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Sayın veli,
Öğrencinizin büyük bir sınavdan başarı ile geçerek Ortaklar Fen Lisesi'ni kazanmasından
dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Bu başarının gelecekte ülkemize, insanlığa ve
çocuğunuzun kendi geleceğine Ortaklar Fen Lisesi'nde alacağı etkili ve çağdaş eğitimi ile
yansıyacağına inanıyoruz. Okulumuz bugüne kadar kuruluş amacına uygun olarak bilimsel
düşünen, araştıran, çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmiştir.
Bundan sonra da Proje Okulu olarak aynı hedeflere daha kararlı bir şekilde ulaşmaya
devam edecektir.
Öğrencisini yatılı bir okula teslim eden velinin beklentileri bellidir. Sizlere sunulmakta olan
her türlü hizmet Milli Eğitim Bakanlığının ödenekleri ve velilerimizin gönüllü bağışları ile
sağlanmaktadır. Devletimizin imkânlarıyla en iyi eğitim-öğretim ortamını sunmak ve tüm
öğrencilerimize seçkin eğitim olanakları sağlamak için çalışıyoruz. TYT-AYT, proje ve
olimpiyat başarılarıyla haklı ve erişilmez bir yere sahip olan okulumuzun fiziki yapısı ve
hizmet kalitesini sizlerin de katkılarıyla en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ortaklar
Fen Lisesi öğretmenleri, yöneticileri ve çalışanları olarak okulumuzda kapsayıcı ve pozitif
bir iklim ve kültür sağlamak ve her öğrenciye titiz, zorlayıcı, ilgi çekici ve destekleyici bir
okul ortamı sunmak için gayretle çalışıyoruz. Velilerimiz, öğrencilerimize kaliteli bir eğitim
vermek için çıktığımız bu yolculukta kader ortağımızdır; veli olarak sizleri her zaman
okulumuzda ve yanımızda görmeyi isteriz.
Ortaklar Fen Lisesi Öğrenci El Kitabı, öğrencilerimizin hakları, sorumlulukları ve
beklentileri hakkında bilgi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Umarız bilgilendirici ve yararlı
bulursunuz. Ortaklar Fen Lisesi’yle ilgili daha fazla bilgi ve güncel faaliyetler için lütfen
http://ofl.meb.k12.tr web sitemizi ve https://www.facebook.com/OrtaklarFenLisesi
facebook sayfasını ziyaret ediniz. Öğrencinizin eğitimine katılımınız için teşekkür ederiz.
Tüm içtenliğimizle,
Ümit Erkan KAPTAN
Okul Müdür Vekili

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ AMAÇLARI
(MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ, İKİNCİ BÖLÜM,
MADDE 7)
Ortaöğretim kurumları;
 Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden
geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi
ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,
 Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime,
mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,
 Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı,
dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,
 Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,
 Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,
 Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,
 Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil
öğrenebilmelerini,
 Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,
 Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,
 Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,
 Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve
belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar.

OKULUMUZUN TARİHÇESİ

1944

Ortaklar Köy Enstitüsü, 16 Ağustos 1944 tarihinde
Ortaklar bucağına 2,2 km. uzaklıkta Adabelen
tepesi denilen yerde 1840 dekar arazi üzerine
temeli atılmış ve 1945-1946 Eğitim-Öğretim yılında
Kızılçullu Köy Enstitüsü’nden gelen Aydın ve
çevresi doğumlu öğrencilerle eğitim ve öğretim
hayatına başlamıştır.

Okulumuzda 1954 yılına kadar 5 yıllık ‘Köy
Enstitüsü Programı´ uygulanmış, daha sonra 6234
sayılı kanunla yapılan değişiklik sonucu 6 yıllık
İlköğretmen Okulu’na dönüştürülmüştür.

1974

1974-1975 Eğitim ve Öğretim Yılında ise Öğretmen
Lisesi’ne dönüştürülmüştür. 9 Ocak 1976 tarihinde
okulumuzun bünyesinde Sınıf Öğretmeni yetiştiren
2 yılık Eğitim Enstitüsü açılmış, daha sonra bu
kurum kapatılarak Ankara Eğitim Enstitüsü’ne
nakledilmiştir.

1989-1990 Eğitim ve Öğretim yılında Ortaklar
Anadolu Öğretmen Lisesi adıyla Türk eğitim
tarihindeki seçkin yerini almıştır.

2014

1954

1989

Okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından
itibaren Ortaklar Fen Lisesi´ne dönüştürülmüştür.

Okulumuz 30.05.2018 tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığı Proje Okulları Belirleme Komisyonu’nca
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı itibariyle proje okulu
olarak belirlenmiş olup hizmetini devam
ettirmektedir.

2018

2018-2019 EĞİTİM KADROMUZ
Sevdağ IŞIK
Sema GÜRAYDIN
MATEMATİK

Kemal KAVAL
Serdar KATIRCIOĞLU
Yunus Safa ÇAM
Burcu SERİN DAĞ
Mustafa SAYINTÜRK

SAYISAL ALAN

BİYOLOJİ

Mustafa ÖKSÜZ
Akın ÇAVUŞ
Neriman KARAKÖSE
Selahattin ÇOLAK

FİZİK

Emeti KARA
Halil ÖRS
Hüseyin GENÇ

KİMYA

TARİH

SÖZEL ALAN

Muhammet YILMAZ
Emrah SAVRIK
İzzettin GENÇOĞLU
Rüstem AKÖZ
Bircan EREN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
FELSEFE

Fatma SARUHAN
Gülderen ÇAKMAK
Alpaslan DURKAYA
Asil Andaç KIZILDOĞAN
Akif YAVUZ

YABANCI DİLLER

İNGİLİZCE

Özlem DUMAN
Aslıhan YAZICI
Müzeyyen YILMAZ

ALMANCA

GÜZEL SANATLAR
BİLİŞİM

Bezat EKER

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Özkan TOPÇU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İsmail Emre YELESTEPE

PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK

Şerife IŞIK

ORTAKLAR FEN LİSESİ GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ
UYANMA
KAHVALTI
DERSE HAZIRLIK VE TOPLANMA
1. DERS
2. DERS
3. DERS
4. DERS
5. DERS
ÖĞLE YEMEĞİ
6. DERS
7. DERS
8. DERS
DİNLENME-SERBEST ZAMAN
AKŞAM YEMEĞİ
ETÜDE HAZIRLIK
1.ETÜD
2.ETÜD
DİNLENME-SERBEST ZAMAN
YATIŞ

06.45
07.15 08.00
08.15 08.30
08.30 09.10
09.20 10.00
10.10 10.50
11.00 11.40
11.50 12.30
12.30 13.15
13.15 13.55
14.05 14.45
14.55 15.35
15.35 17.45
17.45 18.30
18.30 19.00
19.00 20.15
20.30 21.30
21.30 23.00
23.00

OKULUMUZDA İŞLENEN DERSLER

ORTAK DERSLER

FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
9
DERSLER

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
FEN LİSESİ MATEMATİK
FEN LİSESİ FİZİK
FEN LİSESİ KİMYA
FEN LİSESİ BİYOLOJİ
FELSEFE
BİRİNCİ YABANCI DİL
İKİNCİ YABANCI DİL
BİLGİSAYAR BİLİMİ
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
SAĞLIK BİLGİSİ ve TRAFİK KÜLTÜRÜ

ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
DİL ve
ANLATIM

SEÇMELİ DERSLER

MATEMATİK
ve FEN BİLİMLERİ

SOSYAL
BİLİMLER

DİN, AHLÂK ve
DEĞERLER
YABANCI DİLLER ve
EDEBİYATI
SPOR ve SOSYAL
ETKİNLİK
GÜZEL SANATLAR
BİLİŞİM

SEÇMELİ TÜRK DİL VE EDEBİYATI (2)
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
MATEMATİK TARİHİ ve UYGULAMALARI (3)
FEN BİLMLERİ TARİHİ ve UYGULAMALARI (3)
TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYET TARİH (1)
İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİ (1)
İSLAM BİLİM TARİHİ (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
MANTIK (1)
BİLGİ KURAMI (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (4)
PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (4)
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (4)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (4)
YABANCI DİLLER EDEBİYATI (4)
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR(4)
SOSYAL ETKİNLİK (4)
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)
SEÇMELİ MÜZİK (4)
SANAT TARİHİ (1)
DRAMA (1)
PROJE HAZIRLAMA (1)

SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK ve YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
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2
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2018-2019 İŞ GÜNÜ TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yılki Çalışma Planı’na göre Belirli Günleri ve tatiller bu yıl şu
şekilde olacak:

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının Başlangıcı

17 Eylül 2018 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2018 Pazartesi

Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 -16 Kasım 2018

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2019 Salı

1.Dönemin Sona Ermesi

19 Ocak 2019 Cuma

Yarıyıl Tatili

21 Ocak–01 Şubat 2019

2.Yarıyıl Başlangıcı

04 Şubat 2019 Pazartesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Emek ve Dayanışma Günü

23 Nisan 2019 Salı

1 Mayıs 2019 Çarşamba

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2019 Pazar

Ramazan Bayramı

4 Haziran Arife
5, 6, 7 Haziran 2019

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının Sona Ermesi

14 Haziran 2019 Cuma

OKULUMUZDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI
Okulumuzda sınıflar belirlenirken yıllardır uygulanan bir sistem var. Her sınıftaki
öğrencilerin puanlarının birbirine denk olması için sınıf ayarlamasında öğrencilerin okula
giriş sırası düzenli bir şekilde dağıtılarak şu tabloya göre yapılmaktadır (Tabloda, sınıfların
yanındaki rakamlar öğrencilerin okula giriş sırasını belirtmektedir):
Şube

Öğrencinin Okula Giriş Sırası

9/A

1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 42,
43, 48, 49, 54, 55, 60, 61, 66, 67, 72, 73, 78, 79,
84, 85, 90

9/B

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41,
44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80,
83, 86, 89

9/C

3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40,
45, 46, 51, 52, 57, 58, 63, 64, 69, 70, 75, 76, 81,
82, 87, 88

Öğrenciler sınıflara bu şekilde dağıtıldıktan sonra sınıflardaki kız/erkek öğrenci sayısını
eşitlemek için puanları en yakın olan öğrenciler sınıflar arası değiştirilir ve böylece
sınıfların kız/erkek öğrenci sayısı olarak da, puan olarak da birbirine denk sınıflar olması
sağlanır. Daha sonra da sınıflarda aynı isimli birden fazla öğrenci olmamasını sağlayacak
şekilde aynı isimli öğrenciler farklı sınıflara atanır ve yine sınıflar arası puan eşitliği
sağlanmaya çalışılır.

OKUL ÜNİFORMAMIZ
Okul üniformasını Aydın merkezdeki okul üniforması satan yerlerden temin edebilirsiniz.
Parasız Yatılı öğrencilerimize üniforma bedelleri okulumuz tarafından ödenmektedir.
Paralı Yatılı ve Gündüzlü öğrencilere herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.
Sizlerden üniforma satın alırken dikkat etmenizi istediğimiz husus, okul adımızın ve
logomuzun doğru şekilde olduğu üniformaları almanızdır. Bazı firmalar farklı okul logosu
ve mesela “Ortaklar Anadolu Fen Lisesi” hatalı okul isimli üniformalar basabilmektedir.
Erkek öğrenciler, koyu lacivert pantolon, mevsime göre uzun veya kısa kollu okul
amblemini taşıyan vişne renkte tişört, kış mevsiminde vişne renkli kapüşonlu sweatshirt,
kış mevsimsinde okul içerisinde giyilmemek şartıyla mont, palto vb. giysileri ile kıyafete
uyumlu ayakkabı giyilecektir. Saçlar öğrenciye yakışır, fauller kulak hizasını geçmeyecek
şekilde kesilecek, ense açık olacak, hiçbir şekilde ziynet eşyası takılmayacak (küpe, kolye,
künye, yüzük vb.) saçlara dikkat çekici marjinal şekil verilmeyecektir.
Kız öğrenciler, okulumuzun belirlediği mevsime göre uzun veya kısa kollu okul amblemini
taşıyan vişne renginde tişört, kış mevsiminde vişne renkli kapüşonlu sweatshirt, boyu diz
kapağını örtecek yırtmaçsız etek giyerler. Ayrıca kız öğrencilimiz istemeleri halinde siyah
renkte, ütülü, vücut hatlarını öne çıkarmayan ve hiçbir şekilde düşük bel dikim olmayan
koyu lacivert pantolon giyebilirler. Yaz aylarında diz altı koyu lacivert veya siyah çorap kış
aylarında ise yine aynı renk uzun çorap giyerler. Okul içerisinde saçlar temiz düzgün
taranmış olup uzun olması halinde örülecek veya arkaya toplanacaktır. Öğrencilerin
giydikleri tişörtler hiçbir şekilde dışarı çıkarılmayacaktır.
Hiçbir şekilde makyaj yapılmayacak, tırnaklar uzatılmayacak ve oje sürülmeyecek, yüzük,
kolye, küpe, bilezik ve süs ve ziynet eşyası takılmayacaktır.

OKULUMUZUN FİZİKİ YAPISI
Okulumuz kendisine tahsisli 682.685 metrekare arazi üzerinde kuruludur. Kuzey tarafında
Adabelen tepesinin eteklerine kadar geniş bir çam koruluğu bulunur. Çam ağaçlarının
dışında yüzlerce meyve ağaçlarıyla, palmiyeleriyle göz alıcı bir güzelliğe sahiptir. Eşsiz bir
görünümü, son derece temiz bir havası vardır. Görenlere adeta ”Cennetten bir köşe”
dedirtecek doğal güzelliği övülmeye değerdir. Okul giriş kapısından okul ana binasına
ulaşan yol, asfaltla kaplı, iki yanı ağaçlıklıdır. Yolun her iki tarafında Adabelen Ortaokulu,
erkek ve kız yurtları, yemekhane, kantin ve lojmanlar bulunmaktadır. Bu lojmanlar
apartman biçiminde ve tek katlı, müstakil, bahçeli konut biçimindedir. Apartman
biçimindeki lojmanlarımızda 20 adet daire bulunmaktadır.
Okulumuz bu haliyle tam bir yerleşke (kampüs) görünümü arz etmektedir. Bu yerleşkede
7 adet bina vardır. Bunların dışında Köy Enstitüsü’den kalma 30 adet bina bulunmaktadır
ki bunlar, İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu’nca koruma altına alınmıştır ve
okulumuz birinci derecede “sit alanıdır”. Okul ana binasının güney ve kuzey bahçeleri
bulunur. Güney bahçesinde futbol sahası ve meyve bahçesi vardır.

OKULUMUZDAKİ SOSYAL-KÜLTÜREL-BİLİMSEL-SPORTİF
AKTİVİTELER
Okulumuzda herhangi bir okulun bir yıl boyunca yaptığı aktivitelerin tamamından
fazlasının yapıldığı Yılda 5 Gün Etkinlikleri yapılıyor. Bu etkinlik kapsamında bir hafta
içerisinde;
 Bilgi-Kültür Yarışmaları,
 Yıl boyunca düzenlenen Satranç, Go, Zeka Oyunları, Dama, Tangram, Mangala,
Sudoku, Futsal vb turnuvaların final karşılaşmaları,
 Öğrencilerimizin hazırladığı bilimsel, edebî, felsefî sunumlar,
 Sınıflar arası münazara yarışmaları,
 Tiyatro ve skeç geceleri,
 Müzik Temalı Geceler (O Ses Ortaklar ses yarışması, Öğrenci Konserleri, Müzikli
Eğlenceler, Karaoke Yarışması),
 Öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerini sağlayan 'Kürsü Senin' etkinliği,
 Açık havada (okul bahçesinde) öğlen ve akşam yemekleri (okul mangalları),
 Konserler, müzik ve şiir dinletileri,
 Açık Hava Sineması etkinliği,
 Kim Milyoner Olmak İster?,
 Sınıflar Arası Bilgi Yarışmaları,
 Yumurta taşıma, halat çekme, yoğurt yeme, çuval yarışı,
 Video Klip Çekme Yarışması öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda
düzenlenir.
Bunların dışında TÜBİTAK Bilim Fuarımızda her yıl onlarca projemiz sergilenir.
Yılda 5 Gün Etkinliklerini tanıtırken de belirttiğimiz üzere, yıl boyunca pek çok zeka
oyununun ve sportif etkinliğin turnuvaları sürmektedir.
Bu sene birinci dönem İstanbul'a, ikinci dönemde Çanakkale'ye il dışı gezilerimiz
düzenlendi.
Her yıl İzmir TÜYAP Kitap Fuarı’na bir okul gezisi düzenlemekteyiz.
Okulumuzda öğrencilerimizin kurduğu müzik gruplarımız da vardır.
Bu etkinliklerin dışında belirli gün ve haftalarda ve özel günlerde hazırlanan özel tören ve
etkinliklerimiz de mevcuttur.

