
  

 

 

Değerli Velimiz, 
 
Okulların açılmasına kısa bir süre kala sizlere yeni dönem hazırlık çalışmalarımız hakkında hatırlatma yapmak 
istiyoruz. Bu vesileyle, 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve siz değerli velilerimiz için sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu geçmesini dileriz.  
 
Okul Yönetimi 
 

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 
 
I. Dönem Başlangıcı   : 09 Eylül 2019 Pazartesi  
Ara Tatil                        : 18-22 Kasım 2019  
Yarıyıl Tatili                  : 20-31 Ocak 2020  
II. Dönem Başlangıcı  : 03 Şubat 2020 Pazartesi  
Ara Tatil                        : 06-10 Nisan 2020  
Yaz Tatili Başlangıcı    : 19 Haziran 2020 Cuma 
 
Yeni eğitim öğretim yılı ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da okul açılış 
töreni ile başlayacaktır. Anasınıflarımız için 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da “Okulumda İlk Günüm” 
etkinliği ile başlayacaktır. (Etkinliğimizin ardından öğrencilerimiz sınıflarına geçiş yapacaklardır.)   
 
2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ 
 

 İLKOKUL ORTAOKUL 
PROGRAM BAŞLAMA BAŞLAMA
KAHVALTI 07.50 -
DERSE BAŞLAMA 08.20 08.05 
ÖĞLE YEMEĞİ  12.00 12.50 
İKİNDİ 15.00 - 
ÇIKIŞ  15.50 
CUMA ÇIKIŞ  15.00 

 Cuma günleri 8.sınıflar hariç tüm sınıflarımız için çıkış saati 15.00’tir. 8.sınıf öğrencileri için cuma günleri 
çıkış saati 17.50’dir.  

 Ayrıca 7 ve 8. sınıflarımız için cumartesi giriş saati 08.00,  çıkış saati 13.00’tür. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANCAKTEPE KAMPÜS ANA SINIFLARI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ 
PROGRAM BAŞLAMA BİTİŞ 

OKULA GELİŞ 08:00  
SABAH KAHVALTISI 08.10 08:30 
ETKİNLİK SAATİ 08:30 12.00 
ÖĞLE YEMEĞİ 12.00 12.45 
ETKİNLİK SAATİ 12.45 15.00 
İKİNDİ KAHVALTISI 15.00 15.20 
ETKİNLİK SAATİ 15.20 15.50 
ÇIKIŞ  15:55  
CUMA ÇIKIŞ  15.00  



  

 

 

ORYANTASYON PROGRAMI 
 

ANA SINIFI ORYANTASYON PROGRAMI 
 

02-06 Eylül 2019 tarihlerinde 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan oryantasyon programında 
öğrencilerimizin okula geliş gidişleri velileri tarafından sağlanacaktır. Oryantasyon haftası programına tüm ana sınıfı 
öğrencileri katılacaktır. 
 
Okulda öğle yemeği oryantasyonunu sağlamak amacıyla öğrenciler, 5 Eylül Perşembe ve 6 Eylül Cuma günleri öğle 
yemeklerini okulda yiyerek 12.30’da çıkış yapacaklardır. 
 
* Öğrencilerin sağlıklı bir oryantasyon geçirebilmesi için okulda olacakları saat dilimi içerisinde velilerin okulda 
beklememeleri önem arz etmektedir. 
 
 
1.SINIF ORYANTASYON PROGRAMI 
 

2019-2020 eğitim öğretim yılında, 1. sınıfta okuyacak öğrencilerimizi yeni öğretim dönemine hazırlamak amacıyla 
02-03-04 Eylül 2019 tarihlerinde, 3 günlük oryantasyon programı düzenlenmiştir. Katılımın zorunlu olduğu 
oryantasyon programı 09.00-12.30 saatleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerimiz 02 Eylül 2019 Pazartesi günü 
velilerimiz tarafından okula bırakılacaktır.  
 
Velilerimizden yeterli talep olması durumunda oryantasyon süresince öğrencilerimizin okul servisleri ile ücret 
dâhilinde ulaşımı sağlanacaktır. Yeterli sayıya ulaşılmadığında velilerimiz öğrencilerimizin ulaşımını kendileri 
sağlayacaktır. Yıl içinde servis kullanan öğrencilerimizden oryantasyon servisi için ücret alınmamaktadır.  
 
