
 
TED ÖZEL ADANA KOLEJİ ANADOLU LİSESİ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 
 
Değerli Velimiz,  
TED Özel Adana Koleji Anadolu Lisesi Olarak yeni eğitim-öğretim yılının hepimiz için sağlıklı, mutlu ve 
başarılı geçmesini diliyor, ailemize yeni katılan tüm öğrenci ve velilerimize de okulumuza hoş geldiniz 
diyoruz.  
2019-2020 eğitim öğretim yılı için sizlerle paylaşmak istediğimiz öncelikli bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.  
Saygılarımızla  
 
 
1) 2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ  
Okulumuzda 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak takvim aşağıda belirtilmiştir.  
 

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Sınavı 22 Ağustos 2019 
*Detaylı bilgiye okul web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Oryantasyon Dönemi 03-05 Eylül 2019 

1.Dönem Başlama Tarihi -Bitiş Tarihi 09 Eylül 2019- 15 Kasım 2019 

2. Dönem Başlama Tarihi ve Bitiş Tarihi 25 Kasım 2019- 17 Ocak 2020 

3. Dönem Başlama Tarihi ve Bitiş Tarihi 3 Şubat 2020 – 03 Nisan 2020 

4. Dönem Başlama Tarihi ve Bitiş Tarihi 13 Nisan 2020- 19 Haziran 2020 

*Detaylı çalışma takvimini okul web sayfasında bulabilirsiniz.  
 
2) ORYANTASYON PROGRAMI 
3 Eylül 2019 Salı günü saat 09.00 konferans salonunda şube sınıf öğretmenlerin belirlenmesi ve sınıf 
isim kuralarının çekilmesinin ardından öğrencilerimiz sınıflarında oryantasyon programlarına 
başlayacaklardır. Oryantasyon Programı 3-5 Eylül 2019 tarihleri arasından üç gün saat 09.00-12.40 
arasında yapılacaktır. Öğrenciler oryantasyon döneminde okula serbest kıyafetle gelebilirler. 
 
3) SERVİS KULLANIMI 
 
Yeni eğitim – öğretim yılı 09 Eylül 2019, Pazartesi günü 09.00’da okulumuzun açılış töreni ile  
başlayacaktır. Servise kayıtlı öğrencilerimizin ulaşımı servislerle karşılanacaktır. Öğrenci Servis 
hizmetlerimiz Mehmet Adahan Şirketi tarafından sağlanmaktadır. Servis kayıtlarınızı okulumuz servis 
hizmetleri bölümünden yaptırabilirsiniz. Alınan servis kayıt ve bilgileri doğrultusunda güzergâhlar 
belirlenecek ve velilerimiz oryantasyon programı öncesi servis saatleri ile ilgili bilgilendirilecektir 
Bu nedenle oryantasyon dönemi öncesinde servis kayıt işlemlerinin tamamlanması ve oryantasyon 
döneminde öğrencilerimizin ikamet ettikleri adreslerden alınarak okula getirilmeleri önemlidir. Servis 
kaydı yaptırmayan öğrenciler servis araçlarına kabul edilmeyecektir.  



4)ÖĞRENCİ OKUL KIYAFET- KİTAP-KIRTASİYE HİZMETLERİ  

 Okulumuz forması ve spor kıyafetlerini okulumuzun içinde bulunan TED Dükkândan temin 
edebilirsiniz.   

Öğrencilerimizin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarına yönelik listelere 01 Eylül 
2019 tarihinden itibaren okulumuz web sitesinden ulaşabilirsiniz. 
Bu listelerimizde belirttiğimiz kırtasiye ihtiyaçlarını dilediğiniz herhangi bir kırtasiyeden alabilir, 
okulumuzda okutulan yerli, yabancı tüm ders kitapları, yardımcı kitapları  
Çukurova Kırtasiye Turgut Özal Şubesinden temin edebilirsiniz. 
TURGUT ÖZAL ŞUBESİ  
TEL: 0322 239 55 75 
TURGUT ÖZAL BULVARI YURT MAHALLESİ TUNA SİTESİ ALTI NO:200/C ÇUKUROVA/ADANA (PETEK 
PASTANESİ YANI/ADANA ANADOLU LİSESİ KARŞISI) 
 
5) İLETİŞİM  
 
Veli Cep Telefonu / SMS / Kişisel e-posta ile Bilgilendirme  
 
İletişim bilgilerinizin güncel olması, her türlü bilginin tarafınıza sağlıklı ve zamanında ulaştırılabilmesi 
açısından son derece önemlidir. Güncel iletişim bilgilerinizin Öğrenci Kayıt İşleri Birimimizde kayıtlı 
olduğundan emin olunuz ve değişiklikleri bu birimimize zamanında iletiniz. 
 
K12NET TED Öğrenci Bilgi Sistemi  
 
Öğrenci ve velilerimiz Millî Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla 
devamsızlık bilgileri, not bilgileri gibi Bakanlığın sunduğu hizmetlere ulaşabileceklerdir. Ancak, 
Okulumuz ayrıca özel bir yazılım olan K12NET TED Öğrenci Bilgi Sistemini kullanmaktadır. Bu sisteme 
İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan veya İnternet bağlantısı olan akıllı telefon veya 
tabletlerinize “Play Store” veya “App Store”den "K12NET" uygulamasını indirerek okulun sağlayacağı 
size özel kullanıcı adı ve şifreyle bağlanabilirsiniz. K12NET kullanarak; Ödevleri, Mesajları, Duyuruları, 
Öğretmenleri, Okul Ajandasını, öğrencinizin deneme ve tarama Sınav Sonuçları, Eksik Konuları, 
Etütleri gibi bilgilere anında ulaşabilirsiniz. Bu sayede öğrencimizin başta akademik olmak üzere 
eğitim öğretim süreçlerini birlikte takip edebilme olanağına sahip olabilirsiniz. Bunların yanı sıra bu 
sistem üzerinden okulumuzun yöneticileri, rehberlik birimi ve öğretmenleri ile haberleşebilirsiniz.  
Siz velilerimize özel belirlenecek kullanıcı adı ve şifreler okulun açıldığı ilk hafta tarafınıza 
iletilecektir. 
 
6) OKULUN İLK HAFTASI 
 
Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası eğitim öğretimin başlaması ile birlikte öğrencilerimiz, Hazır 
bulunurluk ve Yabancı Dil Seviye Seviye Belirleme sınavlarına alınacaklar, ayrıca öğrencilerimize 
eğitim sistemi, ders programları, akademik ve sosyal uygulamalar, okul kuralları, devam devamsızlık, 
sınıf geçme vb. konularda sunumlar yapılacaktır. 
 

7) LİSE 9 . SINIFLAR VELİ TANIŞMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

 21 Eylül 2019 Cumartesi velilerimiz ile bir araya gelerek kahvaltı eşliğinde tanışma organizasyonu 
gerçekleşecek ve organizasyon sonrası velilerimize eğitim sistemi, ders programları, akademik ve 
sosyal uygulamalar, veli toplantıları, Veli-öğretmen görüşme saatleri, okul kuralları, devam 
devamsızlık, sınıf geçme vb. konularda bilgilendirme sunumu yapılacaktır. 