DERSLİK, ODA VE BİNA DURUMUMUZ
 1 adet Müdür Odası, 1 adet Müdür Baş Yardımcısı Odası, 3 adet Müdür Yardımcısı
Odası
 24 adet Derslik
 1 adet Eğitim Müzesi
 1 adet Kapalı Spor Salonu
 1 adet 400 kişilik Çok Amaçlı Salon
 1´er adet Fizik - Kimya - Biyoloji Laboratuarı (etkileşimli tahtaları hazır)
 1´er adet Tarih ve Coğrafya Odası (etkileşimli tahtaları hazır)
 1 adet Bilgisayar Laboratuarı (etkileşimli tahtası hazır)
 1 adet İnternet Salonu
 1 adet Resim ve Müzik Salonu (etkileşimli tahtaları hazır)
 1 adet Yabancı Diller Odası
 1 adet Öğretmenler Odası
 1 adet Öğretmen Çalışma Odası
 2 adet Fotokopi Odası
 1 adet Konferans Salonu
 2 adet Sinevizyon Odası
 1 adet Kütüphane
 1 adet 600 kişilik Yemekhane (Özel Şirket tarafından düzenli olarak işletilmektedir)
 1 adet Revir
 34 adet Lojman

OKULUN GENEL İŞLEYİŞİ
 Okulun her etkinliği öğrencilerle, onların birlik ve beraberlik içindeki çabaları ile
gerçekleştirilecektir. Okulun düzeni, temizliği, işleyişi öğrencilerin gösterecekleri ilgi
ve özene bağlıdır. Bu nedenle sınıfınızı ve yatak odanızı olduğu gibi koridorları ve
bahçeyi temiz ve düzenli bulundurmaktan kendinizi sorumlu tutunuz. Özellikle
bahçeyi, dershane bloğunu temiz, düzenli ve gereği gibi kullanmaktan yana her
türlü çabayı göstermekten kaçınmayalım.
 Okulunuzu ve kendinizi güç duruma sokacak her türlü olumsuz davranıştan
kaçınınız.
 Okulun eşyasını ve binasını özen ve dikkatle kullanınız. Onlara zarar vermeyiniz;
zarar verenlere izin vermeyiniz. Okulu temiz ve düzenli bir şekilde bulundurmayı
kendiniz için yerine getirilmesi gereken bir görev sayınız.
 Okulun düzenlediği her türlü etkinliğe yetenekleriniz elverdiği oranda katılınız ve o
etkinliği başarıya ulaştırmak için üzerinize düşeni yapmaktan kaçınmayınız.
 Sizlere hizmet veren tüm kişilere sevgi ve saygı gösterip onlarla işbirliği, güç birliği,
gönül birliği yapmayı bir görev biliniz. Çünkü hepinizin başarısı bu birlik ve
beraberliğe, sevgi ve saygıya bağlıdır.
 Fen Liselerinde bir ders saatinin bile çok önemli ve telafisinin zor olduğu bir
gerçektir. Bu yüzden öğrencilerimiz izinden zamanında dönmeli, zorunlu olmadıkça
sevk yada rapor almamalı ve okulun çeşitli etkinliklerini izleme amaçlı katılmak için
okul idaresinin belirleyeceği sınıf sırasına riayet etmelidir. Herhangi bir sebeple
dersi kaçıran öğrenci telafi için ders öğretmeni ve sınıf arkadaşlarından yardım
istemelidir.
 Öğretmenlerimizin proje, olimpiyat vb. görevlendirmeler nedeni ile giremediği
dersler telafi programları dahilinde giderilecektir. Öğrencilerimizin bu programlara
katılması zorunludur.

SAĞLIKLI, GÜVENLİ, TEMİZ ve OLUMLU BİR ÖĞRENME
ORTAMININ OLUŞABİLMESİ İÇİN SINIF VE
LABORATUARLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
 Bir sınıftaki demirbaş eşya başka bir sınıfa, yetkililerin izni olmadan
götürülmeyecektir.
 Sınıflar her an temiz ve derse hazır durumda bulundurulacaktır.
 Derslerde kullanılmak üzere sınıfa veya laboratuvara başka bir yerden getirilen her
türlü araç ve gereç, işi bittikten sonra alındığı yere iade edilecektir.
 Sınıflar her teneffüste nöbetçi öğrenci tarafından havalandırılacaktır. Ancak
camların kırılmaması ve soğuk havalarda ısının kaybolmaması için gerekli özen
gösterilecek ve önlemler alınacaktır.
 Sınıf ve laboratuvar ders başlangıcında nasıl alınmış ise, ders bitiminde de alındığı
tertip ve temizlik içinde, aynı yerde daha sonra ders yapacaklara terk edilecektir.
Sınıf ve laboratuvar bir önceki sınıf tarafından kirli ve düzensiz bırakılmış ise durum
nöbetçi öğretmen veya ders öğretmeni kanalıyla yönetime bildirilecek, gerekli
düzen ve temizliğin yapılmasından sonra derse başlanacaktır. Böylece düzen ve
temizlik süreklilik kazanmış olacaktır.
 Sınıf ve laboratuvarlarda herkes sınıf planında gösterilen yerde oturacak, sınıf
öğretmeninin izni olmadan hiç kimse yer değiştiremeyecektir.
 Sınıf ve laboratuvarlarda, etütlerde cep telefonu daima kapalı konumda
tutulacaktır. Sınavlarda öğrencinin cep telefonunu yanında bulundurması kesinlikle
yasaktır. Aksi durumda telefonlar öğrenciden alınarak ilk seferinde sadece veliye
teslim edilecek, tekrarı halinde yılsonuna kadar okulda alıkonulacaktır.
 Derslerde, sınavlarda (izin verilenler için), olimpiyat ve proje çalışmalarında
kullanılmak üzere öğrencinin hesap makinesi getirmesi gerekmektedir.

SAĞLIKLI, GÜVENLİ, TEMİZ ve OLUMLU BİR ÖĞRENME
ORTAMININ OLUŞABİLMESİ İÇİN YEMEKHANEDE UYULMASI
GEREKEN KURALLAR:
 Yemekhanede verilen yemek ve diğer yiyecek maddeleri yemekhane dışına
çıkarılmayacaktır.

Dışarıdan

getirilen

yiyecek

maddeleri

yemekhaneye

sokulmayacaktır.
 Öğrenciler yemekhaneye veli ve ziyaretçi kabul edemezler.
 Yemekhanedeki her türlü demirbaş eşya (bıçak, çatal, kaşık, tabak, bardak, sürahi,
tabure ve benzeri) yemekhane dışına çıkarılamaz.
 Yemek saatleri dışında gelen öğrenciye yemek verilmez. Ancak öğrenci görevli veya
okul idaresinin izni ile herhangi bir yere gitmiş ise onların yemekleri ayrılır, onlar
yemek yiyebilir.
 Servis tepsileri yemekten sonra boşaltılarak düzgünce gösterilen yere bırakılacaktır.
 Yemekler self servis usulü yendiği için öğrenciler sıraya girecek ve o sıra içerisinde
yemeklerini alacaklardır.
 Öğrencilerin, yemek ve ekmek israfını en aza indirmeleri için yiyecekleri kadar
almaları ve savurganlığa meydan vermemeleri gerekir.
Önemli Not: Bütün öğrencilerimiz okulumuzun ilgili birimlerinde asılı olan yönerge ve
talimatnamelere uymak zorundadır.

