
HAYDARPAŞA LİSESİ ETKİNLİK TAKVİMİ 

NEDİR? 

Kasım 2014’ten beri Haydarpaşa Lisesinde gerçekleştirilen etkinliklerin duyurulduğu, 

Haydarpaşa Lisesi sitesinden herkesin ulaşabileceği şekilde paylaşılmış olan, etkinliklerle 

ilgili tarihlerin görüldüğü takvimdir. Çeşitli sebeplerden dolayı etkinlik tarihlerinde 

değişiklik olduğunda takvimde güncelleme yapılır. 

KİMİN KULLANIMI İÇİNDİR? 

Başta Haydarpaşa Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin kullanımı içindir. 

TAKVİMDE NELER VAR?  

 Sınav tarihleri 

 Geziler 

 Kutlama, anma etkinlikleri 

 Seminerler 

 Söyleşiler 

 Önemli gün ve haftalar 

Kasım 2016 Takvimi 

 



ETKİNLİĞE AİT HANGİ BİLGİLERE ULAŞABİLİRİM? 

Takvimde etkinliğe tıkladığınızda o etkinliğin; gün, saat ve yer bilgisine ulaşabilirsiniz. 

 

Takvimden bir etkinlik örneği: Kitap Fuarı Gezisi. Etkinliğe ait ayrıntılar. 

TAKVİME NASIL ULAŞIRIM? 

 Okul sitesinden: Haydarpaşa Lisesi internet sitesinde, Eğitim Öğretim 

menüsünden: 

hpal.meb.k12.tr > Eğitim Öğretim > Etkinlik Takvimi 

 Telefonunuzdan, bilgisayarınızdan: Takvimi kendi takviminize ekleyerek 

telefonunuzdan ve  bilgisayarınızdan güncel olarak etkinlik günlerini 

görebilirsiniz. Yapmanız gereken yönergeyi takip etmek ve telefonunuzda 

uygun ayarları yaparak takvimin senkronize olmasını sağlamaktır. 

KENDİ TAKVİMİNİZE ETKİNLİK TAKVİMİNİ EKLEME 

(GOOGLE TAKVİM KULLANILARAK EKLENEBİLİR): 

BİLGİSAYARDA:  

1. Google Takvim'i açın: https://calendar.google.com 

2. Sol tarafta, "Diğer takvimler"i bulun ve aşağı oku   tıklayın. 

3. URL ile ekle'yi seçin. 

4. Sağlanan alana takvimin adresini girin. Adresin bir ICAL bağlantısı olması 

gerekir: 
https://calendar.google.com/calendar/ical/hgn8c3ukj16q34ir8p6pf20bio%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

5. Takvim Ekle'yi tıklayın. Takvim sol taraftaki "Diğer takvimler" altında görünür. 

 



ANDROİD CİHAZDA:  

1. Google Takvim'i açın. Takvimi yalnızca bilgisayar üzerinden, bir bağlantı 

kullanarak ekleyebilirsiniz; uygulamadan ekleyemezsiniz. 

2. Sol tarafta, "Diğer takvimler"i bulun ve aşağı oku  tıklayın. 

3. URL ile ekle'yi seçin. 

4. Sağlanan alana takvimin adresini girin. Adresin bir ICAL bağlantısı olması 

gerekir: 
https://calendar.google.com/calendar/ical/hgn8c3ukj16q34ir8p6pf20bio%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

5. Takvim Ekle'yi tıklayın. Takvim sol taraftaki "Diğer takvimler" altında görünür. 

İPHONE VE İPAD CİHAZDA: 

1. Google Takvim'i açın. Takvimi yalnızca bilgisayar üzerinden, bir bağlantı 

kullanarak ekleyebilirsiniz; uygulamadan ekleyemezsiniz. 

2. Sol tarafta, "Diğer takvimler"i bulun ve aşağı oku  tıklayın. 

3. URL ile ekle'yi seçin. 

4. Sağlanan alana takvimin adresini girin. Adresin bir ICAL bağlantısı olması 

gerekir: 
https://calendar.google.com/calendar/ical/hgn8c3ukj16q34ir8p6pf20bio%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

5. Takvim Ekle'yi tıklayın. Takvim sol taraftaki "Diğer takvimler" altında görünür. 

 

Takvimler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın. 

 

 

Haydarpaşa Lisesi Yönetimi 

Aralık 2016 

 

 

Kare Kod: Takvime ait URL 

https://support.google.com/calendar/answer/37100?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr&oco=1

