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           09/08/2019 

 

 

Sayın Velimiz,  

 

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları olarak 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılının 

tüm ANKÜ ailesi için sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesini diliyoruz.  Yeni eğitim ve öğretim yılına 

ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.  

Bilgilerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

 

Gamze ALTINOKLU      Mehtap ACAR ÜNAL                   Dr. Sefa YILDIZ UĞURLU 

İlkokul Müdürü       Ortaokul Müdürü                                         Lise Müdürü 

                                                                                                                                       

AKADEMİK TAKVİM 

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve  19 Haziran 2020 

Cuma günü sona erecektir.  

 

ÇALIŞMA DÖNEMLERİ 

1.DÖNEM  

09 Eylül 2019 - 15 Kasım 2019 

2.DÖNEM 

25 Kasım 2019 - 17 Ocak 2020 

 

3.DÖNEM       

             03 Şubat 2020 - 03 Nisan 2020 

 

4.DÖNEM 

13 Nisan 2020 - 19 Haziran 2020 

                                                             

                                                                    TATİL DÖNEMLERİ 

                     1.Dönem Ara Tatili 

18 Kasım 2019 - 22 Kasım 2019 

Yarıyıl Tatili 

20 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020  

2.Dönem Ara Tatili 

06 Nisan 2020 - 10 Nisan 2020  

Yaz Tatili 

               19 Haziran 2020 - 04 Eylül 2020 
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AÇILIŞ TÖRENİ  

 

Açılış törenimiz 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da ANKÜ İlkokul-Ortaokul okul 

bahçesinde gerçekleşecektir. 

 

 SERVİS HİZMETİ 

 

Okulumuzun öğrenci servis işletmeciliği SEDAT BEY Turizm İnşaat Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. 

tarafından yapılacaktır. Tarafınıza daha önce bildirilen yazı doğrultusunda Sedat Bey Tur 

Firması yetkilileri 09 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Balgat’ta bulunan büroda servis kayıtlarını 

almaya başlamıştır.   

 

19 Ağustos 2019 tarihi itibari ile de okulda ve ilgili adreste öğrencilerimizin servis kayıtları 

yapılmaya devam edecektir. Servis yetkilileri hafta içi ve Cumartesi günleri  

09.00-18.00 saatleri arasında gerekli bilgileri vermek ve kayıt yapmak amacıyla okul 

kampüsümüzde yer alan kayıt bürolarında hazır bulunacaklardır. 

 

Öğrencilerimizin, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak açılış törenimize, saat 

09.30’da okulda bulunacak şekilde velileri tarafından getirilmesi gerekmektedir. Servis 

araçları, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü son ders çıkışından sonra öğrencilerimizi evlerine 

bırakacak, araç şoförleri adresi öğrenerek 10 Eylül 2019 Salı sabahından itibaren bildirilen 

saatte ve belirtilen yerden öğrencilerimizi alacaktır. 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Ankü Okulları olarak servis bilgi çağrı sistemi olan Serviscell 

uygulamasına geçilecektir. İlgili sisteme ilişkin Serviscell web sitesi veli broşürü, katolog ve 

veli mobil kullanım kılavuzu linkleri aşağıdaki gibidir: 

 
Serviscell Web Sitesi: www.serviscell.com.tr 

  
Serviscell Katalog: https://servis.page.link/tc4X 

 

Serviscell Veli Mobil Kullanım Kılavuzu: https://servis.page.link/fFWD 

 

Serviscell Veli Broşürü: https://servis.page.link/GLp8 

http://www.serviscell.com.tr/
https://servis.page.link/tc4X
https://servis.page.link/fFWD
https://servis.page.link/GLp8
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10 Eylül 2019 tarihinden itibaren araçlarda kontenjan yoksa şirket tarafından kayıt 

yapılamayacaktır.  Bu nedenle, firmanın taşıt planlamasını zamanında ve sağlıklı yapabilmesi 

için kayıtların en geç 30 Ağustos 2019 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. Okulun 

açıldığı ilk hafta servis güzergâhlarının ve düzenin planlanması aşamasında olası sıkıntılar için 

anlayışınız beklenmektedir. Düzenin en kısa sürede sağlanabilmesi için azami özen 

gösterilecektir. 