Servis listeleri hakkındaki bilgiye 29 Ağustos 2019 Cuma günü itibariyle www.anabilim.k12.tr web sitemizden 
ulaşabilirsiniz.  
 
1.sınıf öğrencilerimizin oryantasyon programına gelirken yanlarında renkli kuru boya, kurşun kalem, silgi, su 
matarası (çelik yada plastik) ve yedek kıyafet getirmeleri rica olunur. 
 
2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.30-10.30 saatleri arasında velilerimize yönelik “1. Sınıf Velisi Olmak” semineri 
Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık birimi tarafından okulumuzun konferans salonunda verilecektir. Katılımınızı rica 
ederiz. 
 
*  Öğrencilerin sağlıklı bir oryantasyon geçirebilmesi için okulda olacakları saat dilimi içerisinde velilerin okulda 
beklememeleri önem arz etmektedir. 
 
* Öğrencilerimizin okuldan güvenli şekilde teslim alınması için velilerimizin mutlaka öğrenciyi alacak kişi ve kişilerin 
ad-soyad ve fotoğraflarını en geç 26 Ağustos akşamına kadar öğrenci işlerine e-posta olarak göndermeleri 
gerekmektedir.  
 
Sancaktepe kampüsü (ilkokul-ortaokul) öğrenci işleri; sancaktepeogrenciisleri@anabilim.k12.tr  
 
 

 



  

 

 

 
YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİ 
 

2, 3 ve 4. sınıflar için ara kayıt yaptıran yeni öğrencilerimizin sınıflarını sağlıklı bir şekilde belirleyebilmek için yaratıcı 
drama etkinliği yapılacaktır. Bu etkinlikte öğrencilerimizi daha yakından tanımak ve en yüksek uyum sağlayabileceği 
sınıfa yerleştirmek amaçlanmaktadır.  
 

TARİH KADEME SAAT YER 

20 Ağustos Salı 
2. Sınıf Ara Kayıt Öğrencileri 11.30-12.30 

Ümraniye Kampüsü 
Yaratıcı Drama Atölyesi 

3. Sınıf Ara Kayıt Öğrencileri 13.00-14.00 
4. Sınıf Ara Kayıt Öğrencileri 15.00-16.00 

 
 

TANIŞMA TOPLANTILARI 

Tek okul, tek sistem, üç yerleşke mantığıyla yola çıkan kurumumuzun tüm sistem tanıtım toplantıları Ümraniye 
Kampüsümüzde yapılacaktır. 
 