SAĞLIKLI, GÜVENLİ, TEMİZ ve OLUMLU BİR ÖĞRENME
ORTAMININ OLUŞABİLMESİ İÇİN SPOR SALONUNDA
UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
 Salona spor ayakkabı ile girebilirler. Günlük ayakkabı salon girişinde değiştirmeli ve
altı temiz spor ayakkabı ile salona girilmelidir.
 Salona spor kıyafeti ile girilmelidir.
 Salona giriş çıkışlarda acil çıkış kapısı kullanılmamalıdır.
 Salonda futbol oynanmasına izin verilmez.
 Öğrencilerin kullanacağı alet ve malzemeler kullanım sonunda top sepeti içine
tekrar bırakılmalıdır.
 Spor salonunun okul sonrası ve hafta sonunda kullanımına ilişkin özel bir program
yapılacaktır ve yatılı öğrenciler kullanım saatleri konusunda bilgilendirilecektir.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ
Öğrencilerimizin toplumun iyi bireyleri olmalarını bekliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için
öğrencilerimizden;
 Akademik potansiyellerini en üst düzeyde değerlendirmeye çalışmalarını,
 Eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını,
 Etüt saatlerinde ve serbest zamanlarında derslerine çalışma ve arkadaşlarıyla iyi
ilişkiler içinde olma,
 Ödevlerini tam ve zamanında yapmalarını ve derslere hazırlıklı gelmelerini,
 Derslerin ahengini, seyrini bozacak hal ve hareketlerden kaçınmalarını,
 Sosyal Kulüp faaliyetlerine ve ders dışı etkinliklere aktif olarak katılmalarını ve bu
etkinliklerden en iyi şekilde yararlanmalarını,
 Örnek bir insan olmalarını ve iyi karakter özellikleri (güvenilir, saygılı, sorumluluk
sahibi, adaletli, etrafındakilerin sorunlarına ilgi gösteren, iyi bir vatandaş olma, vb)
sergilemelerini,
 Otoriteye ve başkalarının haklarına saygı göstermelerini, okul yönetimine (fikir,
eleştiri, öneri ve çalışmalarla) katkıda bulunmalarını,
 Güvenli bir okul ortamını sağlamaya yönelik hareketlerde bulunmalarını,
 Güvenli, düzenli ve eğitim odaklı bir öğrenme ortamı sağlamaya yardımcı
olmalarını,
 Her gün okula gelmeleri ve her derse zamanında girmeleri,
 Başkalarıyla olan farklılıklarını pozitif ve şiddet içermeyen bir şekilde çözmelerini,
hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmamalarını,
 Uyuşturucu, alkol ve tütünden uzak durmalarını,
 Okul kıyafet kurallarına uymalarını, okul üniformasını temiz kullanmalarını ve
düzenli giymelerini,
 Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına saygı göstermelerini, zarar vermemelerini,
 Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul ve pansiyon çalışanlarına saygı
göstermelerini,
 Ortaöğretim kurumları disiplin yönetmeliğine, okul ve pansiyon kurallarına, sınıfça
belirlenen kurallara uymalarını,
 Yatılı olması durumunda pansiyona yiyecek ve içecek maddesi sokmamalarını ve
yatakhanelerde gıda türü madde bulundurmamalarını,
 Okul dışında da Ortaklar Fen Lisesi öğrencisine yaraşır bir şekilde davranmalarını
bekliyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZİN HAKLARI
 Düşüncelerini özgürce ifade etme
 Güvenli ve sağlıklı bir okul, sınıf ve pansiyon ortamında bulunma
 Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi
 Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar
üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme
 Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
 Okul ve pansiyonun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme
 Okul ve pansiyon kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması
 Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç
duyduğu benzer konularda danışmanlık alma
 Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
 Okul yönetiminde temsil etme ve edilme
 Dönem ortalaması en yüksek öğrencinin en az bir gezide ücretsiz gezdirilmesi
 Özgün eserlerimiz (Tiyatro, Müzik konseri, resim ve yazılarımız…) ve sosyal çevre ile
bütünleşme
 Öğretmelerle sosyal ve duygusal problemleri rahat paylaşma
 Demokratik, katılımcı, eşit ve adaletli bir yönetim anlayışı
 Meslekleri tanıtıcı bilgiler verilmesi ve ilgi yeteneklerimin fark edilmesine yönelik
objektif test ve tekniklerin uygulanması
 Okulun teknolojik imkânlarından yararlanma
 Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri dilek-istek kutuları düzenleme

VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ
 Velilerimiz 8383 MEB mobil bilgi servisine üye olmalıdırlar. Öğrenci takibi için bu
çok büyük önem arz etmektedir.
 Okul görevlileri, çocukların eğitmede velilerle ortak çalışmalıdır. Okul toplumunun
her ebeveyni, velisi ve aile üyesi, çocukları güvenli ve üretken bir ortamda eğitme
sorumluluğunu paylaşır. Bu sorumlulukları paylaşırken siz öğrencinizin okula her
gün zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde
gittiklerinden emin olun.
 Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde
görev alın.
 Okulun duyuru ve yayınlarını takip edin.
 İhtiyaç duyduğunda öğrencinizin ödevlerine katkı sağlayın, gerekli açıklamaları
yapın ancak öğrencinizin kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayın.
 Öğrenmeyi bir öncelik haline getirin.
 Öğrencinizin öğretmenleri, okul yöneticileri ve diğer okul personeli ile düzenli
iletişim kurun.
 Öğrencinizin akademik başarı ve ilerlemesinden haberdar olun.
 Ortaöğretim kurumları disiplin yönetmeliğini, okul ve pansiyon kurallarını anlayın.
 Okul yöneticilerini kuralların uygulanmasında destekleyin.
 Adres veya telefon numaranız değiştiğinde okula bildirerek okuldaki iletişim
bilgilerinin güncel olduğundan emin olun.
 Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup
zamanında geri gönderin.
 Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OG-YE) ve Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına
katılın.
 Öğrencinizin okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon
seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olun.
 Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini öğrencinizle
birlikte yapın.
 Öğrencinizin uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edin.
 Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılın.
 Öğrencinize, yaşına uygun sorumluluklar verin. (odasını toplama, ev işlerine yardım
etme, alışveriş yapma gibi)
 Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev
ziyaretlerini kabul edin.
 Öğrencinizin, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alın.

 Öğrencinizin ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeleri hakkında okulu zamanında
bilgilendirin.
 Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyin.
 Okul kütüphanesine her yıl en az iki kitap ya da kaynakla katkıda bulunun (CD, Film,
vb).
 Öğrencinizin internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engelleyin.
 Öğrencinizin gündüzlü olması durumunda okulun dışında gerekli takibini yaparak
her türlü kötü alışkanlık ve davranışlardan uzak tutun.
 Okul yönetimine her zaman manevi destek olun.
 Okulun sosyal etkinliklerine imkânlarınız dâhilinde katılın.
 Okul yönetimine maddi destek sağlayın.
 Okulda düzenlenen toplantılara düzenli katılın.
 Öğrencinizin yanında öğretmeni ve okulu rencide edecek hal ve hareketlerden
kaçının.
 Öğrencinizin okul ihtiyaçlarını tam ve zamanında temin edin.

VELİLERİMİZİN HAKLARI
 Çocuğunun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek,
 Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak,
 Çocuğuna okul ve yatılı olması durumunda yurt ortamında nitelikli kaynaklar,
eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek,
 Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek,
 Okul yönetimine katılmak,
 Çocuğumun

okuldaki

gelişim

süreciyle

ilgili

olarak

düzenli

aralıklarla

bilgilendirilmek,
 Okulumuzun veli eğitim seminerlerinden yararlanmak,
 Okulda alınan kararlara azami düzeyde velilerin düşüncelerine yer vermek,
 Düzenli ve sık sık veli toplantıları yapmak,
 Öğrenci-öğretmen-veli ilişkilerinin güçlendirilmesi için gezi ve bunun gibi
etkinliklere yer vermek,
 Öğrencilerinin sorunlarını idareyle diyaloğa geçerek çözüme kavuşturmak,
 Daha iyi bir eğitimin nasıl verileceği ile ilgili öğretmenlerimiz tarafından
bilinçlendirilmek,
 Veli olarak istediklerini rahatlıkla iletebileceği bir imkanı oluşturmak,
 Okulda edindiği ve kazandığı değerleri çevre ile ortaklaşa kullanmak.