 

Servis araçlarını kullanan öğrencilerimizin, çok özel durumlarda günlük servis değişikliği 

talepleri, velileri tarafından aynı gün saat 15.00’a kadar ilgili Müdür Yardımcısına yazılı olarak 

müracaat edilmesi halinde yerine getirilebilecektir. 

 

30 Ağustos 2019 Cuma günü (12.00-17.00 saatleri arasında) servis kaydı yapılmaya devam 

edecektir. 

 

Servis İletişim: Sedat Bey Turizm İnşaat Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. Ziya Bey Cad. 1416. Sok. 

(Memorial Hastanesinin bir üst sokağı) No:14/5 Balgat/ANKARA Tel.: 220 35 25-26-27  

Servis Sorumlusu Mehmet KILINÇ: 0 545 330 41 48 

 

YEMEK HİZMETİ 

 

Yemek hizmetimiz, Yıldız Yemek Firması tarafından sağlanacaktır. Yemek kaydı yaptıran 

öğrencilerimiz bu hizmetten faydalanabilecektir. 

 

OKUL KIYAFETLERİ 

 

Öğrencilerimizin okul ve spor kıyafetleri 26 Ağustos 2019 Pazartesi gününden itibaren Ankara 

Üniversitesi İktisadi İşletmesi tarafından okulumuz bahçesinde bulunan kıyafet satış 

bölümünde satışa sunulacaktır.  

 

Kıyafet satışları 26 Ağustos - 07 Eylül 2019 tarihleri arasında hafta içi ve Cumartesi günleri 

09.00- 17.30 saatleri arasında yapılacaktır. 09 Eylül 2019 tarihi itibariyle de ilgili satışlar  
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08:00 - 16.30 saatleri arasında okulumuzda devam edecektir.  

 

Satışta kredi kartı geçerlidir ve taksitlendirme yapılabilecektir.  

 

Kıyafet satışları yıl boyunca Ankara Üniversitesi Tandoğan yerleşkesindeki olimpik yüzme 

havuzunda yer alan logolu ürün satış mağazasında da haftanın her günü  (resmi tatiller hariç) 

gerçekleştirilecektir. 

 

*30 Ağustos 2019 Cuma günü, 01 Eylül 2019 Pazar günü ve 08 Eylül 2019 Pazar günleri (12.00-

17.00 saatleri arasında) okulumuz bahçesinde bulunan bölümde satış yapılmaya devam 

edecektir. 

 

KİTAP VE KIRTASİYE  

 

09 Eylül 2019 tarihinden itibaren tüm MEB kitapları öğrencilerimize ücretsiz teslim 

edilecektir.  

 

Okulumuz tarafından her sınıf düzeyi için belirlenmiş olan ders kitapları, yardımcı kitaplar ve 

kırtasiye malzemeleri okulumuzda 26 Ağustos 2019 Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve 

Cumartesi günleri 09.00-17.30 saatleri arasında satışa sunulacaktır. Satışta kredi kartı 

geçerlidir ve vade farksız taksitlendirme yapılabilecektir. Online satış imkânı sağlanacak olup 

detaylar size daha sonra bildirilecektir. 

 

30 Ağustos 2019 Cuma günü, 01 Eylül 2019 Pazar günü ve 08 Eylül 2019 Pazar günleri (12.00-

17.00 saatleri arasında) okulumuz bahçesinde bulunan bölümde satış yapılmaya devam 

edecektir. 
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UYUM HAFTASI İLKOKUL 

Öğrencilerimizin; öğretmenlerini, arkadaşlarını ve okul ortamını tanıma fırsatı bulacakları 

“Uyum Haftası” programımız; Anaokulu ve 1. sınıflarımız için 4-5-6 Eylül 2019 tarihinde 3 gün 

süreli, 09.30 – 12.30 saatleri arasında gerçekleşecektir. Program detayları daha sonra sizlerle 

paylaşılacaktır. 

