
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.08.2022 
Sayı    : 200/ 
Konu  : ÜDEP eğitiminin başlaması  ve Veli Bilgilendirme Toplantısı 
 
Sayın Velimiz, 
 
11. sınıf öğrencilerimizin ÜDEP dersleri 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayacak, 08 Eylül 2022 
Perşembe günü sona erecektir. ÜDEP dersleri 09:00-14:20 saatleri arasında gerçekleşecektir. 29 Ağustos 
Pazartesi günü ders yapılmayacaktır.  
 
Öğrencilerimiz program başlangıcında okula kendi olanakları ile gelecektir. Servis kullanan öğrencilerimizin 
ulaşımı ilk gün ders bitiminden itibaren okul servislerimiz ile sağlanacaktır. Servis bürosu kısa sürede sizlerle 
irtibata geçecektir. Daha önce öğrencimiz servis hizmeti almadıysa, sizin ALTUR (iç hat: 109) ile iletişime 
geçmeniz yararlı olacaktır.  
 
Öğrencilerimiz programın başlangıç gününde çıkış durumunu bildiren dilekçesini Müdür Yardımcı Sadi 
ÖZLÜTAŞ’a teslim edecektir. (EK 1) 
 
Program ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir: 

• Eğitim yılı süresince, okulda oluşacak yoğunluktan dolayı okul otopark alanına araç alınmayacaktır. 

• Eğitim öğretim alanları, öğrencilerimize en etkili öğrenme ortamını hazırlayabilmek için oluşturulmuştur. 
Okul içine ve koridorlara girilmemesi önemlidir.  

• Program sürecinde öğrencilerimize kahvaltı ve öğle yemeği verilecektir.  

• Servis ile dönecek öğrencilerin servis hareket saati 14.30 olacaktır.  

• Öğrencilerini kendileri alacak velilerimiz, öğrencilerimizi ana giriş kapısında bekleyebilecektir. 

• Okul kurum kültürüne yakışır kıyafetlerin tercih edilmesinde öğrencilerimize rehberlik etmeniz önemlidir. 
 
NOTLAR: 
 
1) 11. SINIF VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 16.08.2022 Salı günü saat 16.00-17.00 arasında okulumuz 

kütüphanesinde gerçekleşecektir.  
2) Kitap ve kıyafet satışlarımız ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra sizlerle paylaşılacaktır. 

   Öğrencilerimizin programa devamı için göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.  
 

Saygılarımızla 
 
Dr. Fatma ATAMAN 
Okul Müdürü  
 
 
 



 

 

EK 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   

TED ÖZEL ATAKENT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE, 

Velisi olduğum, okulunuz 11/…… sınıfı öğrencisi ……………………….…………………….’nın okula geliş ve 

gidişinin aşağıda belirttiğim şekilde olmasını istiyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 

                                                                                                           Veli Adı - Soyadı 

                                                                                                      İmzası  

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi İçin: 

       Ulaşımını kendi olanaklarım ile sağlayacağım. Tüm sorumluluk bana aittir.    

       Ulaşımı okul servis araçları ile sağlanacaktır. 

 

Önemli Not: 

1. Öğrencimizin servis kullanma durumu ile ilgili günlük değişimleri okul çıkış saatinden en geç iki saat önce 

ilgili müdür yardımcısına  bildirmeniz gerekmektedir. 

2. Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim süresince tek bir servisle ulaşım sağlayacaktır; herhangi bir sebeple 

günlük servis değişiklik talepleri güvenlik nedeniyle karşılanamayacaktır. 

3. Öğrencimiz, sizin onayınız olmadan (tanıdığımız yakın akrabaları da dahil olmak üzere) tarafımızdan başka 

kişilere teslim edilemez. Bu konuda sizlerin ilgili müdür yardımcısı ile önceden iletişime geçmenizi ve 

öğrencimizi okuldan teslim alacak kişi hakkında bilgi vermenizi önemle rica ederiz. 

 