OKULUMUZUN SORUMLULUKLARI
 Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve
teknolojik donanım sağlamak,
 Okulda olumlu bir kültür yaratmak,
 Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmamak,
 Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak,
 Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade
edebilecekleri fırsatlar yaratmak,
 Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak,
 Öğrenciler için iyi bir model olmak,
 Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek,
 Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak,
 Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek,
 Okul - toplum ilişkisini geliştirmek,
 Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında
bilgilendirmek,
 Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek,
 Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek,
 Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla
bilgilendirmek,
 Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek,
sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak,
 Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek,
 Sınıf, tuvalet, okul binası ve bahçenin yeterliliğinin korunmasına ve güvenliğin
sağlanmasına dikkat etmek,
 Eğitim-öğretiminin etkili ve düzenli olmasını sağlamak,
 Yapılan etkinlikler zamanında velilere duyurmak,
 Yönetici ve öğretmenler öğrencilerimize değer verecek, sorunlarıyla birebir
ilgilenmek,
 Öğrenci başarı ve başarısızlıklarının ve devamsızlıklarının veliye zamanında iletmek,
 Hiçbir öğrenciye sözlü taciz ve fiziksel şiddet uygulamamak,
 Veli toplantılarında alınan kararlara uymak,
 Okulun amaçlarını öğrenci ve velilere kavratmak,
 Okulu daha geniş kitlelere tanıtmak,
 Öğrencilerin banyo sürelerini ihtiyaçları doğrultusunda kullandırmak.

OKULUMUZUN HAKLARI
 Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak,
 Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek,
 Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden
haber vererek değiştirmek,
 Öğrenciye verilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini istemek,
 Karşılıklı sevgi ve saygı anlayışı temelinde eğitim-öğretimi sürdürmek,
 Okulda ve pansiyonda alınacak kararlara, okul kurallarına ve faaliyetlere velilerin
katılmasını istemek,
 Okul ve pansiyonda tüm öğrencilerin eşyalarına sahip çıkmalarını istemek,
 Okulun temiz tutulmasını öğrenciden istemek,
 Velilerden katkı paylarını zamanında ödenmesi ve gerekirse okula maddi yardımda
bulunulmasını istemek,
 Velilerin okula sık sık uğramalarına yönetici ve öğretmenlerle diyaloğa geçmelerini
istemek,
 Öğrencilerin, serbest zamanlarda derslerine etkili ve verimli çalışmalarını istemek,
 Öğrencilerin, yönetici ve öğretmenlere karşı saygı içinde davranmasını istemek,
 Öğrencinin okul eşyalarına ve pansiyon eşyalarını düzenli kullanmasını istemek.

OLANAK VE FIRSATLAR
Okulumuzun yatılılık ve bursluluk imkanları vardır.
Erkek pansiyonunda iki, dört ve altı kişilik odalar olup, lavabosu oda içerisindedir. Yurtta
ara katlar da dahil olmak üzere toplam 29 oda bulunmaktadır.
Kız Öğrenci yurdunda altı kişilik odalar vardır.
Bu sene pansiyonumuzda 32 kız öğrenci, 20 erkek öğrenci için boş yatak olacak.

ÖĞRENCİLERE VERİLEBİLECEK DİSİPLİN CEZALARI
Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.

Kınama cezasını gerektiren davranışlar
 Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek,
 Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak,
 Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
 Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
 Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
 Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki
uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini kullanmamayı
alışkanlık hâline getirmek,
 Yalan söylemek,
 Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve
diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak,
 Okul kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer
bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik
vermek veya kötü kullanmak,
 Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız
davranmak,
 Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda
bulunmak,
 Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
 Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda
kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak,
 Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya
yanında bulundurmak,

 Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını
almaktan kaçınmak,
 Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
 Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış
bildirmek veya bildirmemek,
 Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma
yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla
paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar
 Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya
ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi
davranışlara kışkırtmak,
 Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya
ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
 İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak
ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
 Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
 Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına
engel olmak,
 Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile
ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak,
 Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri,
beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak,
yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak,
 Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve
ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,
 Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun
faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek,
 Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,
 Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve
arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,

 Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araçgerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri
şeyler yapmak ve yazılar yazmak,
 Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar
 Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere
saygısızlık etmek,
 Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu
değerlere küfür ve hakaret etmek,
 Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
 Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
 Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer
belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış
belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve
başkalarını yararlandırmak,
 Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitimöğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
 Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına
zarar vermek,
 Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya
arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
 Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü
aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
 Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
 Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
 Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
 Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların,
derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri
doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye
olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,

 Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer
görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici
davranışlarda bulunmak,
 Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın
toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık
oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol
almak,
 Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere
katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu
yüklenmeye zorlamak,
 Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak,
başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için
kışkırtmak,
 Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya
kullanılmasına yardımcı olmak,

Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar
 Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret
etmek,
 Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve
Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen
temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine
aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler
düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin
olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
 Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler
düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
 Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak
engellemek,
 Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,

 Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve
barındırmak,
 Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak,
dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı
davranışlarda bulunmak,
 Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici
personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri
düzenlemek veya kışkırtmak,
 Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını
kasıtlı olarak tahrip etmek,
 Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri
kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak,
öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
 Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya
yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
 Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp
yapmak, fidye ve haraç almak,
 Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda
propaganda

yapmak,

eylem

düzenlemek,

başkalarını

bu

gibi

eylemleri

düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu
kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya
zorlamak,
 Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve
şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve
görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek,
izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak,
Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın, öğretim yılı içinde
tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha
ağır ceza verilir. Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil
ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar
verilir.

OKULUMUZDA GÜNDÜZLÜLÜK
Öğrencilerimiz okulumuzu kazandıklarının ilan edildiği gün otomatik olarak gündüzlü
öğrenci olarak okulumuza yerleşirler. Gündüzlü öğrenciler tam gün eğitimin olduğu
okulumuzda, öğlen yemeklerini tabela gereğince kişi başına düşen ücretin % 55’ini
(günlük 4,80 TL) ödeyerek yiyebilirler. Gündüzlü öğrencilerin daha önceden aldıkları veya
kazandıkları burs ve burslulukları devam eder.

OKULUMUZDA YATILILIK
Yatılı öğrenciler okulumuz öğrencilerinin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 9.
sınıftan 12. sınıfa kadar olan ve yatılı bölüm ölçütlerine uyan tüm öğrenciler, istedikleri
takdirde okulumuza yatılı kayıt yaptırabilirler.

Yatılı olmak öğrencinin talebi doğrultusunda gerçekleşmektedir. Dileyen tüm
öğrencilerimiz yatılı olmak için başvuru yapabilirler ancak yurda boş kontenjan sayısınca
yatılı öğrenci kabul edilir. Bu sene yurdumuza 32 kız, 20 erkek öğrenci kabul edilecektir.

Yatılı Bölüm’den Pansiyon Müdür Yardımcısı sorumludur ve kendisine Kız ve Erkek
Yatakhane Sorumlu Öğretmenleri yardımcı olur.

Okulumuzdaki yatılı öğrencilerimiz haftanın 7 günü okulda kalırlar. Velileri evci izni veren
öğrenciler Cuma günleri derslerden sonra okuldan ayrılırlar ve Pazar günü 17.30’a kadar
okula gelir.

Yatılı öğrenciler, pansiyon kuralları ve Milli Eğitim Bakanlığı pansiyon yönetmeliği
hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uymakla yükümlüdürler.

Yatılı beklentilerine uyulmaması durumunda durum okul müdürlüğüne rapor edilir.

Yatakhaneden süreli veya süresiz uzaklaştırma cezası verilebilir.

Eğer öğrenci yatılı okuyacaksa (pansiyonda kalmak istiyorsa) 2 farklı yatılılık türünden
birine başvurabilecektir. Bunlar Parasız Yatılılık ve Parasız Yatılılıktır.

