
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
Sorularınız için aşağıda belirtilen e-posta adreslerinden ilgili müdür yardımcısına, rehber ve sınıf 
öğretmenlerimize ulaşabilirsiniz. 
 
Gürkan PİŞKİN 
Okul Müdürü 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Müdür Yardımcısı 
Yeşim ÇAKTI yesimcakti@anabilim.k12.tr 
Hz. ve 9. Sınıflar Rehber Öğretmeni 
Tuğba SİVAS tugbasivas@anabilim.k12.tr 
10.11.12. Sınıflar Rehber Öğretmeni 
Sabiha BENER sabihabener@anabilim.k12.tr 
Hz/A Sınıf Şube Öğretmeni  
Sema DİNÇOK  semadincok@anabilim.k12.tr 
9/A Sınıf Şube Öğretmeni 
Aylin YILMAZ  aylinyilmaz@anabilim.k12.tr 
9/B Sınıf Şube Öğretmeni 
Murat ARSLAN muratarslan@anabilim.k12.tr 
9/C  Sınıf Şube Öğretmeni 
Kevser MUNGAN kevsermungan@anabilim.k12.tr 
10/A Sınıf Şube Öğretmeni 
Bestenur İPEK  bestenuripek@anabilim.k12.tr 
10/B Sınıf Şube Öğretmeni 
Sena SÜRMELİ BAKİ  senabaki@anabilim.k12.tr 
11/A Sınıf Şube Öğretmeni 
Serpil EKER serpileker@anabilim.k12.tr 
11/B Sınıf Şube Öğretmeni 
Gökhan ÇALIM  gokhancalim@anabilim.k12.tr 
11/C Sınıf Şube Öğretmeni 
Yasin KAPLAN  yasinkaplan@anabilim.k12.tr 
12/A Sınıf Şube Öğretmeni 
Ufuk KARA ufukkara@anabilim.k12.tr 
12/B Sınıf Şube Öğretmeni  
Elif AĞARLI elifagarli@anabilim.k12.tr 
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   2016-2017 ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Cuma günleri öğrencilerin çıkış saati 15.00’dır. 
 
OKUL BİLGİ SİSTEMİ (OBS) 

Sizlere en iyi hizmeti vermeyi ilke edinmiş olan okulumuzda, çocuğunuzun eğitimindeki gelişmeleri yakından 
izleyebilmeniz için kendi geliştirdiğimiz internet tabanlı bir sistem kullanılmaktadır. Öğrencilerin sınavlarda başarılı 
olmalarının yolu hem evde hem de okulda yakın ilgi görmelerine bağlıdır. Bu sistem sayesinde bizler her 
öğrencimizin eğitim sürecini akademik rehberlik bütünlüğünde inceleyebiliyor ve tek tek bütün öğrencilerimizin 
gelişimlerini takip edilebiliyoruz. Öğrencinin geliştirmesi gereken konuları kolaylıkla görerek ek dersler ve etütlerle 
telafi edebiliyoruz. Sizlerin de aynı bilgileri görerek çocuğunuzun eğitim durumuyla daha yakından ilgileneceğini 
biliyoruz. Öğrencimizin tüm eğitim ve öğretim süreçlerinin sizin tarafınızdan da takip edilmesi, hedeflenen 
başarıya ulaşılmasında önemli bir katkı olacaktır. 

OBS (Okul Bilgi Sistemi) ile çocuğunuz hakkında en son eğitim bilgilerine istediğiniz zaman istediğiniz yerden 
ulaşabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan 
http://obs.anabilim.k12.tr adresine bağlanarak, size özel kullanıcı adı ve şifreyle sisteme bağlanmaktır. 

Sistemi kullanarak öğrencinizin: 

• YGS- LYS Deneme Sınav Sonuçlarına, 
• KDS (kazanım değerlendirme sınavı) 
• KTT (Konu Tarama Testi) 
• YGP (yetenek geliştirme) 
• Ödevlerine, 
• Duyurulara, 
• Etüt Bilgilerine, anında ulaşabilirsiniz. Sizinle beraber öğrencimiz de sistemimizi kullanabilmektedir.  

Aşağıda sizin ve çocuğunuzun kullanıcı adı ve şifresi belirtilmiştir. Ekim ayından itibaren sisteme bağlanarak 
sizlere göndermiş olduğumuz mesajları okuyabilir ve bir sorunla karşılaştığınızda veliahtdipcin@anabilim.k12.tr 
adresinden bizlerle irtibata geçebilirsiniz.  

NOT-1: Öğrenci girişi için parola ve kullanıcı adı öğrencimizin TC kimlik numarasıdır. 
NOT-2: Veli girişleri için parola ve kullanıcı adı velinin TC kimlik numarasıdır. 
NOT-3: http://www.anabilim.k12.tr/con/1973/711/OBS adresinden yardım videolarına ulaşabilirsiniz. Bu linke 
okulumuzun web sayfasındaki VELİ sekmesinin altındaki OBS bölümünden de ulaşabilirsiniz. 
 
