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Sevgili öğrenciler, okullar eğitim sisteminin en önemli parçasıdır. Bu nedenle  hepimizin 

yaşamının en önemli zaman dilimi okullarda geçmektedir. Okullar yalnızca akademik 

bilgilerin öğrenildiği mekanlar değil aynı zamanda hayatın her alanında var olan değerlerin 

öğrenildiği ve bunlara uyum sağlayabilmemiz için gerekli becerileri edindiğimiz yerlerdir. 

Sizler TED Ankara Koleji’nin öğrencileri olarak yarın ülkemizin her köşesini aydınlatacak 

birer meşale olacaksınız. Bizler sizlerin hayatın her alanında yetkin bireyler olarak var 

olmanızı amaçlıyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği ilkeler 

doğrultusunda sizleri içinde bulunduğumuz yüzyılın beklentilerine uygun donanımlarla 

yetiştirebilmek en büyük hedefimizdir. 

 

Bu kitapçığın amacı sizlerin TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi çatısı altında geçireceğiniz 

zamanın çok daha verimli ve anlamlı olmasını sağlamaya katkı sunmaktır. Bu el kitabı, 

sizlere yaşamınızın en değerli dilimini geçirdiğiniz TED Ankara Koleji’ndeki hak ve 

sorumluluklarınızı hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Disiplin yalnızca ceza vermek 

üzerine inşa edilen bir kavram değildir. Unutmayınız ki disiplinin olmadığı yerde başarı da 

olmaz. Etkili disiplin, bireylerin görev ve sorumluluklarını bildiği, öğrendiği ve bireylerin 

kendi denetim mekanizmaları ile anlamlı hale gelen bir kavramdır. En doğru disiplin 

sizlerin öz denetim becerileriniz sonucu ortaya çıkan disiplindir. Bu el kitabında okul 

içerisinde ve dışında TED Ankara Koleji’ni temsil eden bireyler olarak dikkat etmeniz 

gereken temel kurallara yer verilmiştir. Bu nedenle bu kitapçığı okumanız, anlamanız ve 

okul hayatınızın anlamlı bir parçası haline getirmeniz hepimiz için oldukça değerlidir.  

 

Hepinize başarılı, sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı dileriz. 

 

Sedef ERYURT 

TED Ankara Koleji Vakfı 

Özel Lisesi Müdürü 
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2019-2020 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÖZETİ 

 

SIRA FAALİYET TARİH 

1 2019-2020 DERS YILI BAŞLANGICI 9 EYLÜL 2019 

PAZARTESİ 

2 SORUMLULUK SINAVLARI 

(10-11-12.SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 

12 EYLÜL 2019 

PERŞEMBE 

3 11.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TAKVİYE 

KURSLARININ BAŞLAMASI 

10 EYLÜL 2019 

SALI 

4 HL-09-10.SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 

YETİŞTİRME KURSLARININ BAŞLAMASI 

28 EYLÜL 2019 

CUMARTESİ 

5 PROJE KONULARININ VE DEĞERLENDİRME 

ÖLÇÜTLERİNİN ÖĞRENCİLERE 

DUYURULMASI VE PORTALA KONMASI 

26 EYLÜL 2019 

PERŞEMBE 

6 SAT SINAVI 5 EKİM 2019 CUMARTESİ 

9 PROJE TERCİH FORMLARININ 

ÖĞRENCİLERE DAĞITILMASI 

10 EKİM 2019 

PERŞEMBE 

10 CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ 27-28-29 EKİM 2019  

11 CUMHURİYET BAYRAMI 

(TÖREN / KUTLAMALAR) 

KATILIM ZORUNLUDUR. 

29 EKİM 2019 

SALI 

14 BİRDEN FAZLA DERSTEN PROJE YAPACAK 

ÖĞRENCİLERİN SINIF ÖĞRETMENİ VE DERS 

ÖĞRETMENİ İLE GÖRÜŞEREK PROJE 

YAPACAĞI DERSİ BELİRLEYİP TERCİH 

FORMUNU ŞUBE REHBER ÖĞRETMENİNE 

TESLİMİ  

1 KASIM 2019 

CUMA 

15 SAT SINAVI 2 KASIM 2019 CUMARTESİ 

16 2019-2020 ÖĞRETİM YILI I.YARIYIL 

ÖĞRENCİ “ARA KARNE”  VE “AKADEMİK 

GELİŞİM FORMLARI”NIN VELİ PORTALINDA 

YAYINLANMASI. 