PARASIZ YATILILIK
a. GELİR DURUMUNDAN PARASIZ YATILILIK:
2018 PYBS Kılavuzuna göre ailede kişi başına düşen yıllık geliri 11.600,00 TL (on bir bin altı
yüz TL) ve altında olanlar gelir durumundan parasız yatılılık belgelerini hazırlayarak
parasız yatılı başvurusu yapabilecektir. (Hesaplamada Ailenin 2017 Mali yılındaki tüm
gelirleri (Ocak-Aralık arası 12 ay toplamı) kişi sayısına bölündükten sonra çıkan miktar
esas alınacaktır.) Öğrencilerin parasız yatılı olarak kabul edilip edilemeyeceği kayıt
sırasında beyan edeceğiniz evrakların kayıt sonrasında komisyonca incelenmesiyle
kesinleşecektir. Parasız yatılı öğrenciler burs alma hakkını kaybederler.
b. ÖĞRETMEN ÇOCUĞU KONTENJANINDAN PARASIZ YATILILIK:
Eğer öğrencinin velisi öğretmen ise ve GÖREV YAPTIĞI yerleşim biriminde Fen Lisesi
bulunmuyorsa aşağıda öğretmen kontenjanından parasız yatılılık başvurusu belgelerini
hazırlayarak parasız yatılı olabilecektir. Aranan kıstas Fen Lisesi olmamasıdır. Öğretmen
çocuğu kontenjanından yurttaki öğrenci sayısının %5’i kadar öğrenci
yararlanabilmektedir. Gelir durumu uygunluğu aranmayacaktır.

PARALI YATILILIK
Öğrencinin durumu gelir durumu nedeniyle ya da öğretmen çocuğu kontenjanından
parasız yatılılık şartlarından birine uymuyorsa sadece paralı yatılılık başvurusu
yapabilecektir.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ
Paralı yatılı öğrenciler, yatılılık bedellerini Germencik Mal Müdürlüğü pansiyon hesabına
yatırılmak üzere Okul Müdürlüğü muhasebesine 4 taksitte öderler. Paralı yatılı
öğrencilerin 2018-2019 öğretim yılının ilk iki taksidi 725 TL'dir. Son iki taksidi ise 2019 mali
yılı bütçesine göre belirlenecektir.

TAKSİT

TAKSİT MİKTARI

HANGİ TARİHLER ARASINDA

1. TAKSİT

725 TL

Kayıt sırasında

2. TAKSİT

725 TL

01 Kasım 2018

30 Kasım 2018

3. TAKSİT

2019 bütçesi ile belirlenecektir.

01 Şubat 2019

28 Şubat 2019

4. TAKSİT

2019 bütçesi ile belirlenecektir.

01 Nisan 2019

30 Nisan 2019

UYARI: Ortaokulda burslu öğrencilerden hemen parasız yatılılığa geçmek isteyenler burslu
olmayan öğrenciler gibi başvuru yapacaktır. Bursluluktan Parasız Yatılılığa Eylül ayında
geçişte aile gelir durumunun tekrar beyan edilmesi gerekmektedir. Gelir durumu ya da
öğretmen çocuğu kontenjanından parasız yatılılığa şartları uymayan ancak ortaokulda
burs alanlar 2019 Haziran ayında okulların kapanmasına kadar paralı yatılı ve burslu
olacaklardır. Bursluluktan Parasız Yatılılığa doğrudan geçişler Haziran ayında okulların
kapanmasından Temmuz ayı sonuna kadar yapılabilmektedir. Gelir durumu ya da
öğretmen kontenjanından parasız yatılılığa şartları uymayanlar burslu öğrenciler, 2019 yılı
Haziran ayında okulların kapanmasından Temmuz ayı sonuna kadar Parasız Yatılılığa geçiş
yapabilirler.

YATAKHANE HAYATI
Okulumuz yatılı bölüm binaları, okulumuz tarafından sunulan eğitim ve öğretim
etkinliklerini desteklemek amacıyla inşa edilmiştir. Bu nedenle öğrencilerimizin okuldaki
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettikleri süreler içinde kullanımlarına açıktır. Yaz
tatilleri, sömestr tatilleri ve hafta sonu dahil dört günü aşan tatillerde pansiyonumuz
hizmet vermez.
Yatakhanedeki genel yaklaşım, başkalarını rahatsız etmemek ve onların yatakhane
kullanım haklarına saygı göstermektir. Bu çerçeve içinde, MEB Ödül ve Disiplin
Yönetmeliği’nde yazılı olan beklentilerin yanı sıra, öğrencilerimizden aşağıdaki şekilde
davranmaları beklenmektedir:
KAMPÜSTEKİ ALANLARIN KULLANIMI
 Kız ve erkek öğrenciler birbirlerinin yatakhane binasına giremezler.
 Adabelen Ortaokulu önündeki basketbol sahası, yurt binaları ve lise binasını
çevreleyen alanın dışına çıkılamaz.
 Lojman bölgesine ve ortaokula gidiş pansiyon müdür yardımcısının iznine bağlıdır.
Güvenlik nedeni ile, hava karardıktan sonra tüm öğrenciler yatılı binalarına yakın
ışıklandırılmış alanlarda veya yatılı binaların içinde bulunurlar. İzin alınarak açık
spor sahalarına gidilebilir.
 Akademik bölümler en geç 21.30’da boşaltılır, bu saatten sonra 21.55’e dek
yatakhaneler bölgesindeki ışıklandırılmış açık alanlar kullanılabilir. Tüm öğrenciler
21.55’de yatakhanelere girmiş olurlar.
ODALARIN KULLANIMI
 Her öğrenci kendi yatak ve dolabını düzenli ve temiz bulunduracaktır.
 Okul malına verilecek herhangi bir zarar derhal rapor edilir. Zarardan sorumlu olan
kişi onarım masrafını öder, bilerek ve isteyerek zarar vermiş olanlar yatılıdan
uzaklaştırılır.
 Odalarda paketlenmiş ürünlerin (bisküvi vb.) dışında ve açıkta yiyecek maddesi
bulundurulmayacak, yemekhaneden ve dışarıdan yatakhaneye hiçbir yiyecek
maddesi getirilmeyecektir. Yatakhanelerde yatılan odalara ve çalışma odalarına
kesinlikle yiyecek çıkarılmayacaktır.
 Yatakhane duvarlarına ve dolaplarına yazı, resim, poster ve benzeri şeyler
asılmayacaktır.
 Öğrenci kendi odası ve yatağı dışında başka bir oda ve yatakta yatamaz.
 Yıl içinde en temiz odalara sahip olan gruplar ve davranışları ile arkadaşlarına örnek
olan öğrenciler yatılı öğretmenleri tarafından ödüllendirilirler.
 Onayı alınmayan oda düzeni değişikliklerine (yatakların yerinin değiştirilmesi gibi)
izin verilmez.

 Yaz döneminde yatakhanelerde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle odalar,
okulun son günü tamamen boşaltılmalıdır. Odalarda bırakılan eşyalar çöpe atılır.
 Yatak odalarında ocak, ısıtıcı, soğutucu gibi elektrikli araçlar bulundurulmayacak ve
kullanılmayacaktır.
 Her yatakhanede bir bavul odası mevcuttur. Bavullar düzgün bir şekilde bavul
odasına konacak, odalarda bavul bırakılmayacaktır.
ZİYARETÇİLER
 Yatılı öğrencileri yalnızca anne, baba, kardeş ve velilerinin yazılı izin verdiği kişiler
ziyaret edebilir.
 Önceden Pansiyon Müdür Yardımcısından izin alan ziyaretçilerin kampüse giriş-çıkış
saatleri hafta içi 15.30-18.30, hafta sonu 10.00-20.00 arasıdır.
 Yatılı öğrenciler ziyaretçileri ile Pansiyon Müdür Yardımcısı veya o günkü Belletmen
Öğretmene bilgi vererek görüşme yapabilirler.
 Görüşmeler Pansiyon Müdür Yardımcısı veya o günkü Belletmen Öğretmenin
göstereceği yerde veya okul bahçesinde yapılabilir.
 Ziyaretçi olarak gelen kişinin güvenlik tarafından verilen yaka kartını görülebilir bir
şekilde taşıması gerekmektedir.
 Yatakhane oda yerleşim gününde (okulun açıldığı günden bir gün önce) veliler oda
yerleşimine yardımcı olmak için yatakhaneye girebilirler. PANSİYONUN AÇILDIĞI
GÜN DIŞINDA (Okulların açılmasından önceki Pazar günü) VELİLER, DİĞER
ZİYARETÇİLER VE GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLER YATILI BİNALARINA GİREMEZLER.
KİŞİSEL EŞYALARIN KULLANIMI
 Öğrencilerin okulumuz sınırları içinde akıllı telefon kullanmaları yasaktır. İzin verilen
saatlerde sadece tuşlu cep telefonu kullanabilirler.
 Ders ve etüt saatlerinde okul binasında ve yatma saatinden sonra yurt binalarında
cep telefonu kullanılamaz.
 Yatma saatinden sonra laptop/tablet kullanılamaz.
 Cep telefonu, laptop/tablet kullanımı kendi derslerinin aksamasına yol açmamalı ve
başkalarını da rahatsız etmemelidir. Bu kurallara uyulmaması durumunda önce
uyarı, tekrarlanırsa laptopa/telefona/tablete bir hafta süre ile el konulması ve
sonunda o dönem ya da yıl süresince laptop/telefon/tablet kullanımının
engellenmesi yaptırımı uygulanır.
 Başkalarına ait eşya kesinlikle habersiz alınmamalı ve kullanılmamalıdır.
 Yatılı öğrenciler her türlü değerli eşyalarını dolaplarında kilitli olarak bulundurmak
ve evci çıktıklarında bu tür değerli eşyalarını yatakhaneden çıkartmakla
yükümlüdürler.
 Değerli eşyanın (cep telefonu, I-pod, laptop vb.) sorumluluğu tamamen öğrenciye
aittir. Okulun bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

