
 
 
 

KALFAYAN İLK VE ORTAOKULU 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 



 

 

COVID-19 ÖNLEMLERİ VE BİLGİLENDİRMESİ 
 
Uzun bir aradan sonra öğrencilerimizle yeniden buluşuyoruz. 
 
Okullarımızı özlemle açıyoruz ve çok heyecanlıyız. Salgın sürecinde eğitim 
faaliyetlerine yönelik emekleriniz ve gönül birliğiniz için teşekkür ederiz. İlginiz ve 
iş birliğiniz bize her zaman güç verdi. 
 
Çocuklarımızın sağlığının korunması için okulumuzda gerçekleştirilen hazırlıklar 
tamamlandı. Süreci hep birlikte atlatacağız. Temelde bildiğiniz hususları ailenizin 
ve öğrencilerimizin sağlığı için hatırlatmak ve vurgulamak istedik. 
 
Kalfayan olarak öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmeleri adına 
gerekli her tür durumu göz önünde bulundurmaktayız. COVID-19 hastalığında 
etkilenecek personelin hastalığı tanımalarını, rollerini ve sorumluluklarını yerine 
getirmek üzere en uygun şekilde hazırlık yapmalarını ve koordinasyon içinde 
hareket etmelerine yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi sağlamak adına 
oluşturduğumuz Eylem Planı, hastalığın bulaşmasını engellemeye yönelik alınacak 
tüm önlemleri kapsar. Bu süreçte görev alacak tüm sorumlular farklı senaryolar 
hakkında bilinçlendirilmiştir. Yeni ortaya çıkabilecek bilgilere bağlı olarak, her 
duruma uyum sağlayabilmemizi sağlayacak bu plan düzenli olarak güncellenecektir. 
 
Aileler COVID-19 belirtisi olan çocukları eğitim kurumuna göndermemeli ve 
bu durumdan eğitim kurumu yönetimini haberdar etmelidir. Benzer şekilde 
okul içi gelişmelerde öğrenciler, öğretmenleri tarafından gözlenecek ve 
değerlendirilecek; hastalık belirtisi gösteren öğrencinin eve gitmesi 
sağlanacaktır. 
 
Hijyenik bir ortam sağlamak üzere öğrencilerimizin temas ettiği her alan düzenli 
olarak temizlenecektir. 
 
Okul hemşiremiz öğrencilerimizin sağlık durumlarını yakından takip edecek ve olası 
durumlarla, gerekli her tür tedbiri alarak, müdahalede bulunacaktır. 
 
Yaptığımız hazırlıkların sonuçlarını en iyi şekilde alabilmemiz için birlikte hareket 
etmeliyiz. Ne yazık ki çocuklarımız uzun ve sancılı bir sürecin ardından ilk kez 
sosyal bir ortama girmenin heyecanıyla dikkatsizliğe düşebilir.  
 



 

 

Sizden, aşağıda listelenecek sağlık önlemlerini dikkatle incelemeniz ve öğrencimize 
bu kurallara uymalarını tembihlemenizi rica ediyoruz. 
 
 

 
 
Þ Ortak kullanım alanlarında bulunan eşyalara ve yüzeylere (servis ve toplu ulaşım 

araçlarındaki tutamaklar, kapı kolu, tırabzan, duvarlar vb.) dokunulmamalı; 
dokunulması hâlinde eller yüze, ağıza, buruna ve gözlere temas ettirilmemeli, 

 
Þ Eller belirli aralıklarla sabun ve su ile yıkanmalı, sabun ve suyun bulunmadığı 

durumlarda kolonya veya antiseptik madde ile temizlenmeli, 
 
Þ Kişisel hijyene dikkat edilmeli, 
 
Þ Maskeler uygun şekilde kullanılmalı ve çantada yedek maske bulundurulmalı, 
 
Þ Okul idaresinin belirlediği hijyen kuralları öğrenilmeli bu kurallara uyulmalı, 
 
Þ Okulda ve sosyal alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilmeli, 
 
Þ Yiyecek, içecek ve araç gereçler kimseyle paylaşılmamalı. 
 

 
 
 



 

 

COVID-19 KAYNAKLI OKUL KURALLARI 
 
Her öğrenci ihtiyacı olan suyu yanında getirmelidir. Okulda su dağıtımı 
yapılmayacaktır. 
 
