
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sayı    : 200               28.07.2022 
Konu : Oryantasyon Programı ve Veli Bilgilendirme Toplantısı                               
                                                                                                                                            
Sayın Velimiz, 
 
TED Atakent Koleji olarak sağlıkla geçen bir yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarımız tüm 

hızıyla devam ediyor, öğrencilerimizle buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Öğrencilerimizin hazır bulunurluklarını destekleyerek okul yaşantısına geçişi kolaylaştırmak amaçlı 

oryantasyon programı oluşturulmuştur. Programa ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir: 

 

Oryantasyon Programı: 6.sınıf öğrencilerimizin oryantasyon programı 06-07-08 Eylül 2022 tarihlerinde 

gerçekleştirilecektir.  Oryantasyon programımız hafta içi 08.30-12.30 saatleri arasında planlanmıştır. 

Okul Ulaşımı: Öğrencilerimiz program başlangıcında okula siz velilerimiz tarafından getirileceklerdir. Servis 

kullanan öğrencilerimizin ulaşımı ilk gün ders bitiminden itibaren okul servislerimiz ile sağlanacaktır.   

Öğrencimiz oryantasyon sürecine başlamadan önce servis büromuz ile 26 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar 

iletişime (iç hat dahili 109) geçmeniz önemlidir. Servis ile dönecek öğrencilerin servis hareket saati 12.40 

olacaktır.  

Öğrencilerini kendileri alacak 6. sınıf velilerimiz, öğrencilerimizi ana giriş kapısından alabileceklerdir. 

6. sınıf öğrencilerimiz programın başlangıç gününde çıkış durumunu bildiren dilekçesini ilgili müdür 

yardımcısına (Hüseyin Turgut) teslim edecektir. (EK 1) 

Yemek: Oryantasyon sürecinde öğrencilerimize kahvaltı verilecektir.  

Kıyafet: Kitap ve kırtasiye satışlarımız ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra sizlerle paylaşılacaktır. 

Öğrencilerimiz okul kültürüne uygun serbest kıyafetle gelebilecektir.   

 

Genel Veli Bilgilendirme Toplantısı: 06.09.2022 Salı günü saat 15.00’de okulumuzda gerçekleşecektir.  
 
Okula Getirilmesi Gerekenler: Eğitim öğretim sürecine başlayacağımız oryantasyon dönemi için 
öğrencilerimizin tatil ödevlerini yanlarında getirmeleri önemlidir.  
 
Eğitim öğretim alanları, öğrencilerimize en etkili öğrenme ortamını hazırlayabilmek için oluşturulduğundan 
okul içine ve koridorlara velilerimizin girmemesi önemlidir. 
 
Oryantasyon programının katılımına ve devamına göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz. 
 
Saygılarımla 
Işılsu AYSAL 
Okul Müdürü 
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TED ÖZEL ATAKENT ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE, 

Velisi olduğum, okulunuz 6/…… sınıfı öğrencisi ……………………….…………………….’nın okula geliş ve 

gidişinin aşağıda belirttiğim şekilde olmasını istiyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 

   

                                                                                                                     Veli Adı – Soyadı 

                                                                                                                             İmzası  

 

A- Oryantasyon Süreci İçin: 

      Ulaşımını kendi olanaklarım ile sağlayacağım. Tüm sorumluluk bana aittir.      

      Ulaşımı okul servis araçları ile sağlanacaktır. 

 

B- 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. 

 
 

                                                                                 