KONU TARİH SAAT YER 

Ana Sınıfları (5-6 yaş grubu) Sistem 
Tanıtım Toplantısı 

07 Eylül Cumartesi 10.00-11.30 
Ümraniye Kampüsü 
Konferans Salonu 

1. Sınıf Sistem Tanıtım Toplantısı ve 
Sınıflarda Tanışma 

07 Eylül Cumartesi 13.00-14.30 
Ümraniye Kampüsü 
Konferans Salonu 

ÜYEP 1. Sınıf Sistem Tanıtım Toplantısı 
ve Sınıflarda Tanışma 

07 Eylül Cumartesi 13.00-14.30 
Ümraniye Kampüsü AKA 
Salonu 

1. Sınıflar Toplu Veli Görüşmesi 03 Ekim Perşembe 16.30-18.00 
Sancaktepe Kampüsü 
Sınıflar 

2. Sınıflar Toplu Veli Görüşmesi 18 Eylül Çarşamba 16.30-18.00 
Sancaktepe Kampüsü 
Sınıflar 

3. Sınıflar Toplu Veli Görüşmesi 17 Eylül Salı 16.30-18.00 
Sancaktepe Kampüsü 
Sınıflar 

4. Sınıf Sistem Tanıtım Toplantısı ve 
Sınıflarda Tanışma 

06 Eylül Cuma 16.00-17.30 
Ümraniye Kampüsü 
Konferans Salonu 

ÜYEP 4. Sınıf Sistem Tanıtım Toplantısı 
ve Sınıflarda Tanışma 

06 Eylül Cuma 16.00-17.30 
Ümraniye Kampüsü AKA 
Salonu 

5. Sınıf Sistem Tanıtım Toplantısı ve 
Sınıflarda Tanışma 

07 Eylül Cumartesi 15.00-16.15 
Ümraniye Kampüsü 
Konferans Salonu 

6. Sınıflar Toplu Veli Görüşmesi 17 Eylül Salı 16.30-18.00 
Sancaktepe Kampüsü 
Sınıfları 

7. Sınıflar Toplu Veli Görüşmesi 18 Eylül Çarşamba 16.30-18.00 Sancaktepe Kampüsü 
Sınıfları 

8. Sınıflar Toplu Veli Görüşmesi 19 Eylül Perşembe 16.30-18.00 Sancaktepe Kampüsü 
Sınıfları 

 



  

 

 

 

KİTAP VE KIRTASİYE İHTİYAÇ LİSTELERİ 

Yeni eğitim öğretim dönemi öğrenci ihtiyaç listelerimize 26 Ağustos 2019 Pazartesi gününden itibaren web 
sitemizden  www.anabilim.k12.tr ulaşabilirsiniz. 
 

Yayınevi kaynaklı sorun nedeniyle yardımcı kitaplarla ilgili bir alım yapılmayacak olup, daha sonra okulumuz 
tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır. 
 

Arzu eden tüm 1-8. sınıf velilerimiz, 26 Ağustos 2019 Pazartesi tarihinden itibaren online olarak 
https://anabilim.okulsepeti.com.tr adresinden alışverişlerini yapabileceklerdir. Alınan ürünler belirtilen adrese 
kargo ile gönderilecektir. 
Öğrenci ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri; ders isimlerine göre ayrı ayrı poşetlemenizi, öğrenci ad-soyad, hangi 
derse ait olduğu bilgilerini etiketlere yazarak poşetlerin üzerine yapıştırmanızı ve bu şekilde dolaplara 
yerleştirmenizi rica ederiz. 
 
ÖNEMLİ:  Yabancı dil kitaplarının yanlış alınması ihtimaline karşı, üstüne isim yazılmaması ve kitabın 
kaplanmaması rica olunur. 
 
Öğrencilerimizin kitap-defterleri aşağıda belirtilen planlama doğrultusunda dolaplarına yerleştirilebilir. 
 
06 Eylül 2019 Cuma günü 12.00-17.00 saatleri arasında  
07 Eylül 2019 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında 
 
 

ÖĞRENCİ OKUL KIYAFETİ İŞLEMLERİ 

Tüm kampüslerimiz için kıyafet satış işlemleri yaz ayları boyunca Sancaktepe Kampüsü Ortaokulu giriş katında 
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. 
 

Bu nedenle, 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 olan             
09 Eylül Pazartesi günü okula üniformalarıyla gelmeleri gerekmektedir. Sıcak günlerde ilkokul öğrencilerimiz gri 
okul şortu ve polo yaka tişörtleriyle gelebilirler. 
 

Not: Kot günü dışında öğrenciler okul kıyafetleri ile okula gelmek zorundadır. Okul kıyafeti dışında bir kıyafetle 
gelinmesi kesinlikle yasaktır. 
 
 
ÖĞRENCİ SERVİS İŞLEMLERİ 

Servis Birimi, 08 Eylül 2019 Pazar günü, son servis kayıt bilgileri doğrultusunda yeni dönem için kaydını 
yaptıran/yenileyen velilerin evlerine ziyarette bulunarak gerekli bilgileri verecektir. Servis işleyişinde sıkıntı 
yaşanmaması ve öğrencilerimizin güzergâhlarının okulun açılış tarihinden önce netleşmesi için 06 Eylül 2019 tarihi 
itibariyle servis kayıtları alınmayacaktır. Bu tarihten önce servis kayıt işlemlerinin bitirilmesini önemle rica ederiz. 
 



  

 

 

NOT: Servis ücretini 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 
 
*Nakit ödemelerde %5 indirim uygulanmaktadır. 
 
