
2019-2020  YATILI BÖLÜM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ  

 
Aşağıda belirtilmiş olan tarihler, henüz çalışma takvimimizin MEB tarafından 
onaylanmamış olması nedeniyle, taslak olarak dikkatinize sunulmuştur. Tarihlerde değişiklik 
olması durumunda sizlere bilgi verilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yıl içinde ilan 
edilebilecek olan tarih değişiklikleri de uygulanmaya konulacaktır. 
 
Yurtların kapalı olacağı tarihler aşağıda belirtilmiştir, öğrencilerin yolculuk biletlerini önceden 
ayırtmak isteyen aileler için bu tarihler bildirilmektedir. Öğrencilerin yolculuk nedeniyle 
derslerden izinli sayılmayacaklarını hatırlatmak isteriz. 
 

Birinci Dönem 
Yurtlar 3 Eylül 2019 Salı günü saat 10.00’dan, 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar 
açık olacaktır. 
Yurtların açık olmayacağı tarihler: 

• 25 Ekim Cuma 18:00 – 3 Kasım Pazar 10:00 (okulun Sonbahar Tatili) 
 
Yurtların açık kalacağı resmi tatiller ve MEB onaylı okul takviminde yer alan tatiller: 
 

• 21-22 Kasım, Perşembe-Cuma (okul takvimi tatili)  
• 23-24-25 Aralık, Pazartesi-Salı-Çarşamba (okul takvimi tatili)  
• 31 Aralık Salı öğleden sonra (okul takvimi tatili) -1 Ocak Çarşamba (resmi tatil) 

 
İkinci Dönem 

Yurtlar 2 Şubat 2020 Pazar günü saat 10.00’dan, 19 Haziran 2020 Cuma saat 18.00’e kadar 
açıktır. 
Yurtların açık olmayacağı tarihler: 

• 3 Nisan Cuma, saat 18.00– 12 Nisan Pazar, saat 10.00 (okulun Bahar Tatili)  
• 22 Mayıs Cuma, saat 18.00 –26 Mayıs Salı saat 10.00 arası (Şeker Bayramı) 

 
Yurtların açık kalacağı resmi tatiller ve MEB onaylı okul takviminde yer alan tatiller;  

• 23 Nisan, Perşembe (resmi tatil) 
• 1 Mayıs, Cuma (resmi tatil) 
• 19 Mayıs, Salı (resmi tatil) 
 

 
Bütün öğrenciler 10 Kasım Pazar günü okulda olmak ve Atatürk’ü Anma Törenine katılmak 
zorundadır. Dolayısıyla 5-gün yatılı öğrenciler bütün hafta sonu yurtlarda kalabilirler. 
 
Hazırlık sınıfına başlayacak yatılı öğrenciler için önemli not: yatılı hazırlık sınıfı öğrencileri ve 
velileri 31 Ağustos Cumartesi günü, en geç saat 12.00’de okulda bulunmalıdır. Aynı gün veliler,  
çocuklarını teslim ettikten sonra, saat 16.30’da okuldan ayrılacaklardır. Öğrencilerin yurt 
yaşamına alışmaları amacıyla tanıtım programı yapılacaktır.    
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