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Değerli Velimiz, 
 
Okulların açılmasına kısa bir süre kala sizlere yeni dönem hazırlık çalışmalarımız hakkında hatırlatma yapmak 
istiyoruz. Bu vesileyle, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının, öğrenci, öğretmen ve siz değerli velilerimiz için 
sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesini dileriz.  
 
Okul Yönetimi 
 

2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 
 
I. Dönem Başlangıcı: 10 Eylül 2018 Pazartesi  
Ara Tatil: 12-16 Kasım 2018  
Yarıyıl Tatili: 21 Ocak-01 Şubat 2019  
II. Dönem Başlangıcı: 4 Şubat Pazartesi  
Ara Tatil: 01-05 Nisan 2019  
Yaz Tatili Başlangıcı: 14 Haziran 2019 Cuma 
 
Yeni eğitim-öğretim yılı 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09.00’da okul açılış töreni ile başlayacaktır. 
 

2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ 
 
 
 

 LİSE  

PROGRAM BAŞLAMA BİTİŞ 
OKULA GİRİŞ VE DERS BAŞLANGICI 08.00

0 
09.10 

KAHVALTI SAATİ 09.10 09.30 

ÖĞLE YEMEĞİ  12.40 13.30 

ÇIKIŞ 15.50  

CUMA ÇIKIŞ 15.10  

 12.sınıflarımızın cumartesi günü giriş saati 08.00, çıkış saati 13.00’tür.  

 

TANIŞMA TOPLANTILARI 

Tek okul, tek sistem, iki yerleşke mantığıyla yola çıkan kurumumuzun tüm sistem tanıtım toplantıları 
Ümraniye Kampüs’te yapılacaktır.  
 

 08 Eylül Cumartesi 9.Sınıflar Sistem tanıtım toplantısı 16.30-17.45 

Lise ara sınıflara kayıt yaptıran velilerimiz (10, 11, 12.sınıf) ile bireysel tanışma günü organize edilecektir. 
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KİTAP VE KIRTASİYE İHTİYAÇ LİSTELERİ 

• Yeni eğitim-öğretim dönemi öğrenci ihtiyaç listelerimize 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününden itibaren web 
sitemizden  www.anabilim.k12.tr  ulaşabilirsiniz. 
 
• Öğrencilerimize MEB ders kitapları devlet tarafından ücretsiz dağıtılacaktır. Kitaplar bize ulaştıktan sonra, 
dağıtımı yapılacaktır. 
 
• Arzu eden velilerimiz, 27 Ağustos 2018 Pazartesi tarihinden itibaren online olarak 
https://anabilim.okulsepeti.com.tr  adresinden alışverişlerini yapabileceklerdir. Alınan ürünler belirtilen adrese 
kargo ile gönderilecektir. 
 
• Yayınevi kaynaklı sorun nedeniyle yardımcı kitaplarla ilgili bir alım yapılmayacak olup, daha sonra okulumuz 
tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır. 
 
 • 9. sınıf öğrencilerimizin yabancı dil kitapları, belirtilen siteden 29 Ağustos 2018 Çarşamba akşamından itibaren 
alınabilecektir. (Aramıza yeni katılan öğrencilerimiz yabancı dil kitaplarını 28 Ağustos 2018 Salı günü yapılacak 
olan değerlendirmenin sonucu velilerine bildirildikten sonra alabileceklerdir.) 
 
 
ÖNEMLİ:  Yabancı Dil kitaplarının yanlış alınması ihtimaline karşı, üstüne isim yazılmaması ve kitabın 
kaplanmaması rica olunur. 
 
Korsan Yayıncılık Hakkında Önemli Not:  
 
Yabancı dil kitaplarını satın alırken dikkat etmeniz gereken önemli bir noktayı şimdiden sizlerle paylaşmak 
isteriz. Sizlerin de bildiği gibi, yabancı dil kitapları Türkiye’ye geldikten sonra, kısa bir süre içinde korsan 
baskıları yapılarak satışa sunulmaktadır. Korsan baskı olan kitapların basımıyla ilgili olarak sayfalarında 
eksiklik, yanlışlık, sayfaların silik çıkması ve beraberinde verilen CD’lerin açılamaması gibi (şifre problemleri 
vs.) sıkıntılar olabilmektedir. Diğer taraftan, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” ve ilgili “Telif Hakları Mevzuatı” 
uyarınca bir kitabın, yazar ve yayıncısının izni dışında çoğaltılması, satışa sunulması, kullanılması ve elde 
bulundurulması suçtur. Bu nedenlerle okulumuzda orijinal yabancı dil kitaplarının kullanılması gerekmektedir. 
Bu konuda göstereceğiniz özen, öğrencilerimizin de etik değerlere sahip olarak büyümesi ve onlara örnek 
olmanız açısından ayrıca önemlidir. Göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz. 
 
 
•  Öğrencilerimizin kitap-defterleri aşağıda belirtilen planlama doğrultusunda dolaplarına 
yerleştirilebilir. 
 