KARTLI SİSTEM UYGULAMASI 

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin akıllı kartları okulun açıldığı hafta teslim edilecektir. İlk gün kantinden alışveriş 
yapmak isteyen öğrencilerin yanlarında para getirerek kartlarına para yüklemesi gerekmektedir (Karta para 
yüklemesi 50 TL ve katları olarak yapılmaktadır.). 
 

KURS PROGRAMLARI 

4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI 
 
2019-2020 eğitim öğretim yılında,  

 

4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar için ara kayıt yaptıran yeni öğrencilerimizin, İngilizce seviyelerini tespit etmek amacıyla 
Sancaktepe Kampüsümüzde 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü 10.00-13.00 saatleri arasında yazılı ve sözlü seviye 
tespit sınavı yapılacaktır.   
 

23-26 Ağustos tarihleri arasında yeni veliler telefon, iç veliler e-posta yoluyla öğrencilerin yabancı dil seviyeleri 
hakkında zümre tarafından bilgilendirileceklerdir. Yabancı dil kitaplarının alımlarını bu bilgilendirmeden sonra 
yapabilirsiniz.  
 
 
2 , 3 ve 4. SINIFLAR İNGİLİZCE KURS PROGRAMI 
 
2019-2020 eğitim öğretim yılında, devlet okullarından gelerek 2, 3 ve 4. sınıfa ara kayıt yaptıran yeni 
öğrencilerimizi, önümüzdeki öğretim dönemine hazırlamak amacıyla, 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında hafta içi 
kurs programı düzenlenecektir. Katılımın zorunlu olduğu kursumuz, 09.00-12.30 saatleri arasında okulumuzda 
yapılacaktır. Öğrencilerimiz 02 Eylül 2019 Pazartesi günü velilerimiz tarafından okullarına bırakılacaktır. Kurs 
süresince öğrencilerimizin okul servisleri ile ücret dâhilinde ulaşımı, arzu eden velilerimiz için sağlanacaktır. Kurs 
programı detayları ve servis listeleri hakkındaki bilgiye 29 Ağustos 2019 Perşembe günü itibariyle 
www.anabilim.k12.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz. 
 
 
7 ve 8. SINIFLAR LGS HAZIRLIK PROGRAMI 
 

2019-2020 eğitim öğretim yılında 7 ve 8. sınıfta okuyacak öğrencilerimize yeni öğretim dönemine hazırlık amacıyla 
26 Ağustos-06 Eylül 2019 tarihleri arasında “LGS Hazırlık Kurs Programı” düzenlenmiştir. Tüm öğrencilerimizin 
katılımının zorunlu olduğu kursumuz, belirtilen tarihte 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 (Karta para yüklemesi 50 TL ve katları olarak 



  

 

 

yapılmaktadır.). Öğrencilerimiz 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü velilerimiz tarafından okula bırakılacaktır. Kurs 
programının detayları ve servis listeleri hakkındaki bilgiye 16 Ağustos 2019 Cuma günü itibariyle 
www.anabilim.k12.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz. Yıl içinde servis kullanan öğrencilerimizden kurs servisi için 
ücret alınmamaktadır. 
 
5 ve 6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ KURS PROGRAMI 
 

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 5 ve 6. sınıfta okuyacak öğrencilerimizin akademik eksiklerini tamamlamak 
amacıyla 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında hafta içi kurs programı düzenlenecektir. Matematik Zümresi tarafından 
belirlenecek öğrencilerin katılımının zorunlu olduğu kurs programı, 09.00-12.30 saatleri arasında okulumuzda 
yapılacaktır. 
 
Kurs süresince öğrencilerimizin okul servisleri ile ücret dâhilinde ulaşımı, arzu eden velilerimiz için sağlanacaktır. 
Kurs programı detayları ve servis listeleri hakkındaki bilgiye 22 Ağustos 2019 Perşembe günü itibariyle 
www.anabilim.k12.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz. Yıl içinde servis kullanan öğrencilerimizden kurs programı için 
ücret alınmamaktadır. Kursa katılması gereken öğrenciler aranarak bilgilendirilecektir.  