İlkokul öğrencileri için; öğrencinin yanına, ikinci teneffüs hava durumuna bağlı 
olarak bahçede ya da yemekhanede gerçekleştirilecek olan beslenme saati içerisinde 
yenmek üzere, paketli gıda verilmemesi ve mümkün olduğunca evde hazırlanmış 
sağlıklı yiyeceklere yönelilmesi, 
 
Öğrencinin yalnızca cerrahi maske kullanması gerekmektedir. 
 

ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKEN KONULAR 
 
Þ Doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinerek salgın hastalıklar konusunda 

öğrencimizi bilinçlendiriniz. 
Þ Bakanlığımız ve yetkili kurumlarca yapılan açıklamalar ve kurallara uymaları 

konusunda öğrencimizi uyarınız. 
Þ Dengeli ve sağlıklı beslenmesine, uyku düzenine özen gösteriniz. 
Þ Sağlık durumunu takip ediniz. Yüksek ateş, öksürük ya da başka bir hastalık 

belirtisi varsa idareyi bilgilendirerek okuluna göndermeyiniz. Mutlaka bir sağlık 
kuruluşuna başvurunuz. 

Þ Her gün temiz kıyafet ile okula gitmesini sağlayınız. 
Þ Kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin kullandıkları ilaçları okul idaresine ve 

öğretmenlerine bildiriniz. İlaçların yanında bulunmasını sağlayınız. 
 
 
Öğrencimizin mümkünse kronik hastalığı olan ya da 65 yaş üzeri kişiler tarafından 
okula bırakılmamasına ve her gün aynı kişi tarafından okula bırakılıp alınmasına 
dikkat ediniz. 
 
Acil durumlar dışında okul alanına (okul servisi, sınıf, bahçe, öğretmenler odası 
gibi) giriş yasaktır. 
 
Veli görüşmeleri randevu alınarak yapılacaktır. 
Randevu almadan görüşmeye gelinmesi durumunda içeri girişe izin verilmeyecektir. 
 
 



 

 

LÜTFEN 
 
Okulda bulunduğunuz süre içerisinde: 
 
Þ Okul hijyen kurallarına uyunuz, 
Þ Sosyal mesafeye dikkat ediniz, 
Þ Görüşmelerinizi en kısa sürede tamamlayınız, 
Þ Öğrencimiz eve döndüğünde gerekli hijyeni sağlayıp sağlamadığını takip ediniz, 
Þ Okul dönüşü, gün içinde giyindiği ayakkabı ve kıyafetlerini değiştirerek 

ayakkabı ve forma gibi giysilerin havalandırılmasını sağlayınız, 
Þ Elini ve yüzünü sabunla en az 20 saniye yıkamasını sağlayınız. (Ağız ve burun 

hijyenini sağlayınız, mümkünse duş aldırınız.) 
Þ Okulda kullandığı çanta, kitap, defter, kalem, silgi vb. malzemelerin dezenfekte 

edilmesini/havalandırılmasını sağlayınız. 
 

 



 

 

Sayın Veli, 
Aile ve okul arasındaki etkin iş birliği ve tutarlılık, eğitim sürecinde hedeflere 
ulaşmak ve öğrencilerimizin daha uyumlu ve mutlu bir ortamda gelişmesini 
sağlamak adına büyük önem taşır. 
 
Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü olan 6 Eylül’de, yarım gün ders işlenecek 
ve öğrenciler 12:30’ta evlerine dağılacaktır. 
 
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında, öğrencilerimizin ve hepimizin sağlığını 
korumak adına “Covid-19 Önlemleri” kapsamında öğrencilerin okula giriş-çıkış 
saatleri 08:20-15:35 şeklinde düzenlenmiştir. Yine sağlık önlemleri gereği yapılan 
yasal düzenlemeye göre velilerin öğrencileri okul bahçe kapısında bırakmaları 
gerekmektedir ve velilerin bahçe dahil okul sınırları içine girmeleri 
yasaklanmıştır. 

DERS SAATLERİ 

Eğitim öğretim yılı suresince okul düzenlenmesi ve hijyen kuralları çerçevesinde 
08:10’dan önce öğrencilerin okul binasına girişine izin verilmeyecektir.  