15 KASIM 2019 CUMA 

17 I. ARA TATİL  18-22 KASIM 2019 
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SIRA FAALİYET TARİH 

18 TED ORTAK SINAVI (9-10-11) 23 ARALIK 2019 PAZARTESİ 

SABAH 

19 ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİ 27 ARALIK 2019 

CUMA 

20 YENİ YIL 01 OCAK 2020 

ÇARŞAMBA 

21 2019-2020 ÖĞRETİM YILI SONUNDA 

MEZUN OLACAK 12.SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN AKTÜALİTE SAYFALARI 

ÇALIŞMALARI) 

6-10 OCAK 2020 

22 12.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KEPLİ 

FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİ 

6-10 OCAK 2020 

24 TÜBİTAK BAŞVURULARI OCAK 2020 

25 GRUP-4 PROJE BİLGİLENDİRME 

(UB-11.SINIFLAR) 

14-15-16 OCAK 2020  

SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE 

26 I.YARIYIL SONU VE KARNE DAĞITIMI  17 OCAK 2020 

CUMA 

27 YARIYIL TATİLİ  20 OCAK 2020 CUMA 

2 ŞUBAT 2020 PAZAR  

28 12.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TAKVİYE 

KURSLARI 

20 OCAK 2020 PAZARTESİ 

24 OCAK  2020 CUMA 

29 II.DÖNEMİN BAŞLANGICI 03 ŞUBAT 2020 

PAZARTESİ 

30 16.ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI 7 ŞUBAT 2020 

CUMA 

31 2020-2021 ÖĞRETİM YILI DERS TERCİH 

FORMLARININ VELİ PORTALI ÜZERİNDEN 

TAMAMLANMASI 

(9,10,11 VE 12.SINIF) 

10 ŞUBAT 2020 

PAZARTESİ 

32 II.YARIYIL ÖĞRENCİLERİ  YETİŞTİRME 

KURSLARININ BAŞLAMASI 

(HL-09-10.SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 

15 ŞUBAT 2020 

CUMARTESİ 

33 SAT SINAVI 14 MART 2020 

CUMARTESİ 

34 18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA 

TÖRENİ / ETKİNLİKLERİ 

18 MART 2020 

ÇARŞAMBA 
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SIRA FAALİYET TARİH 

35 MOCK SINAVLARI - UB 12.SINIF 

ÖĞRENCİLERİ 

20-29 MART 2020 

36 2019-2020 ÖĞRETİM YILI II.YARIYIL 

ÖĞRENCİ ARA KARNE VE AKADEMİK 

GELİŞİM FORMLARININ VELİ PORTALINDA 

YAYINLANMASI. 

03 NİSAN 2020 

CUMA 

37 ll. ARA TATİL (DİNLENME-SINAVLARA 

HAZIRLIK) 

6-10 NİSAN 2020 

38 UB ÖĞRENCİLERİNİN ULUSLARARASI 

SINAV İZİNLERİNİN BAŞLAMASI 

13 NİSAN -22 MAYIS 2020 

39 PROJE DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN SONA 

ERMESİ 

NİSAN 2020 

40 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS 2020 

CUMA 

41 ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA 

PROGRAMI MAYIS 2019 SINAVLARI  

30 NİSAN - 

22 MAYIS 2020  

TARİHLERİ ARASINDA 

42 SAT SINAVI 2 MAYIS 2020  

CUMARTESİ 

43 GCSE SINAVLARI 

10.SINIF (OKUMA VE YAZMA ) 

MAYIS 2020 

44 GCSE SINAVLARI 

10.SINIF (DİNLEME ) 

MAYIS 2020 

45 GCSE MATEMATİK-BİYOLOJİ-FİZİK-KİMYA  

SINAVI 

MAYIS 2020 

46 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK 

VE SPOR BAYRAMI 

19 MAYIS 2020 SALI GÜNÜ  

TÖRENDEN SONRA BAŞLAR 

19 MAYIS 2020 SALI GÜNÜ  

AKŞAMI SONA ERER. 

