
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayı    : 200/ 
Konu  : Veli Genel Bilgilendirme  

 

Sayın Velimiz,  

17 Ağustos 2022 tarihi itibariyle kademeli olarak başlayan sınav hazırlık ve oryantasyon 
programımızı başarı ile tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Tüm öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirim, bu sürecin hedeflendiği şekilde verimli geçtiği 
yönündedir.  

Siz velilerimize de bu süreçte bizlerle iş birliği içinde olmanız ve öğrencimizin okula hazırlığı ile ilgili 
gerekli titizliği göstermenizden dolayı teşekkür ederiz.   

Geçen öğretim döneminde YKS ve LGS’de elde ettiğimiz üstün başarıyı önümüzdeki öğretim yılında 
daha yukarılara taşıyacağımıza inanarak bu başarıda emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve destek 
sağlayan velilerimize ayrıca teşekkür ederiz.  

 
Okul açılışına ve sürecin işleyişine dair bazı hususlarla ilgili açıklamalarımız aşağıda sizlerle 
paylaşılmıştır. Önemsemenizi rica ederiz.  
 

OKUL AÇILIŞ TÖRENİ  

12 Eylül 2022 Pazartesi günü 08.30’da başlayacak “Okul Açılış Töreni” ile okulumuz resmî olarak                    
2022 -2023 Eğitim dönemine başlayacaktır.  
Açılış törenimiz, üst bahçemizde tüm “İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE” öğrenci ve öğretmenlerimizin 
katılımı ile yapılacaktır. Programı izlemek isteyen velilerimiz 08.30 - 09.00 saatleri arasında Üst 
Bahçe’de yapılacak tören programımızı görevli öğretmenlerimizin yönlendirmelerine bağlı olarak 
izleyebilecektir. Tören programına katılamayacak velilerimiz, okulumuzun sosyal medya 
hesaplarından programı canlı yayın üzerinden izleyebilecektir.        
Havanın yağışlı olması durumunda tören programı, yalnızca öğrencilerimizin katılımı ile okul 
içinde yapılacaktır.   
Öğrencilerimiz tören programımıza okul kıyafetleri ile katılacaklardır. (Kırmızı / beyaz okul tişörtü, 
okul kumaş pantolonu /kumaş şortu /eteği) Bundan sonraki süreçler için öğrencilerimizin okul 
kıyafetleri ve materyalleri hazır bir biçimde okula gelmeleri önem taşımaktadır.  
 



 

 

 

 

 

 

OKUL KIYAFETLERİ ve KİTAP-KIRTASİYE: 

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin aksamaması için kullanılacak 
okul kıyafetleri, kitap ve kırtasiye malzemelerinin temini en geç 16.09.2022 Cuma günü mesai 
bitimine kadar tamamlanmalıdır.  

Okul bünyemizde yer alan TED Dükkan yıl içinde de kıyafet satışına devam edecektir.  

 

SERVİS KAYITLARI: 

Oryantasyon süreci boyunca öğrenci servislerimiz, güzergâhlarının en uygun şekilde 
planlanabilmesi için çalışmalarını yürütmüştür. Planlama sorunları yaşanmaması için servis 
kayıtlarının da en geç 16.09.2022 Cuma gününe kadar tamamlanması gerekmektedir.  

8-11-12.sınıf öğrencilerimiz 10. Ders saati uygulamalarından dolayı 17.10 servislerini 
kullanacaklardır.  

ALTUR Servis ofisinden Koray Başlıgil (0530 149 50 38) - Merve Sezgin (0533 705 53 41) ve dahili 
102 numaralarından irtibat kurabilirsiniz. 

 

KENDİ İMKANLARI İLE GELEN ÖĞRENCİLERİMİZ 

Okul servislerini kullanmadan kendi imkanlarıyla ya da velisiyle gelen öğrencilerimiz için 
uygulamamız şu şekilde olacaktır. 

Giriş kapılarından kendisi çıkış yapan öğrencilerimiz için, çıkış yaptığı kapıya göre düzenlenen 
kartlar verilmiştir. Öğrencilerimiz bu kartları göstererek okul çıkışlarında okuldan 
ayrılabileceklerdir. Kartı yanında olmayan ya da farklı bir noktadan çıkış yapacak öğrencilerimiz 
ilgili müdür yardımcılarından izin kağıdı almak durumundadır.  

Tema kapıyı kullanan öğrencilerimizin sabah girişi en geç 08.20 olmalıdır. Sonrasında kapı kapalı 
olacak 16.05 ve 17.00 çıkışlarında sadece on beşer dakikalığına açılacaktır.  

Alt giriş kapısından öğrenci giriş ve çıkışına destek olan velilerimizin trafik akışını aksatmamaları, 
görevlilerin yönlendirmelerine dikkat etmeli ve öğrencileri aldıktan/bıraktıktan sonra bekleme 
yapmaması önemlidir.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VELİ İLE İLETİŞİM: 
 
Okulumuzda her türlü bilgilendirme K12net programı üzerinden sizlere ulaştırılacaktır. Bu 
bağlamda okuldan gelen bilgilendirmeleri düzenli olarak takip etmeniz bilgi akışının sağlıklı 
yürütülmesi için önemlidir. K12net programının mobil uygulamasının cep telefonlarınıza 12 Eylül 
2022 tarihine kadar yüklenmesi süreci takip etmenizi kolaylaştıracaktır. Bu otomasyona ilişkin 
kullanıcı adı ve şifreleri sizlerle daha önce paylaşılmıştır. 
Sınav takvimi, öğretmen görüşme saatleri bilgisi ve veli toplantı tarihlerini içeren “AKADEMİK 
TAKVİM” sizlerle daha sonra paylaşılacaktır.  
Tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.  
 
Saygılarımla 
Dr. Ali AKDOĞAN 

Genel Koordinatör 
 