 
07 Eylül2018 Cuma günü 12.00-17.00 saatleri arasında  
08 Eylül 2018 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında 
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ÖĞRENCİ OKUL KIYAFETİ İŞLEMLERİ 

Öğrencilerimiz (kendi temin edecekleri) siyah kot pantolon üzerine okul tişörtleriyle okula gelecektir. Ayrıca 9-
12. Sınıf öğrencilerimiz yıl içinde giyeceği okul polarını, 9.-10. sınıf öğrencilerimiz ise beden eğitimi dersleri için 
okul eşofmanı temin edeceklerdir.  
 
Kıyafet satış işlemleri kıyafet satış işlemleri yaz ayları boyunca Ümraniye Kampüsü kıyafet satış bölümünde 
10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Velilerimizin sonrasında sıkıntı yaşamaması adına kıyafetlerini 
önceden alması beklenmektedir. Sipariş verilen ürünler 15-30 gün arasında temin edilebilmektedir. 
Okulların açılmasına yakın kıyafet satışında yaşanabilecek yoğunluktan ve geç ürün teslimi gibi durumlardan 
okulumuz sorumlu tutulmamalıdır. 
Kıyafet satış işlemlerinde, nakit/kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Öğrencilerimizin okulun açıldığı ilk gün okula 
formalarıyla gelmeleri gerekmektedir.  
 
ÖĞRENCİ SERVİS İŞLEMLERİ 

Servis Birimi,  yeni dönem için kaydını yaptıran/yenileyen velilerin evlerine 03-09 Eylül 2018 tarihleri arasında 
ziyarette bulunarak gerekli bilgileri verecektir. Servis işleyişinde sıkıntı yaşanmaması ve öğrencilerimizin 
güzergâhlarının okulun açılış tarihinden önce netleşmesi için 07 Eylül 2018 tarihi itibariyle servis kayıtları 
alınmayacaktır. Bu tarihten önce servis kayıt işlemlerinin bitirilmesini önemle rica ederiz. 
 
NOT: Taksitle ödemek isteyen veliler için geçerli kredi kartları aşağıda belirtilmiş olup, bu kartlara vade farksız 9 
taksit yapılmaktadır. Diğer banka kredi kartları ile sadece tek çekim işlem yapılabilmektedir. 
 
*Garanti Bankası 
*Bonus özelliği olan diğer banka kredi kartları 
*QNB Finansbank 
*Yapı Kredi Bankası 
 Vade farksız 9 taksit yapılabilmektedir. 
 
YEMEK HİZMETLERİ 

5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencilerinin akıllı kartları okulun ilk günü teslim edilecektir. İlk gün kantinden alışveriş yapmak 
isteyen öğrencilerin yanlarında para getirerek kartlarına para yüklemesi yaptırması gerekmektedir. (Karta para 
yüklemesi 50 tl ve katları olarak yapılmaktadır.) 
 
KURS PROGRAMLARI 

9. SINIFLAR İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI 
 
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında,   
Ümraniye Kampüsü 9.sınıfa yeni başlayacak öğrencilerimizin, İngilizce seviyelerini tespit etmek amacıyla 
Ümraniye Kampüsü’müzde yazılı ve sözlü seviye tespit sınavı 28 Ağustos 2018 Salı günü 10.00’ da yapılacaktır.  
Yazılı sınav, ardından sözlü sınav uygulanacaktır. 10 ve 11.sınıflara ara kayıt yaptıran öğrencilerimiz de 28 
Ağustos 2018 Salı günü 10.00’da yazılı ve sözlü sınava alınacaklardır.  
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12. SINIFLAR YKS HAZIRLIK YAZ KAMPI PROGRAMI 
 
2018-2019 eğitim öğretim yılında 12.sınıfta okuyacak öğrencilerimize yeni öğretim dönemine hazırlık amacıyla 
27 Ağustos-07 Eylül 2018 tarihleri arasında “YKS Hazırlık Yaz Kampı Programı” düzenlenmiştir. Tüm 12. Sınıf 
öğrencilerimizin katılımının zorunlu olduğu yaz kampımız, belirtilen tarihlerde 09.00-12.30 saatleri arasında 
okulumuzda yapılacaktır. Okul kantinimiz kurs süresince öğrencilerimizin yiyecek ve içecek temini için açık 
olacaktır. 
Öğrencilerimizin akıllı kartlarını okula gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Yeni öğrencilerimiz kurs 
programı boyunca joker kart ile kantinden alışveriş yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz 27 Ağustos 2018 günü 
okula kendi imkânlarıyla geleceklerdir. Kurs programının detayları ve servis listeleri hakkındaki bilgiye 18 Ağustos 
2018 Cuma günü itibariyle www.anabilim.k12.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz. Yıl içinde servis kullanan 
öğrencilerimizden kurs servisi için ücret alınmamaktadır. 
 
 
 