DERS ÇİZELGESİ 
 

Hazırlık Zili 08:20 
1. DERS 08:30-09:10 
Dinlenme 09:10-09:20 
2. DERS 09:20-10:00 
Dinlenme 10:00-10:10 
3. DERS 10:10-10:50 
Dinlenme 10:50-11:00 
4. DERS 11:00-11:40 
Dinlenme 11:40-11:50 
5. DERS 11:50-12:30 
Öğle Yemeği 12:30-13:15 
6. DERS 13:15-13:55 
Dinlenme 13:55-14:05 
7. DERS 14:05-14:45 
Dinlenme 14:45-14:55 
8. DERS 14:55-15:35 



 

 

DERSE GEÇ KALMA 
 
Okula devamlı geç gelinmesi arzu edilmeyen bir durumdur. Bundan dolayı siz 
velilerin gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyoruz. Ders geç kalan öğrenciler 
idareye mazeretini bildirip Derse Geç Kâğıdı aldıktan sonra derse girebilir. Üç ders 
geç kalan öğrenci yarım gün devamsız sayılır. 

ÖĞRENCİ İZİN KÂĞIDI 
 
Öğrencinin herhangi bir sebeple (doktora gitme vb.) okuldan çıkması için velinin 
okula gelip İzin Kâğıdını imzalaması gerekmektedir. 
 
Öğrencinin tek başına okuldan çıkmasına kesinlikle izin verilmemektedir. 

OKULA GELMEME – DEVAM DEVAMSIZLIK 
 
Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine, okul yönetimi tarafından 
bir yıl içerisinde 15 gün özürlü devamsızlık hakkı tanınır. İlk derse girdiği halde 
sonraki veya birkaç ders özürsüz olarak derse girmeyen öğrencinin durumu veliye 
bildirilir ve yarım gün devamsız sayılır. 

SAĞLIK – HASTALIK 
 
Rahatsızlanan öğrencilerin velileri en kısa sürede aranır. Velinin uygun gördüğü ilaç, 
velinin izni dahilinde öğrenciye verilir. Velinin okula gelip hasta olan çocuğu alması 
sağlanır. Acil durumlarda yine velilerimiz bilgilendirilir, gerektiğinde hastaneye 
sevk edilir. 
 
Covid-19 Önlemleri gereğince nezle, burun akıntısı, soğuk algınlığı belirtileri 
gösteren öğrencilerin önlem amaçlı olarak bu belirtileri ortadan kalkana 
kadar, 2-3 gün okula gönderilmemesine hassasiyet gösterilmesi rica edilir. 
 
COVID-19 teşhisi konulan kişiler ile teması olan öğrenci ve velilerin bu bilgiyi okul 
yönetimi ile paylaşması yasal bir zorunluluktur. Tüm çocuklarımızın sağlığı 
açısından bu ve buna benzer durumları zaman kaybetmeden okul idaresine 
bildirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
 
 



 

 

RESMİ BELGELERİN DOLDURULMASI 
 
Okuldan gönderilen muvafakat-izin belgesi gibi belgeler, okulda arşivlenen resmi 
nitelikte belgelerdir. Bu nedenle bu tarz belgelerin veli tarafından, mavi veya siyah 
tükenmez kalemle eksiksiz şekilde doldurulmalarını önemle rica ederiz. 

E-MAIL – SMS 
 
Genel duyurular ve önemli konular e-mail ve SMS ile sizlere hatırlatılır, bilginize 
sunulur. Sene başında okul idaresine güncel iletişim bilgilerinizi bildirmeniz, 
duyuruları eksiksiz şekilde alabilmeniz için çok önemlidir. 

VELİ TOPLANTILARI 
 
Her akademik yılda, iki genel veli toplantısı yapılır. Veli toplantılarında öğrencinin 
derslerdeki ve okuldaki durumu ile ilgili veliye bilgi verilir. 
 
1. Dönem Veli Toplantısı 2 Kasım 2021 Salı günü, saat 15:45’te yapılacaktır. 2. 
Dönem Veli Toplantısı tarihi dönem başında bildirilecektir. 