47 GCSE SINAVLARI 

10.SINIF (İNGİLİZ EDEBİYATI) 

MAYIS 2020 

48 SAT SINAVI 6 HAZİRAN 2020  

CUMARTESİ  

49 RAMAZAN BAYRAMI 23-24-25-26 MAYIS 2020 
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SIRA FAALİYET TARİH 

50 2019-2020 DERS YILI SONU VE KARNE 

DAĞITIMI 

19 HAZİRAN 2020 

CUMA 

51 YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVLARI (YKS) HAZİRAN 2020 

52 BİY 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SERTİFİKA 

TÖRENİ 

HAZİRAN 2020 

53 12.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET 

BALOSU 

23 HAZİRAN 2020 

54 12.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET 

TÖRENİ 

25 HAZİRAN 2020 

 

Okul Yönetimi PROGRAM YOĞUNLUĞU ve HAVA 

KOŞULLARINA bağlı olarak tarihlerde değişik yapma hakkını 

saklı tutar. 
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TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ’NİN 

MİSYON VE VİZYONU 

 Atatürk’ün istek ve yönlendirmeleriyle kurulmuş olmanın bilinciyle ülkenin geçici 

eğitim politikalarından etkilenmeden, her koşulda Atatürkçü, Cumhuriyet 

değerlerine sahip bir kurum kimliğini yaşatmak ve sürdürmek. 

 Bilimsel düşünen, özgüven ve özsaygısı yüksek, insan haklarına saygılı, toplumsal 

ve evrensel sorunların farkında olan, bu sorunlara çözüm üreten, barışçıl, aydın ve 

ileri görüşlü, entelektüel yönü gelişmiş, Türkçe’yi ve en az bir yabancı dili yaşamında 

etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek. 

 Herkesin öğrencisi olmak istediği, mezuniyet sonrasında da öğrencilik ruhunu ve 

birlikteliğini yaşatan bir okul olmak. 

 Tüm öğrencilerinin beceri ve yeteneklerine uygun olarak   “öğretmenleri ile birlikte 

öğrendiği” Okul olmak. 

 Öğrencilerinin ilgi düzeylerine uygun öğrenme heyecanları yaratabilen Okul olmak. 

 Öğrencilerinin becerilerini geliştirici ve destekleyici öğrenme ortamları oluşturmak 

ve öğrencilerinin bu becerilerini destekleyici etkinlikler düzenlemek.  

 

DEVAM-DEVAMSIZLIK ve DERSLERE GEÇ KALMA 

Sevgili Öğrenciler; 

Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla 

yükümlüdürler. 

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders 

puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.  

Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat 

hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılır. 

Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür 

gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde Kat Müdür Yardımcısına veya Okul Revirine 

teslim edilir. (Özür dilekçeleri Kat Müdür Yardımcısına, Rapor ise Okul Revirine verilir) 
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Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü aşan öğrenciler gerekli koşulları sağlasalar dahi 

Takdir ya da Teşekkür Belgesi alamazlar.  

Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma 

yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. 

Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında Öğretmenler 

Kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur.  

Buna göre: 

 

1. derse ilk 10 dakika 

geç kalan öğrenci 

1. derse 10 dakikadan fazla 

süre geç kalan öğrenci 

 Geç yazılır 

 Derse alınır 

 Sınavlara girer 

 Geçerli mazereti varsa derse alınır, devamsız sayılır ancak 

sınavlara girer 

 Geçerli mazereti yoksa derse alınır, devamsız sayılır ancak 

sınavlara giremez 

3 kez geç kalan öğrenci,  

Müdür Yardımcısı tarafından sözlü olarak uyarılır ve veli bilgilendirilir. 

5 kez geç kalan öğrencinin velisi,  

Müdür Yardımcısı tarafından yazılı olarak bilgilendirilir. 

7 kez geç kalan öğrencinin velisine,  

Müdür Yardımcısı tarafından düzenlenen uyarma belgesi gönderilir.  

