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Değerli Velimiz, 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını aşağıda belirtilen adreslerden 
temin edebilirsiniz. Derslerimizde öğrencilerimizin akademik gelişimine katkı sağlaması açısından 
kaynak kitap kullanımı zorunludur. 

Kitap: EİS Kurumsal Yayınları  

www.kitapokulda.com  

• Sitemizde her sınıf düzeyi için görsel ve fiyatlandırma bulunmaktadır. Detaylı bir liste mevcut değildir.  
• Yapılan alışveriş sonucunda tüm kayıtlar sistemimize otomatik olarak düşmektedir, siparişler kargo ile 

sistemde belirtilen adrese gönderim yapılacaktır.  
• Sistem konusunda bilgi almak ve yaşanılan sorunlar için İlgili arkadaşımızın iletişim bilgisi aşağıda 

yer almaktadır.  
 
AD SOYAD : ALEYNA KARACA 
TELEFON : 0530 385 02 70  
 

• Kitap okulda.com sitesinde kayıt işlemleri için size gönderilen yönergeyi özellikle bakmanızı ve yönergeye 
göre kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir.  
 
 

Kırtasiye: Yakacık Kırtasiye  

Telefon: 0216 377 38 77 numaralı telefonu arayarak temin edebilirsiniz. 
Adres: Yakacık Çarşı Mah. Yakakent Cad. No:11/A Kartal/İSTANBUL 
Mail:cem_cali@yahoo.com  
 
 
Okuma Kitapları: ÖZGÜRLÜK KİTAP  
 
https://www.ozgurlukkitap.com/kategori.php?lang=&catIdd=816&tag=oran-okullari-9.-

sinif 
Linke tıklayıp kitaplara ulaşabilirsiniz. Dileyen öğrencilerimiz ve velilerimiz elinde bulunan 

kitaplar varsa set halinde değil tek tek de satın alabilirler.  
 
 

Bilginize sunarız… 
Özel Oran Anadolu Lisesi 
 

DERS DERS DEFTERİ  
DERS MATERYALİ 

MATEMATİK  

120 yaprak büyük boy kareli defter telli telsiz fark etmez 
Cetvel pergel 
Renkli kalemler 
Silgi kalem kalemtraş  
Yapıştırıcı 
Renkli yapışkan kağıt 
 Bir tane sunum dosyasi 
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 6 tane poşet dosya 

TÜRK DİLİ 
VE 
EDEBİYATI 

-150 YAPRAK DEFTER (Kareli veya çizgili) 
-RENKLİ FON KARTONU 
-BOYA KALEMLERİ 
-TÜKENMEZ KALEM VEYA SİYAH PİLOT KALEM 
-40 YAPRAKLI DOSYA 
 

KİMYA 
 
Kareli 2 ortalı A4 defter Sunum dosyası Laboratuvar Önlüğü (tüm fen bilimleri 
dersleri için 

BİYOLOJİ 
Kareli 2 ortalı (60 yaprak) A4 defter Sunum dosyası Renkli keçeli kalemler 

GÖRSEL 
SANATLAR 

1. Sketchbook (tercih edilen marka ve boyutta 1 adet) eskiz defteri 
2. Canson resim defteri (35x50cm 1 adet, tercihen 200 gramın üzerinde) 
3. Kurşun kalem seti (12’li ve tercih edilen marka) 
4. Kalemtraş (1 adet) 
5. Hamur silgi (1 adet), sert silgi (1 adet) 
6. Mürekkep (2 adet, siyah ya da mavi) 
7. Siyah pilot kalem (3 adet) 
8. Faber Castell işlenmiş kömür füzen seti 
10. Akrilik boya seti (istenilen marka) 
11. Suluboya seti (istenilen marka) 
12. Marker boya kalemi (12’li) 
13. Suluboya fırça seti (standart) (1 Adet) 
14. Siyah, kırmızı, mavi, mor, pembe, yeşil, turuncu, beyaz renklerde ecoline 
(1’er adet) (tercihen) 
15. Makas, prit, uhu, tutkal (tercih edilen miktarlarda) 
16. Tercihen farklı boyutlarda tuval ve pres tuval (20x20cm, 20x30cm, 50x70cm, 
100x70 cm...vb) 
17. Kraft Kağıt (istenilen boyutta ve tercih edilen adette, tercihen 100 gramın 
üzerinde) 
• Malzemeler öğrencimize lise sürecinde görsel sanatlar bölümü ders içi 
uygulamaları için gerekli olan malzemelerdir. 
• Listede yer alan malzemelerden (farklı marka veya yarım kalmış boya/malzeme) 
varsa yenisini almanıza gerek yoktur, bittiğinde yenisi alınabilir. 
• Tekniklerin doğru ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için marka belirtilmiş ancak 
tercih size bırakılmıştır. 

MÜZİK ANAHTARSIZ NOTA DEFTERİ (MİNİMUM 80 YAPRAK) 

YABANCI 
DİL  

 MAIN COURSE 80 sayfa kareli bölmeli defter 
SKILLS 60 sayfa çizgili/kareli defter 

FİZİK 
A4 Milimetrik kağıt (30 yaprak) Kareli defter (A4 boyutu 80 yaprak) Yapışkanlı not 
kağıdı ( Post-it) Post it ayraç 

ALMANCA 40 sayfa çizgili defter 

İSPANYOLCA  40 sayfa çizgili defter 
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COĞRAFYA 

Spiralli 120 Yaprak A4 Kareli Defter  
20’li sunum dosyası 
 Kaplanmamış renkli karton kağıt  
Coğrafya Atlası ( Karatay Yayıncılık)  
A3 boyutunda Türkiye ve Dünya dilsiz haritası( kıtasiyelerden temin edilebilir. ) 10 
adet 

TARİH 

Tarih Atlası 
2 adet karton 
A 4 kağıdı 
1 adet makas 
1 adet yapıştırıcı 
1 adet silgi 
1 adet dosya 
2 adet fosforlu renkli kalem 
1 adet usb 

 
 