OKUL FORMALARI VE KILIK KIYAFET 
 
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında öğrencilerimiz 20 Eylül 2021 tarihine kadar 
serbest kıyafetle, bu tarihten itibaren ise Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 
günleri okula armalı eşofmanlarıyla, Salı günleri ve tüm resmi törenlerde ise 
formalarıyla gelecektir. Okul formalarının altına siyah okul ayakkabısı, beyaz veya 
gri çorap giyeceklerdir. 

ÖDEVLER 
 
Ödev öğrencinin sorumluluk duygusunun gelişmesini, günlük dersleri kavrayıp 
pekiştirmesini, derse hazırlıklı gelmesini sağlar. 
Verilen ödevler, öğretmenler tarafından düzenli olarak kontrol edilir. 
 
Ev ödevi yapmamayı alışkanlık haline getiren öğrencinin velisi bilgilendirilerek, bu 
durumun çözümü için ortak bir yol bulunur. 
 
Ödevi, öğrencinin kendisinin yapması çok önemlidir. 



 

 

MESLEK İÇİ EĞİTİM—SÜREKLİ ÖĞRENME MODELİ 
 
Pandemi sürecinde gördük ki, yeni dünya kendimizi geliştirmemizi şart koşuyor. 
2020-2021 Eğitim Öğretim yılının zor şartlarına ve bu şartların beraberinde getirdiği 
online eğitim algısına hızla adapte olduk. Eğitim kadromuzun dönem başında 
planladığı ve yıl boyunca kullandığı dijital gereçleri bu yıl da yüz-yüze eğitim 
sistemimize dahil ederek daha verimli bir sene geçirmeyi amaçlamaktayız. 
 
Okulumuz öğretmenlerimizin meslek içi gelişimi ve akademik başarısını arttırmak 
adına, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında aramıza katılan Eğitim Koordinatörü Lara 
ÖZER yıl içinde çeşitli seminerler düzenlemenin yanı sıra öğretmenlerimizin 
akademik sürecini takip ederek Kalfayan’ın yeni eğitim modeline destek verecektir. 
 

GOOGLE CLASSROOM 
 
Sene içinde daha erişilebilir bir ödev ve not arşivi oluşması adına, dijital 
materyallerin paylaşımı ve ödev yayınları yine geçen sene olduğu gibi Google 
Classroom üzerinden yapılacaktır. İlk hafta oluşturulacak sınıf kodlarıyla ilgili bilgi 
öğrencilere ders içinde öğretmenleri tarafından iletilecektir. 
 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ 
 
Veli toplantıları dışında da öğretmenlerimizle görüşme yapabilirsiniz. Ekteki 
çizelgede öğretmenlerimizin uygun oldukları görüşme gün ve saatleri yer 
almaktadır. Okul müdürü, müdür başyardımcısı ve öğretmenlerimizle görüşmeye 
gelmeden önce telefonla okul sekreterliğini arayıp randevu almanız 
gerekmektedir. Arzu eden velilerimiz, görüşmelerini yine daha önceden randevu 
almak şartıyla “online” olarak da gerçekleştirebilirler. 
  



 

 