7’den fazla geç kalan öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışlar kapsamında 

16.09.2018 tarih ve 30182 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne 

göre işlem yapılır. 

 

  



[ TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ | ÖĞRENCİ EL KİTABI ] 

7 

SINIF GEÇME-SINAVLAR 

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.  

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.  

 

Puan Derece 

85,00 - 100 Pekiyi 

70,00 - 84,99 İyi 

60,00 - 69,99 Orta 

50,00 - 59,99 Geçer 

0 - 49,99 Geçmez 

 

Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak 

aşağıdaki esaslara uyulur. 

Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esastır. 

Yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek 

için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. 

Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında 

teslim etmeyen öğrencilerin özür belgeleri, özrü takip eden 5 gün içerisinde teslim edildiği 

takdirde telafi sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir 

defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir.  

Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını 

yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. 

Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine 

getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya 

dâhil edilir. 

Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar. 

 Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı 

sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim 

tarihini takip eden 10 işgünü içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.  
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Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders 

öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir. 

Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip 

eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz 

doğrultusunda; Okul Yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en 

az iki öğretmenden oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip 

değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. 

Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile 

topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. 

Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında 

en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Sınıf/şube rehber 

öğretmenleri, öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı 

durumlarını dikkate alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen 

gösterir. 

Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje 

ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan 

birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse 

hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir.  

 

Dönem puanı  

Bir dersin dönem puanı;  

a) Sınavlardan alınan puanların, 

b) Performans çalışması puanının/puanlarının, 

c) Varsa proje puanının, aritmetik ortalamasıdır.  

 

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma  

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;  

 İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne 

olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir. 
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Doğrudan sınıf geçme  

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla; 

a) Tüm derslerden başarılı olan,  

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler 

doğrudan sınıf geçer.  

 

Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak 

derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. Okulumuzda yıl 

sonu puanı ile başarılı sayılamayacak ders TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI dersidir.  

 

 

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması 

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını 

geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar 

sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla 

başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.  

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına 

göre birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde iki 

alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen 

tarafından yapılır. 

Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde 

kalkar. 
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ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ 

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde 

öğrencilere; 

a) Teşekkür belgesi, 

b) Takdir belgesi, 

c) Onur belgesi, 

ç) Üstün başarı belgesi verilir. 

 

 

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme 

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, 

özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem 

puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan 

öğrencilerden; 

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, 

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları 

üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. 
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KILIK-KIYAFET KURALLARI 

Sevgili Öğrenciler;  

Okul forması okulumuzun kimliğidir. Okul içerisinde ve dışında TED Ankara Kolejli olmanın 

en önemli sembolü okulumuzun kıyafetleridir. Okulumuzun Logosunu hepimizin gururla 

taşıması gerekir. Okul formamız aidiyet duygumuzun en önemli işaretidir. Bu nedenle  tüm 

öğrencilerimiz, okul saatleri içerisinde aşağıda  sizlere hatırlatılan kıyafetlerle okul 

içerisinde bulunmalıdır.  

Buna göre: 

 KIZ ÖĞRENCİ ERKEK ÖĞRENCİ 

ETEK /  

PANTOLON 

 “K” Logolu Lacivert düz / 

anvelop (Etek boyu diz 

hizasında olacaktır.)   

 “K” Logolu gri kanvas   

 Kesinlikle düşük bel olmayacak, 

dar kesim tayt ve kot pantolon 

giyilmeyecektir.  

“K” Logolu gri kanvas   

GÖMLEK “K” Logolu kırık beyaz pike gömlek 

kısa/uzun kollu  

“K” Logolu kırık beyaz pike gömlek 

kısa / uzun kollu  

T-SHIRT:  “K” Logolu polo yaka uzun / 

kısa kol ve kırık beyaz renk  

 Beyaz dışında farklı bir renk ve 

modelde t-shirt veya sweatshirt 

giyilmeyecektir. 

 “K” Logolu polo yaka uzun / 

kısa kol ve beyaz renk  

 Beyaz dışında farklı bir renk ve 

modelde t-shirt veya sweatshirt 

giyilmeyecektir. 