REVİR
 Yatakhane saatleri içinde (ders saatleri dışında) hastalanan/yaralanan öğrenci,
pansiyon sorumlularının izni dahilinde revire götürülür/gönderilir.
 Okul doktorunun ve pansiyondan sorumlu kişinin zorunlu gördüğü halde, öğrenci
velisi aranır ve öğrenci, velinin bildireceği, ulaşılması en kolay özel ya da resmi bir
sağlık kuruluşuna gönderilir.
 Hasta öğrenciler, durumun ciddiyetine göre okul aracıyla (her gün sabah saat
9.30´da) veya mevcutta varsa ambulans ile bir öğretmen refakatinde hastaneye
gönderilir. Durum hakkında veliye bilgi verilir, gerekirse veli çağrılır.
YATAKHANEDEN ÇIKIŞ/AYRILMA
 Hafta sonu dahil dört günü aşan tatillerde tüm öğrenciler izine gönderilir.
 Hafta arasında dışarı çıkış izni veli teyidi yapılarak Pansiyon Müdür Yardımcısı
ve/veya yatılı sorumlu öğretmenlerinin onayı ile verilir.
 Evci kalacak öğrenciler çıkacağı günden önceki gece evci olacağını yatılı sorumlu
öğretmenine bildirir. Öğrenci velisi yazılı izin belgesini 14.00’e kadar
0256.577.25.13 no´lu faksa iletmelidir.
 Yatakhaneden çıkış izni alan öğrenci 19.00´dan önce yatakhaneden ayrılmış
olmalıdır.
 Yatakhaneden çıkış yapacak öğrenciler Pansiyon Müdür Yardımcısı tarafından
düzenlenecek izin belgesini alıp giriş kapısındaki güvenlik görevlisine teslim
etmelidirler.
 Öğrenciler, yatakhaneden ayrılmadan önce o günkü yatılı sorumlu öğretmenini de
bilgilendirmelidir.
 Yatılı öğrencilerin hafta sonları çıkışlarını düzenlemek üzere hafta sonlarına ilişkin
matbu evci dilekçesinin veli tarafından imzalanarak öğretim yılı başında Pansiyon
Müdür Yardımcısına teslim edilmesi zorunludur.
 İzin dilekçesi olmayan öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmez. Öğrenci yalnızca
velisi veya velisinin belirlediği kişi tarafından okuldan alınabilir.
 Hafta sonu için genel izin dilekçesi bulunmasına rağmen, o hafta sonu velisi
tarafından çıkışına izin verilmeyen öğrenciler için yatılı bölümün o hafta en geç
Perşembe akşamına kadar yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekir.
 Öğrenciler yatakhaneye en geç 17.30´da girmiş olmalıdırlar.
 Öğrenciler okul dışından çağırdıkları herhangi bir araçla okuldan çıkabilirler. Okulun
bu araçlarla bir bağlantısı yoktur.
 Kurallara uymadan kampüsten ayrılanlar hakkında disiplin işlemi uygulanır.
ÇAMAŞIR YIKAMA VE ÜTÜ HİZMETİ
 Yatılı öğrenciler kendileri için belirlenmiş olan gün veya günlerde kirli kıyafetlerini
file içerisine koyarak belirlenen yerlere bırakırlar, kıyafetlerini file içerisinde
yıkanmış olarak geri alırlar.

 Kıyafetlerin ütülenmesi öğrenciye aittir.
 Öğrencilere yurt binasında bir ütü masası ve ütü temin edilecektir.
FORMLARIN ONAYLANMASI
 Yatılı sorumlu müdür yardımcısı ve sorumlu öğretmenleri, velilerin onaylaması
gereken formları (il içi–il dışı etkinlik katılım formu, ders seçim dilekçesi vb.)
imzalayamaz.
 Onaylanması gereken formlar yatılı bölüme faksla (0256 577 25 13) iletilebilir.

ETÜTLER
 Öğrenciler etüt saatlerini ödevlerini yapmak, öğrendiklerini değerlendirmek ve
sınavlara hazırlanmak için kullanırlar. Yeni öğrenciler ödevleri olmadığını
düşünebilirler ve etüt saatlerinde başka şeylerle etüt saatlerini doldurmaya
çalışabilirler ancak bu mümkün değildir. Bir okul döneminde, yani 18 haftada
öğrenciler yaklaşık olarak 30 sınava girerler. Çalışılacak bir şey her zaman vardır.
Pazar gününden başlayarak Perşembe gününe kadar haftanın beş günü etüt
yapılır.
 Yatılı öğrencilerimizin tamamı okul programımız gereği etüt programına katılmaları
zorunludur ve öğrencilerin etütlere zamanında gelmeleri beklenir.
 Etütler öğrencilerin ders gördüğü sınıflarda yapılmaktadır ancak ortak bir proje
üzerinde çalışma mecburiyeti olduğunda yetkililerden (öncelikle nöbetçi öğretmen,
okul müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) izin almak şartıyla başka bir
yerde çalışmaları mümkündür.
 Etütler her iki dönem de ilk hafta başlar, dönem bitimine kadar devam eder.
 Etüt akşam yemeğinin bitimi ile 19.00´da başlar ve 21:30’a kadar devam eder.
 Öğrenciler etüt saati süresince sıralarında oturuyor olmalıdırlar; etüt salonlarından
çıkılmaz, koridorlarda gezilemez. Öğrencilerin diğer öğrencileri rahatsız etmeleri
yasaktır; etüt saatlerinde sessiz bir şekilde çalışılır.
 Etütlerde cep telefonu daima kapalı konumda tutulacak, titreşimde tutulmayacak,
mesaj için kullanılamayacaktır. Aksi durumda yine telefonlar öğrenciden alınarak
ilk seferinde sadece veliye teslim edilecek, tekrarı halinde yılsonuna kadar okulda
alıkonulacaktır.
 Yatma saatinden sonra zorunlu nedenlerle geç etüt yapmak isteyen öğrencilerin
çalışması, yatılı sorumlu öğretmeninin iznine bağlı olarak yurt binasındaki çalışma
odalarında yapılır.
 Etüt saatleri: 19.00 – 20.15 ve 20.30 – 21.30 arasında, Pazar, Pazartesi, Salı,
Çarşamba ve Perşembe günleri yapılmaktadır.
BANKA ATM’LERİ

 Okul yerleşkesinin içinde veya giriş kapısı yakınında herhangi bir bankaya ait bir
ATM bulunmamaktadır.
 Okulumuzda hafta içi çarşı izni günleri Salı ve Perşembe olarak belirlenmiştir. Bu
günlerde değişiklik yapılabilir. Öğrencilerimiz nakit ihtiyaçlarını hafta içi günlerde
Çarşı izni günlerinde Ortaklar merkezdeki ATM’lerden karşılayabilirler.
 Cuma okul çıkışında, Cumartesi ve Pazar günleriyse akşam yemeğine kadar evci
defterini doldurduktan sonra yerleşke dışına çıkıp nakit ihtiyaçlarını
karşılayabilirler.
 Öğrencilerimizin yanlarında büyük miktarda nakit taşımamalarını ve odalarında
bulundurmamalarını öneririz.
DİĞER KURALLAR
 Yatakhaneler okul idaresince tespit edilen saatler dışında kapalı olacaktır. Bu
nedenle, özellikle ders ve etüt saatlerinde yatakhanelere gidilmeyecek ve
yatakhane görevlisinden açılması için istekte bulunulmayacaktır. Hasta ve raporlu
olan öğrenciler okul idaresinin onayı ile gün içinde revirde dinlenebilir.
 Yatakhanelerin iç temizliği yatakhanede yatan öğrenciler tarafından yapılacak,
camların kırılmaması için gerekli önlemler alındıktan sonra havalandırılması
yapılacaktır.
 Yatakhane dışındaki koridor ve tuvaletlerin temizliği ve düzeni yatakhane görevlileri
tarafından yapılacak, yatakhane nöbetçisi yapılmayan işler ve düzensizlikler
konusunda günün nöbetçi öğretmenine veya pansiyondan sorumlu müdür
yardımcısına haber verecektir.