ÖĞRETMEN SINIF DERS GÜN SAAT 
Aylin DONİK 1. Sınıf Tüm Dersler Çarş. 13:15-13:55 

Melina ZENGİL 2. Sınıf Tüm Dersler Salı 10:10-10:50 

Selin KALFA YAMAÇİ 3. Sınıf Tüm Dersler Çarş. 13:15-13:55 

Lerna DEMİR 4. Sınıf Tüm Dersler Pzt. 10:10-12:30 

Arusyak 
MIGIRDİÇOĞLU 

5. ve 6. Sınıf Ermenice Salı 11:50-12:30 

Betül YILANCI 2. ve 4. Sınıflar Türkçe ve İnsan Hakları Çarş. 11:50-12:30 

Jale DEMİR 1. ve 3. Sınıflar Türkçe Salı 11:50-12:30 

Hakan GÜNARTAN Tüm Sınıflar Beden Eğitimi Çarş. 09:20-10:00 

Janin HOKKACI Anasınıfı, 1. 3. 4. Ve 
5. Sınıflar 

İngilizce Perş. 11:50-12:30 

Selin PALABIYIKYAN 2. 6. 7. Ve 8. Sınıflar İngilizce Çarş. 10:10-10:50 

Sibil YELEGEN Ortaokul Matematik Perş. 14:05-14:45 

Erlin TOMAOĞLU Tüm Sınıflar Müzik Salı 11:50-12:30 

Erdem ERDAL Ortaokul Türkçe Çarş. 13:15-13:55 

Suzan AVCI 7. ve 8. Sınıflar Ermenice Salı 11:50-12:30 

Nelli KARAKAYA Tüm Sınıflar Görsel Sanatlar Çarş. 10:10-10:50 

Ebru VARLI Ortaokul Sosyal Bilgiler ve İnkılap 
Tarihi 

Cuma 11:50-12:30 

Şahin SALTIKLI İlkokul Satranç Salı 11:00-11:40 

Lerna DEMİRCİ Anasınıfı, Ortaokul Fen ve Teknoloji Salı 09:20-10:00 

Arlet İNCİDÜZEN Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve 
Yazılım 

Cuma 11:00-11:40 

Liena GÜL Anasınıfı, İlkokul Kodlama Pzt. 10:10-10:50 

Melisa YEMENİCİ Anasınıfı Anaokulu Pzt. 10:10-10:50 

Vera HANCILAR Anasınıfı Anaokulu Pzt. 10:10-10:50 

Tara DEMİRCİOĞLU Anasınıfı, İlkokul Drama Pzt. 11:50-12:30 

Daniela SARKİZYAN Tüm Sınıflar Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık 

Çarş. 13:15-13:55 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

REHBERLİK SERVİSİ 
 
Uzun süredir mücadele ettiğimiz COVID-19 salgını sonrasında alınan tedbirler 
kapsamında okulumuzun açılacağı ve öğrencilerimizin yuvalarına kavuşacağı yeni 
eğitim-öğretim dönemimize 6 Eylül 2021 tarihinde başlıyoruz. 
 
COVID-19 salgını öncesinde 
okulda dahi dikkatleri çok çabuk 
dağılan çocuklarımızın 1,5 yıl süre 
ile uzaktan eğitim alması elbette ki 
velilerimizi de öğrencilerimizi de 
öğretmenlerimizi de tedirgin etti. 
Şimdi telafi zamanı! 
 
Karantina sürecinde en çok 
çocuklarımızın ders 
çalışmamasından ve sürekli oyun 
oynamasından şikayetçi olduk. 
Ama unutmayalım ki oyun; 
çocuğu yetişkin hayata hazırlayan 
en etkin yoldur. Oyun 
çocuklarımızın yaptığı en ciddi 
iştir. Burada önemli olan 
çocuklarımızın gün içerisinde hem 
ders çalışmaya hem de eğlenceli aktivitelere ayırdığı zamanı dengelemektir. 
 
Çocuklarımızın başarısını artırmak için ilk önce onların ilgi, istek ve yeteneklerini 
göz önünde bulundurmalıyız. 
 
Çocuklarımızın uyku düzenini oluşturmalıyız. 
 
Çocuklarımız dersi derste dinlemeli ve eve gittiklerinde 20-30 dakika günlük tekrar 
yapmalıdırlar. Dersler mutlaka bir masa etrafında ve sessiz bir ortamda yapılmalıdır. 
 
Her dersin ardından 10 dakika mola verilmelidir. 
 
Ders çalışırken öğrencilerimizin tablet, telefon, bilgisayar, televizyon vb. elektronik 
cihazlardan uzak durmaları gerekmektedir. 
 



 

 

Başarılı olmanın en önemli yolu kitap okumaktır. Her yaş grubu çocukların kendi 
düzeyine uygun kitaplar okuması gerekmektedir. Kitaplar her aksam düzenli olarak 
okunmalıdır. Kitap okumayı sevmeyen çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırmak 
için siz ebeveynleri olarak onlarla birlikte kitap okuyabilirsiniz. Kitap okumayı daha 
eğlenceli bir hale getirmek için evde kitaptaki karakterleri canlandıran küçük bir 
tiyatro oyunu canlandırabilir veya öğrencilerimize kitabın içinden ödüllü̈ sorular 
sorabilirsiniz. 
 
