğrultusunda ücret yükleme işlemini aksatmadan 50 TL 
ve katları olacak şekilde sürekli yaptırmaları gerekmektedir. 

 

Öğrencilerimizin yemekhane ve kantinde güçlükle karşılaşmamaları adına kartlarını sürekli yanlarında 
bulundurmaları çok önemlidir. 
 
 
 
 
 
 

http://www.anabilim.k12.tr/
http://www.anabilim.k12.tr/
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Notlar: 
1. Öğrencilerin elektronik kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları önemlidir. 
2. Elektronik kimlik kartını kaybeden öğrenciler ücreti karşılığında yeni kart talebinde bulunabilirler. 

3. Kart talebi ve işlemleri için atasehirogrenciisleri@anabilim.k12.tr adresine mail yoluyla ulaşabilirsiniz. 
4. Talep edilen yeni elektronik kartın hızlıca basılabilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için öğrenci fotoğrafının 

mutlaka öğrenci işlerine teslim edilmiş olması önemlidir. 

mailto:atasehirogrenciisleri@anabilim.k12.tr