CEKET “TED Ankara Koleji” Logolu  

lacivert kız ceket  

“TED Ankara Koleji” Logolu 

lacivert erkek ceket 

SWEAT “K” Logolu lacivert önden  

fermuarlı /kanguru cepli  

“K” Logolu lacivert önden  

fermuarlı/kanguru cepli  

ÇORAP Lacivert / Beyaz / Siyah/Gri  

Bilekte çorap giyilmeyecektir. 

Koyu renk 

Bilekte çorap giyilmeyecektir. 

AYAKKABI Koyu renk (koyu renk spor 

ayakkabı giyilebilir) 

Renkli spor ayakkabı 

giyilmeyecektir.   

Siyah / koyu renk (koyu renk spor 

ayakkabı giyilebilir) 

Renkli spor ayakkabı 

giyilmeyecektir. 
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 KIZ ÖĞRENCİ ERKEK ÖĞRENCİ 

DIŞ  

GÖRÜNÜM 

Kız öğrenciler, boyalı-röfleli saçla 

okula gelemezler. Tırnak uzatamaz, 

oje ve parlatıcı kullanamaz, makyaj 

yapamazlar. Okula gelirken kolye 

küpe, künye bileklik, yüzük vb. süs 

eşyası ve aksesuar kullanamazlar.  

Erkek öğrenciler, saç tıraşları kısa, 

düzgün ve sakal tıraşı olmuş 

şekilde okula geleceklerdir.    

BEDEN  

EĞİTİMİ  

KIYAFETLERİ 

 “K” Logolu eşofman  

 “K” Logolu lacivert / kırmızı / 

beyaz t-shirt (sıfır yaka)  

 Lacivert şort 

 “K” Logolu eşofman  

 “K” Logolu lacivert / kırmızı / 

beyaz t-shirt (sıfır yaka)  

 Lacivert şort 

KURALLARA 

UYMA 

VE  

YAPTIRIMLAR 

 Öğrenciler yukarıda tanımlanan kılık-kıyafet düzeni içinde okula gelir 

ve derslere katılır. Ders saatleri ve ders saatleri dışında öğrenciler 

mutlaka Okul Formasıyla bulunur. Aksi olması durumunda öğrenciler 

uyarılacak, aynı davranışın tekrarlanması durumunda MEB 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği; Madde 164-(1) c) gereği “Kılık-

kıyafete ilişkin mevzuat hükümleri” uygulanacaktır.  

 Yukarıda belirtilen ve uygun olmayan takı ve aksesuarlar Okul 

Yönetimi tarafından alınır ve sadece veliye teslim edilir. 
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GENEL KURALLAR 

a) Öğrenciler birbirlerine hiçbir şekilde fiziksel şiddet uygulayamaz. 

b) Okula dışarıdan misafir getirilmemelidir. 

c) Sağlık ve Hijyen koşulları nedeni ile Okula dışarıdan yiyecek siparişi verilmemelidir. 

d) Öğrenciler herhangi bir sebeple velisinin yazılı dilekçesi olmadan ayrılmamalıdır. 

e) Servislerin belirlenen durakları dışında öğrenciler indirilemez. Öğrencilerimizin can 

güvenliği gereği servis güvenlik kurallarına mutlaka uyulması gerekir.  

f) Revire, Kütüphaneye Kat Müdür Yardımcısı ya da Nöbetçi Öğretmenden izin kağıdı 

almadan gidilmemelidir. Son sınıf öğrencileri test çözmek için ders saatleri içerisinde 

Revir/Okul Kütüphanesini kullanmamalıdır.   

g) Öğrenciler Okula araçla gelmemelidir. Ehliyetsiz araç kullanmak hepimiz için üzücü 

sonuçlara yol açabilir.  

h) Tüm öğrenciler ders saatleri içerisinde telefonlarını teslim etmelidir. Telefonlar son ders 

zilinin çalmasına 5 dakika kala teslim ediilr.  

i) Öğrencilerin hazırladıkları duyurular mutlaka Okul İdaresi tarafından onaylanmalıdır. 