Öğrencilerimiz; 

 Okulumuzda 12.30 – 13.00 saatleri arasında öğle yemeği yiyecekler,  

 Okula serbest kıyafetle gelebilecekler, 

 “Uyum Haftası” süresince okula kendi olanakları ile geliş ve gidiş sağlayacaklardır. 

 

UYUM HAFTASI ORTAOKUL 

Öğrencilerimizin; öğretmenlerini, arkadaşlarını ve okul ortamını tanıma fırsatı bulacakları 

“Uyum Haftası” programımız 5. sınıflarımız için 4-5-6 Eylül 2019 tarihinde 3 gün süreli,          

09.30 – 12.30 saatleri arasında gerçekleşecektir. Program detayları daha sonra sizlerle 

paylaşılacaktır. 

Öğrencilerimiz; 

 Okulumuzda 12.30 – 13.00 saatleri arasında öğle yemeği yiyecekler,  

 Okula serbest kıyafetle gelebilecekler, 

 “Uyum Haftası” süresince okula kendi olanakları ile geliş ve gidiş sağlayacaklardır. 

 

UYUM HAFTASI LİSE 

Öğrencilerimizin; öğretmenlerini, arkadaşlarını ve okul ortamını tanıma fırsatı bulacakları 

“Uyum Haftası” programımız; 9. sınıflarımız için 4-5-6 Eylül 2019 tarihinde 3 gün, 09.30 – 12.40 

saatleri arasında gerçekleşecektir.  

Öğrencilerimiz; 

 Okula serbest kıyafetle gelebilecekler, 

 “Uyum Haftası” süresince okula kendi olanakları ile geliş ve gidiş sağlayacaklardır. 
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İNGİLİZCE DESTEK PROGRAMI  İLKOKUL 

 

İngilizce öğretimini destelemek amacıyla okulumuzda; 2., 3. ve 4. sınıflara yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerimiz için ingilizce destek programı, okul açıldıktan sonraki hafta başlayacak şekilde 

planlanmıştır. İlgili destek programdan yararlanacak öğrencilerimizin velilerine detaylı 

bilgilendirme yapılacaktır. Öğrencilerimizin çıkışta ulaşımı velimiz tarafından sağlanacaktır.  

 

İNGİLİZCE DESTEK PROGRAMI  ORTAOKUL 

İngilizce öğretimini destelemek amacıyla okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için 

İngilizce destek programı, okul açıldıktan sonraki hafta başlayacak şekilde planlanmıştır. İlgili 

destek programından yararlanacak öğrencilerimizin velilerine detaylı bilgilendirme 

yapılacaktır. Öğrencilerimizin çıkışta ulaşımı velimiz tarafından sağlanacaktır.  

 

 

DERS SAATLERİ  

 

Okullarımızda ders saatleri günlük 8 ders saati olmak üzere haftalık 40 ders saati olarak 

planlanmıştır. Dersler sabah 08.20’de başlayıp saat 15.55’de sona erecektir.  

 

İKİNCİ YABANCI DİL SEÇİMİ İLKOKUL 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında 4.sınıf öğrencilerimiz için ikinci yabancı dil dersi açılacaktır. 

Öğrencilerimize 09-20 Eylül 2019 tarihleri arasında İkinci Yabancı Dil öğretmenleri tarafından 

tanıtım dersleri yapılacaktır. Öğrencilerimiz  “İkinci Yabancı Dil” seçimlerini 16 - 20 Eylül 2019 

tarihleri arasında yapacaklardır. İlgili tarihlerde öğrencilerimize formlar dağıtılacak ve tercih 

yapmaları istenecektir.  

23 Eylül 2019 tarihi itibari ile her öğrenci tercihi doğrultusundaki İkinci Yabancı Dil eğitimine 

başlayacaktır.  
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İKİNCİ YABANCI DİL SEÇİMİ ORTAOKUL 

 

Ortaokula yeni başlayacak ve ara sınıflara yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için “İkinci Yabancı 

Dil” seçimini 09 - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihlerde öğrencilerimize 

formlar dağıtılacak ve tercih yapmaları istenecektir. 16 Eylül 2019 tarihi itibari ile her öğrenci 

tercihi doğrultusundaki ikinci yabancı dil eğitimine başlayacaktır.  