Rehberlik servisi olarak görevimiz; temel eğitimden başlayarak öğrencilerin ilgi ve 
yeteneklerine uygun programı tanıyıp seçmesine, problem çözme gücünü̈ 
geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, ruhsal yönden sağlıklı ve topluma 
yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır. 

 
“Bütün yaratılanlar içerisinde en 
ilginç̧ ve ilham verici olan şey 
çocuklardaki olasılıklar 
potansiyelidir” sözünden yola çıkarak 
bu süreçte asıl amacımız 
öğrencilerimizi kendi ilgi, istek ve 
yetenekleri doğrultusunda, bunlara en 
uygun olacak şekilde yönlendirerek; 
öğrencilerimizin kendi içlerindeki 
ben’i bulmalarını sağlamaktır. 
 
Bu bağlamda, ilk etapta 
öğrencilerimizi bireysel olarak ve grup 
içerisinde gözlemleyeceğiz. 
Gözlemlerin ardından öğrenciler ile 
bireysel görüşmeler ve grup 
görüşmeleri gerçekleştireceğiz. 

 
Yıl içerisinde öğrencilerimiz ile her hafta düzenli görüşmeler yaparak ve 
öğrencilerimize çeşitli envanterler uygulayarak onların bireysel, sosyal ve psikolojik 
gelişimlerine katkı sağlayacağız. 
 
Öğrencilerimiz ile yapacağımız haftalık görüşmelerin ardından siz değerli 
velilerimiz ile her ay düzenli görüşmeler gerçekleştireceğiz. 
  



 

 

Kalfayan Ailesi olarak butik okul olma avantajımızı kullanıyoruz. Öğrencilerimiz 
neredeyse birebir eğitim alarak öğrenim hayatlarının en önemli dönemlerini 
olabilecek en verimli ve doygun şekilde tamamlıyorlar. 
 
Az kişiden oluşan sınıflarımızda 
öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ile birebir 
ilgilenerek ve çocuklarımızı daha iyi 
tanıyarak öğrencilerimizin başarılarını 
arttırıyorlar. Ayrıca okulumuzda 
yapacağımız grup çalışmaları, sunumlar, 
seminerler ve çeşitli aktiviteler ile 
öğrencilerimizin sosyal ve kültürel 
alanlarda gelişmelerini sağlıyoruz. 
 
Öğrencilerimizin her alanda başarısı için 
siz değerli velilerimizin de bizimle birlikte 
hareket edeceğinize inanıyoruz. 
 
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının 
öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize verimli, başarılı ve sağlıklı 
geçmesini temenni ediyoruz. 
 
  



 

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL GÜNLERİ 
 
Cumhuriyet Bayramı  28 Ekim 2021, Perşembe / Saat 13:00 – 29 

Ekim 2021, Cuma 
 
Ara Tatil  15 Kasım 2021, Pazartesi – 19 Kasım 2021, 

Cuma 
 
Noel Tatili 24 Aralık 2021, Cuma – 25 Aralık 2021, 

Cumartesi 
 
Yeni Yıl Tatili  31 Aralık 2021, Cuma (Yarım Gün) 
 
Milat Yortusu 01 Ocak 2022, Cumartesi – 07 Ocak 2022, 

Cuma 
 
Yarı Yıl Dinlenme Tatili 24 Ocak 2022, Pazartesi – 04 Şubat 2022, 

Cuma 
 
Karnaval Tatili 24 Şubat 2022, Perşembe – 27 Şubat 2022, 

Pazar 
 
Ara Tatil 11 Nisan 2022, Pazartesi – 15 Nisan 2022, 

Cuma 
 
Paskalya Tatili 13 Nisan 2022, Çarşamba – 19 Nisan 2022, 

Salı 
 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  23 Nisan 2022, Cumartesi 
 
Emek ve Dayanışma Günü  01 Mayıs 2022, Pazar 
 
Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022, Pazartesi (Arife) – 4 Mayıs 

2022, Çarşamba 
 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2022, Perşembe 
 
Paskalya’nın 40. Günü  26 Mayıs 2022, Perşembe 
 
ÖĞRETİM YILI KAPANIŞI  17 HAZİRAN 2022, CUMA 