j) Koridorlarda bulunan duyuru panolarını takip son derece önemlidir. Bu durum 

öğrencilerin sorumluluğundadır. 

k) Duyurular Okul Veli Portalına koyulur. Bu duyuruların takibi öğrenci ve velisinin 

sorumluluğundadır. Okuldan mail ve sms ile veli ve öğrenciye gönderilen duyuruların 

okunması ve gereğinin zamanında yapılması gerekir. 

l) Öğrenciler devam-devamsızlık ve akademik başarı durumlarını Okul Portalından ve e-

okul sistemi üzerinden takip etmelidir.  

m) MEB yönetmeliği gereğince, Okula 5 kez özürsüz geç kalmak, yarım gün özürsüz 

devamsızlık sayılır. 

n) TED Ankara Koleji Vakfı Okulları yöneticileri ve öğretmenleri öğrencilerimizi zararlı 

alışkanlıklara karşı korumayı görev bilir. Yasal yaptırımlar dışında, tütün ve tütün 

mamulleri bulunduran öğrenciler hakkında, yönetmelik gereği disiplin işlemi uygulanır. 

Servis alanları Okul sınırları olarak kabul edilmektedir.  

o) Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, herhangi bir aracın ortak 

kullanımı, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. 

Uyarıya rağmen kurallara aykırı davranan veya sınavda kopya çeken veya çekmeye 

yeltenen öğrencilerin durumları gözetmenler tarafından tutulacak bir tutanakla 

belgelenir ve gerekli işlem yapılır.   

p) Sınav başlangıcından itibaren öğrenciler gözetmenlerin uyarılarına uymalıdır. 

Gözetmenler sınav düzenini korumak adına oturma düzeninde değişiklik yapabilir. 
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q) Okul eşyasına bilerek zarar veren öğrenciler, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 

disiplinle ilgili hükümlerine  göre cezalandırılırlar. Zarar, öğrenci tarafından ödenir. 

r) Çevre bilinci yüksek öğrenciler yetiştirirken öncelikle yakın çevremize önem vermemiz 

gerekir. Sınıflar, kantin, tuvaletler  personel tarafından düzenli olarak temizlenir, ancak 

ortak alanların temiz tutulması öncelikle öğrencilerin sorumluluğundadır. Öğrenciler 

bulundukları sınıfın ve özellikle sıralarının temizliğinden sorumludurlar. 

s) Öğrenciler Okula büyük paralar ve değerli eşyalar getirmemelidir. Getirdikleri takdirde 

Müdür Yardımcısına teslim etmelidir. Aksi halde Okul İdaresi hiçbir sorumluluk kabul 

etmez. 

t) Öğrenci yemek kartlarının sorumluluğu kart sahibi öğrenciye aittir. Bulunan kartlar okul 

idaresine teslim edilmelidir. 

u) Okul öğrencileri, okulun adını, logosunu kullanarak okulun izni olmadan gezi, etkinlik, 

parti  vs. düzenlememelidir.  

v) Adres, telefon, mail ile ilgili değişikliklerin okul idaresine duyurulması önemli ve 

zorunludur. Resmi kayıtlar ile okul kayıtları arasındaki tutarlılık velilerimizin 

sorumluluğundadır. 

w) Gerekli görülen durumlarda çanta, dolap ve üst araması yapılabilir.  

x) Öğrenciler okulun tüm öğretmenlerine, personeline ve arkadaşlarına karşı saygılı 

davranmalıdır. Tehlikeli oyunlardan ve kaba hareketlerden kaçınılmalıdır.  

y) Öğrencilerimiz aşamadıkları sorunlarla karşılaştıklarında önce Kat Müdür 

Yardımcılarından sonra da ilgili PDR Uzmanından destek alabilirler. 

z) Kısmımızda öğrenciler herhangi bir etkinlikte, sosyal sorumluluk projelerinde yer 

aldıklarında bu çalışmaları mutlaka belgelendirilir. 

 

Hepimizin daha sağlıklı ve düzenli bir Okul İkliminde yaşaması hep birlikte göstereceğimiz 

tutum ve davranışlarla yakından ilgilidir.  

Sevgilerimizle. 

 