 

KURSLAR İLKOKUL 

 İngilizce Kursları 

2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı başladıktan sonra öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre 

seviye grupları oluşturularak İngilizce Kursları yapılacaktır.  

  İngilizce Kursları içerik ve uygulama bakımından sınıf düzeylerine göre farklılık 

gösterebilecektir. İngilizce kurslarımıza ilişkin tarih, saat ve ücret bilgileri sizlerle daha sonra 

paylaşılacaktır. 

 Spor- Sanat Kursları ve ANKÜ Kulüpler 

Öğrencilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre spor – sanat kursları ve kulüpleri planlanacaktır. 

Spor – Sanat Kursları ve Kulüplerinin seçimi, tarihi, saatleri ve ücretlerine yönelik detaylı bilgi 

sizlerle daha sonra paylaşılacaktır. 

 

 

KURSLAR ORTAOKUL 

 İngilizce Kursları 

2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı başladıktan sonra öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre 

seviye grupları oluşturularak İngilizce Kursları yapılacaktır. İngilizce kurslarımıza ilişkin tarih, 

saat ve ücret bilgileri sizlerle daha sonra paylaşılacaktır. 

 

 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Hazırlık Kursu 

8. sınıf öğrencilerimizin 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı LGS hazırlık çalışmaları Milli Eğitim 

Bakanlığının (MEB)  resmi bilgilendirmesi doğrultusunda yapılacaktır. LGS kurslarımıza ilişkin 

tarih ve saat bilgileri sizlerle daha sonra paylaşılacaktır.  
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 Spor- Sanat Kursları ve ANKÜ Kulüpler 

Öğrencilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre spor – sanat kursları ve kulüpleri planlanacaktır. 

Spor – Sanat Kursları ve Kulüplerinin seçimi, tarihi, saatleri ve ücretlerine yönelik detaylı bilgi 

sizlerle daha sonra paylaşılacaktır. 

KURSLAR LİSE 

12. sınıf öğrencilerimizin YKS hazırlık kursları 2 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. Dersler 

9.30-15.30 saatleri arasında yapılacaktır. 

 

ETÜT İLKOKUL 

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimize yönelik olarak velilerimizin istekleri doğrultusunda etüt 

uygulaması düşünülmektedir. Amacımız, velilerimizin öğrencilerimizi okul dönüşünde “evde 

karşılayamama” güçlüğünü giderebilmektir.  

Hafta içi beş gün, 16.15-17.45 saatleri arasında yapılacak olan etütlerde öğrencilerimiz, 

öğretmenlerimiz gözetmenliğinde çalışmalarını yapabileceklerdir. 

Etüt uygulamasının yapılabilmesi için her sınıf düzeyinde en az 10 öğrenci başvurusunun 

alınması gerekmektedir. Uygulamamız, tercihlerinize göre 10 Eylül 2019 Salı günü 

başlayacaktır.  

Velilerimiz etüt bitiminde öğrencilerimizi kendi olanakları ile okuldan alabilecekler ya da saat 

18.00’de okulumuzdan hareket edecek, belirli noktalardan geçen etüt servisinden (anaokulu 

öğrencileri hariç) yararlanabileceklerdir. Etüt uygulamasından yararlanmak isteyen 

öğrencilerimiz yanlarında yiyecek getirebilirler ya da onayınızla saat 16.00’dan sonra ortaokul 

kantininden gereksinimlerini karşılayabileceklerdir.  

Etüt planlaması için ilkokul okul sekreterliğine 05 Eylül 2019 Perşembe gününe kadar 

başvurmanız önem taşımaktadır. 

 

ETÜT ORTAOKUL 

Zümre yazılı sınavlarının ardından Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından belirlenmiş olan 

puan altında kalan öğrencilere yönelik eksik kazanım tamamlama etütleri yapılacaktır. Her 

sınav sonrasında ilgili öğrencilere etüt gün ve saati ile ilgili detaylı bilgi verilecektir. 


