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ÖNSÖZ / Vorwort 
 
 

Sayın Velilerimiz,  

"ALKEV Özel Anadolu Lisesi Öğrenci-Veli El Kitabı", sizlere içinde bulunduğunuz eğitim kurumunu daha ayrıntılı 
tanıtmak, veli - okul - öğrenci bilgi akışını tamamlamak ve birçok sorunuza cevap vermek üzere hazırlanmıştır. El 
kitabının, çocuğunuzun okul yaşamında gerçekleşen çalışmalarını desteklemek konusunda sizin için çok değerli bir 
araç olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizin başarılı olmaları yolunda veli – öğrenci – öğretmen işbirliğine ve ortak 
hedefler için hep birlikte çalışmamız gerekliliği doğrultusunda, bu kitapçığı dikkatlice okumanızı rica ediyoruz. El 
kitabımıza web sayfamızdan da ulaşabilirsiniz; böylece yeni bilgileri ve son gelişmeleri takip edebilirsiniz.  

Liebe Eltern, 

Das ‘ALKEV Gymnasium –Handbuch für Schüler – Eltern’ wurde vorbereitet, um Ihnen unsere Schule näher 
bekannt zu machen, den Eltern- Schule – Schüler Informationsaustausch zu ermöglichen und Auskunft über 
weiteres mehr zu bieten. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Handbuch Ihnen bei der Unterstützung des 
schulischen Alltags Ihrer Kinder behilflich sein wird. Für die Kooperation zwischen Eltern, Schülern und Lehrern 
und der gemeinsamen Zielsetzung auf dem Wege einer erfolgreichen Schullaufbahn, bitten wir Sie dieses 
Handbuch mit Aufmerksamkeit zu lesen. Dieses Handbuch ist auch auf unserer Webseite verfügbar, auf der Sie 
ebenfalls Zugriff auf Aktuelles haben. 

 

Sevgili Öğrencilerimiz,  

Bu kitap okulunuz ve uygulamalarına dair bilgilere ulaşabilmenizi sağlayacak; başarılarla dolu ve mutlu bir şekilde 
geçireceğiniz okul yaşantınızda sizlere kılavuzluk edecektir. El kitapçığını dikkatlice okumanız okul hayatınızdaki 
konforunuz için oldukça önemlidir. 

Sevgi, sağlık, mutluluk ve başarı hep yanınızda olsun...  

Sevgi ve saygılarımla, 
 
 
 
Liebe Schüler, 
 
dieses Handbuch wurde zusammengestellt, um Euch nähere Informationen über unsere Schule zu geben. Es wird 
Euch einen Überblick über den schulischen Alltag bieten, vieles vereinfachen und Euch gleichzeitig durch ein 
erfolgreiches Schuljahr begleiten. 
 
Ich wünsche Euch alles Gute und viel Erfolg... 
 
 
 
 

                   S. Elif DURUKAN 
LİSE MÜDÜRÜ - Schulleiterin 
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MİSYON-VİZYON-KALİTE POLİTİKASI 
 
Misyonumuz 

Uluslararası deneyimlerden yararlanarak, anlamlı, ilgi çekici, bütünleştirici, geniş̧ ve zengin bir müfredatla evrensellik bilincine 
sahip; duyarlı, eleştirel ve dönüşümlü düşünen, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen insanlık değerinin bilincinde, disiplini 
içselleştirmiş̧, akademik başarısı yüksek, anadilini ve hedef dili olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre 
kullanabilen, bir üst eğitim kurumuna hazır, özgeleceğine uygun kendi potansiyelini performansa çevirebileceği mesleki 
yönlendirmeyle doğru alan seçimini kendi sorumluluğunda gerçekleştirebilen, yetkin ve yeterli bireyler yetiştirmek temel varlık 
sebebimizdir. 

 

Vizyonumuz 

ALKEV, anaokulundan lise son sınıfa kadar ulusal ve uluslararası programlar ışığında öğrencilerini ve tüm çalışanlarını hiç 
kimsenin henüz bilmediklerine hazırlayan, yurt içinde ve yurt dıs ̧ında tanınırlığı olan saygın, lider bir okul olmayı amaçlamaktadır. 

 

Kalite Politikamız 

“Eğ̆itim-Ög ̆retim faaliyetlerimizin kalitesinden biz sorumluyuz; ancak “Eğitim-Ög ̆retim” ve “Yönetsel” faaliyetlerimizin 
kalitesini eğitim alan öğrencilerimiz ve paydas ̧larımız deg ̆erlendirecektir.” 

•  Tüm düzenleyici, yasal ve uygulanabilir s ̧artları yerine getireceg ̆iz.  

•  Ög ̆rencilerimizi sorgulayan ve dönüşümlü düşünen bireyler olarak yetis ̧tireceğiz.  

•  Ög ̆rencilerimizi ana dilini kusursuz kullanan ve hedef dil Almanca / İngilizce eğitiminde konuşan, yazan, dinleyen, 

okuyan ve anlayan performansına (bas ̧arımına) ulaştıracağız.  

•  Eg ̆itim ve kalite hedeflerini olus ̧turarak onları düzenli olarak gözden geçireceg ̆iz ve sürekli iyiles ̧tirmeyi arttıracağız.  

•  Akademik olan veya olmayan tüm çalıs ̧anlarımızın eğitim ve gelişimini sağlayarak her çalışanımızın yetkinliklerini 

yükselteceğiz.  

•  Eg ̆itim-öğretim ve yönetsel süreçlerimizde olus ̧an/oluşabilecek uygunsuzlukları azaltacağız.  

•  Okul çalışanlarına kaliteli eg ̆itim hizmeti verecek ve onların memnuniyetini sag ̆layacağız.  

•  Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili çalıs ̧malar yapacağız ve çevreye duyarlı olacağız.  