2018 – 2019 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI
YATILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
Ortaklar Fen Lisesi Yatakhanelerinin 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılında kapalı olacağı
tarihler aşağıda belirtilmiştir. Öğrencilerimizin tatil planlamalarının ve yolculuk biletlerinin
ayarlamalarının yapılmasında bu tarihlerin ve saatlerin dikkate alınmasını öneririz.

YATAKHANE AÇILIŞ TARİHİ
YARIYIL TATİLİ
YATAKHANE KAPANIŞ TARİHİ

16 Eylül 2018, Pazar
Saat 12.00’da açılır

19 Ocak 2019, Cuma

4 Şubat 2019, Pazar

Saat 18.00’de kapanır.

Saat 12.00’da açılır

14 Haziran 2019, Cuma
Saat 18.00’de kapanır.

YATILI ÖĞRENCİLER İÇİN MUHTEMEL GEREKSİNİM LİSTESİ
GİYSİ TÜRÜ
 Okul formaları dağıtılana kadar giymek üzere kıyafet yönetmeliğine uygun, okul
formasına yakın giysiler ve ayakkabı,
 Pantolon /etek,
 Ceket veya mont,
 Kalın kazak, gömlek/bluz,
 Çorap ve ayakkabı,
 Okul spor giyim ve malzemeleri,
 Yağmurluk, şemsiye, bot vb,
 Pijama/gecelik,
 Oda terliği ve banyo terliği (kaymayan türden),
 Yeteri kadar iç çamaşırı, çorap vb.
YATAKHANE MALZEMELERİ












Alez (yatak kılıfı), nevresim/yatak çarşafı,
Yastık/yastık kılıfı,
Yorgan veya battaniye, pike, yatak örtüsü,
Asma kilit (küçük boy),
Masa lambası,
Kirli sepeti, elbise askısı (yeteri kadar),
Çengel iğne (yatak çarşafını yatağa iğnelemek için),
Kağıt havlu vb,
Bardak/kupa,
Boyuna asılan asker cüzdanı (her ihtimale karşı),
3-4 çekmeceli küçük, plastik komidin (okulun temin edeceği dolabın yeterli
gelmeyeceğini düşünenler için)
TEMİZLİK MALZEMELERİ













Bornoz,
Yüz havlusu/ayak havlusu,
Banyo süngeri veya lif,
Sabun /şampuan,
Diş fırçası/macun,
Tarak/saç fırçası,
Saç kurutma makinesi, tıraş takımı (gerekiyorsa),
Duş terliği,
3´er kilogram yumuşatıcı ve deterjan,
Tırnak makası,
Çamaşırların yıkanması için en az iki adet çamaşır yıkama filesi

YATILI ÖĞRENCİLERE VERİLEBİLECEK DİSİPLİN CEZALARI
Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;
a) Yazılı uyarı
b) Kınama,
c) Pansiyondan kısa süreli uzaklaştırma,
ç) Pansiyondan atılma, cezalarından biri verilir.

Yazılı Uyarı Cezasını gerektiren davranışlar:
 Temizlik ve düzene dikkat etmemek.
 Sabah kahvaltısı ve yemeklere gelmemek, geç gelmek.
 Geç kalkmak
 Zaman çizelgesine uymamak.
 Pansiyonu zamanında terk etmemek.
 Yoklamalara geç katılmak.
 Etütlerde gürültü yapmak, çevreyi rahatsız etmek.
 Zamanında yatmamak.
 Yatakhaneye, yemekhane malzemesini getirmek.
 Elektrikli ısıtıcı kullanmak
 Eşyalarını ortalıkta bırakmak.
 Pansiyon eklentilerini izinsiz kullanmak.
 Çarşı izinlerinde öğrenciye yakışmayacak şekilde davranmak.
 Yemekleri israf etmek.

Kınama cezasını gerektiren davranışlar:
 Pansiyonu, pansiyon eşyasını ve çevresini kirletmek,
 Yönetici, belletmen veya eğitici personel tarafından verilen ödevleri yapmamak,
 Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
 Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
 Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
 Etütlerle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki
uyarılara aldırmamak, ders araç-gerecini kullanmamayı alışkanlık hâline
getirmek,

 Yalan söylemek,
 Pansiyona geldiği hâlde özürsüz olarak etütlere, geç katılmak veya erken
ayrılmak,
 Pansiyondan veya diğer bölümlerden aldığı araç-gereç ve malzemeyi zamanında
vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
 Pansiyon içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve
saygısız davranmak,
 Etütlerin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda
bulunmak, 12) İzinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak,
izin süresini özürsüz olarak uzatmak,
 Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya
yanında bulundurmak,
 Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
 Pansiyonca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri geç bildirmek, yanlış
bildirmek veya bildirmemek
 Bilişim araçlarını (Bilgisayar, cep telefonu vb.) pansiyon yönetimi ile
belletmenlerin bilgisi ve izni dışında kullanmak, bunlarla konuşma yaparak, ses
ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, arkadaşlarıyla paylaşarak
pansiyonun genel akışını olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,
 Yazılı uyarı konusu fiili aynı şekilde tekrarlamak.
Kısa süreli uzaklaştırma cezası gerektiren davranışlar:
 Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek
veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını
bu gibi davranışlara kışkırtmak,
 Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya
ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
 İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara
katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
 Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
 Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin
yapılmasına engel olmak,

 Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile
ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel
olmak,
 Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri,
beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere
asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar
için kullanmak,
 Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler
ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,
 Pansiyona, etüt ve yoklamalara, faaliyetlere geç gelmeyi veya erken ayrılmayı
alışkanlık hâline getirmek,
 Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,
 Çarşı izinlerinde öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık
hâline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,
 Pansiyon binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araçgerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve
benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak,
 Sarhoşluk veren zararlı Maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

Pansiyondan atılma cezası gerektiren davranışlar:
 Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
 Okulla ilişkisi olmayan kişileri, pansiyonda veya pansiyona ait yerlerde
barındırmak,
 Pansiyon sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak
eğitim- öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı
olmak,
 Pansiyon bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz
mallarına zarar vermek, kasıtlı olarak tahrip etmek,
 Ders, etüt, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya
arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,

 Pansiyona yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri
getirmek veya bunları bulundurmak,
 Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
 Pansiyonda, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait
evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak,
 Pansiyon ve eklentilerini, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya
kullanılmasına yardımcı olmak,
 Pansiyon evci ve çarşı izin saatlerine uymamak, bu konudaki uyarıları dikkate
almamak.
 İzinsiz pansiyon dışında kalmayı alışkanlık haline getirmek.
 Pansiyon yönetimince verilen görev ve sorumlulukları kasıtlı olarak
yapmamak.
Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın, öğretim yılı içinde
tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha
ağır ceza verilir. Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil
ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar
verilir.

ORTAKLAR FEN LİSESİ YERLEŞKESİ ULAŞIM ve İLETİŞİM
BİLGİLERİ
Okulumuz Aydın’ın Germencik ilçesinde, Ortaklar Mahallesine 2 km uzaklıkta, Söke yolu
üzeri 2. Km’de yer almaktadır.

Telefon Numaramız: 0256.577.10.51 Belgegeçer Numaramız: 0256.577.25.13
Adres: Ortaklar Mahallesi 7 Eylül Naipli Caddesi No.170 İç Kapı No1 Germencik/AYDIN
http://ofl.meb.k12.tr