 

LİSE SINIFLARI PROGRAM 
 BAŞLAMA  BİTİŞ 
DERSE BAŞLAMA 08:00  

KAHVALTI SAATİ 09:20 09:40 

ÖĞLE YEMEĞİ 12:50 13:50 
ÇIKIŞ 16:10  

http://obs.anabilim.k12.tr/
http://www.anabilim.k12.tr/con/1973/711/OBS


 
 
 
 
 
 
 
ÖDEV ETÜDÜ UYGULAMASI 
 
Dersler sonrasında verilen günlük/hafta sonu ödevlerini zamanında ve özenli olarak yapmak tüm öğrencilerin en 
temel sorumluluğudur. Hafta içi ve hafta sonu verilen tüm ödevler OBS veri programına işlenecektir.  Verilen 
ödevler hafta başında ilgili öğretmenler tarafından değerlendirilmeye alınacak, öğrencilerin ödev sorumluluğu 
Ödev Takip Çizelgesi ile takip edilecektir. 
 
Bu sorumluluğunu gerekçeli bir mazeret olmaksızın yerine getirmeyen öğrencilerimiz ödevlerini yapmaları için 
öğle teneffüsü saatlerinde zorunlu ödev etüdüne kalacaktır. 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. 
 
 
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 151 yayın, anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde kullanılmaktadır. Akademik 
yayınlarımız basılarak öğrencilerimize okulda 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. 
 
 
LİSE SINIFLARI AKILLI KART SİSTEMİ 
 
Yeni eğitim öğretim döneminde tabldot yemek yiyen lise öğrencilerimizin yemek yeme hakları akıllı kartlarına 
yüklenecektir. Kantin hizmetlerinden yararlanmak isteyen lise öğrencilerimiz için, 5 -7 Eylül tarihleri arasında 50 TL 
ve katları olan ücretin, muhasebe birimimize 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 yemekhane ve kantinde güçlükle karşılaşmamaları adına 
kartlarını sürekli yanlarında bulundurmaları çok önemlidir.  
 
Kantin kartını kaybeden öğrenci, ücreti karşılığında (20 TL), yeni kartını idari asistanlardan alabilecektir. Kart talebi 
ve işlemleri için idariasistanlar@anabilim.k12.tr adresine mail ile ulaşabilirsiniz.  
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ÖĞRENCİNİN KILIK-KIYAFETİ 
Lise öğrencilerimiz okula mavi/siyah/gri kot pantolon üzerine bluz/gömlek/tişört/sweat shirt ile okula gelirler. 
Tayt, eşofman, şort veya ince askılı bluz giyilmesi yasaktır. Resmi törenlerde kot pantolon üzerine okulumuzun 
ambleminin bulunduğu beyaz lacoste tişörtlerini giyerler. 
 
Beden Eğitimi Kıyafeti: Tüm öğrencilerimizin Beden Eğitimi derslerine okul eşofmanı ile katılmaları 
zorunludur.  
 
 

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. 
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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 lise öğrencileri için aşağıda belirtilen geziler planlanmıştır. 
 
 
 
Gezi Yapılacak Yerler  
 
TARİH GEZİ YERİ KATILIMCILAR KAZANIM  

KASIM  

Hollanda Kardeş Okul 
Kültür Projesi (ekstra 
ücretli) 

9-10-11 ve 12. sınıflar 
(İsteğe Bağlı)  Kültürel farkındalık  

ARALIK 
Tarihi Yarımada Gezisi 
(08 Aralık 2016 ) 

Tüm 10. sınıflar 
 Tarihi yarımadanın yerinde incelenmesi 

ARALIK 
Kariyer Günleri 
Üniversite Gezileri  

Tüm 11. VE 12. sınıflar 
 Öğrencilere kariyer yolculuğunda rehberlik etmek  

OCAK 

Kartalkaya Kayak 
Kampı (11-14 Ocak) 
(ekstra ücretli) 

Hazırlık-9-ve 10. sınıflar 
 

Kayak sporunu öğrenme, birlikte hareket 
edebilme 

OCAK 
Almanya Gezisi 
(ekstra ücretli) 

Hazırlık-9- 10. ve 11. sınıflar 
 

Almancayı anavatanında tanıma ve kullanma 
fırsatı bulur. 

ŞUBAT 
İstanbul Modern 
Sanatlar 

Hazırlık-9-ve 10. 
Sınıflar(Görevli Öğrencilerle) 
 Görsel Sanatlara İlgi uyandırmak  

MART 
Rasathane Gezisi (15 
Mart 2017) 

Tüm 9. sınıflar 
 

Meteorolojik ölçüm aletleri, depremin oluşumu, 
korunma yöntemleri araştırma yapmak. 

MAYIS-
HAZİRAN  

İspanya Gezisi (ekstra 
ücretli) 

Hazırlık-9- 10. ve 11. sınıflar 
 

İspanyolcayı anavatanında tanıma ve kullanma 
fırsatı bulur. 

 

 
 
 
 