•  Okul çalışanlarının beklentilerini müfredat gelis ̧tirmeye yansıtırken ulusal ve uluslararası eğitimsel programların gelis ̧imi 

izleyerek en doğru eğitim hizmetini sunacag ̆ız.  

•  İnsanlığın ve paylaştıg ̆ımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan 

uluslararası zihniyete sahip insanlar yetis ̧tireceğiz.  

ALKEV ÖĞRENCİSİ KİMDİR? 
 
ALKEV lisesi öğrencileri, evrensel bakış açısına sahip, entelektüel kimliği olan, çağdaş, disiplinli, zamanı etkili ve verimli 
kullanabilen, sorumluluk sahibi, sosyal sorumluluklarının bilincinde, çevresiyle iletişimi yüksek, özgüvenli, gerektiğinde iyi bir 
takım oyuncusu gerektiğinde iyi bir lider, kendi yeteneklerinin farkında olan, üretken, empati kurabilen ve değerlerinin bilincinde 
öğrencilerdir. 
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ÇALIŞMA TAKVİMİ 
 

 
 
  
 
 
 
 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının Başlangıcı 28 Eylül 2015 Pazartesi 

Kurban Bayramı 23 Eylül 2015 Çarşamba öğleden sonra başlar; 27 Eylül 
2015 Pazar akşamı biter 

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu 6 Ekim 2015 Salı 

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2015 Perşembe 

Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım 2015 Salı 
Öğretmenler Günü 24 Kasım 2015 Salı 
Yılbaşı Tatili 1 Ocak 2016 Cuma 

1.Dönemin Sona Ermesi 22 Ocak 2016 Cuma 

2.Dönemin Başlangıcı 8 Şubat 2016 Pazartesi 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2016 Perşembe 

Öğretim Yılının Sona Ermesi 17 Haziran 2016 Cuma 
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İLETİŞİM 
 
VELİ İLETİŞİMİ: Öğrencilerimizin gerek akademik gerekse duygusal psikolojik- sosyal gelişmelerinde bir bütünlük sağlamak 
amacıyla okul-aile iletişimi sürekli desteklenmektedir. Bu düşünceden hareketle okulumuzda velilerimizle bilgi paylaşımında 
bulunmak için aşağıdaki yöntemler kullanılır; (adres, telefon ve eposta adreslerinizin güncellenmesi oldukça önemlidir.) 
 
Telefon: Acil ya da önemli durumlarda okul saatleri içinde size telefon ile ulaşılır.  
 
İnternet sitesi: www.alkev.k12.tr adresindeki duyurular bölümü ile güncel duyurular yapılır. 
 
 
E-posta: Sizlere iletmek istediğimiz önemli, özel ve genel duyurular ve yazışmalar için kullanılır.  
K12net: Etkinlik takvimi, ölçme ve değerlendirme sonuçları ve ekran mesajlarının takip edilmesi gereken otomasyon sistemidir. 
Sene başında SMS ile gönderilen şifreler ile sisteme giriş yapılır. Sorun yaşanması durumunda okul bilgi işlem birimi ile iletişime 
geçilmesi gerekmektedir. 
 
 
SMS: Önemli etkinlik ve duyurular hatırlatılır. 
 
Veli - Öğretmen Bireysel Görüşmeleri: Velilerle öğretmenlerin bireysel olarak yaptıkları görüşmelerdir. Öğretmenlerimiz 
gerekli durumlarda velilerimizi randevu vererek görüşmeye çağırabilir. Velilerimiz de istedikleri zaman, randevu alarak 
öğretmenlerimiz ile görüşebilirler. Bu görüşmelere karne öncesi ve sonrası birer hafta ara verilir. 

 
Genel Veli Toplantısı: Ara karne sonrasında veliler, öğrencilerle ilgili görüşmek üzere okula davet edilirler. Özellikle başarısı 
beklentilerin altında olan veya sınıf geçme konusunda durumu kritik olan öğrenci velilerinin bu toplantılara katılmaları 
gerekmektedir. Bu toplantılarda veliler tüm öğretmelerle bireysel görüşme olanağına sahip olurlar. Bu toplantılara katılımınız 
oldukça önemlidir. 
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Görüşmeleri: Psikolojik danışmanların öğrencilerin duygusal, psikolojik ve 
sosyal gelişimlerini anne-baba ile paylaşmak amacıyla düzenledikleri görüşmelerdir. Veli de gerek gördüğü durumlarda randevu 
alarak öğrencinin psikolojik danışmanı ile görüşebilir.  
 
Veli Seminerleri: rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimizin yıl boyunca gerçekleştirdiği seminerler için sizlere davetler 
gönderilir. Bu toplantılara katılımınız oldukça önemlidir. 
 
Okul İdaresi Görüşmeleri: Okul idaresi gerek gördüğü durumlarda velileri görüşmek üzere okula davet edebileceği gibi, veliler 
de istedikleri takdirde okul idaresinden randevu alarak görüşmeye gelebilirler.  
 
 
 
 
ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ: Okul içinde ve dışında yapılacak etkinlik, gezi, vb, duyuları, ve bir takım bilgilendirmelerin yapılması için 
öğrencilerimiz ile birebir görüşmenin haricinde aşağıdaki yollarla bilgi akışı sağlanmaktadır. 
 
Duyuru-İletişim Panosu: Koridordaki panoya önemli duyurular asılır. Organizasyonel bir takım bilgiler bu panoda paylaşılır. 
 
E-posta: Sınıf geneline ya da bireysel olarak gönderilmesi gereken evraklar, ödevler paylaşılır. 
 
Afiş Panoları: Konser, Tiyatro, Gezi vb. duyuruların yapıldığı panolardır. 
 
 
 
 
DERS ZİLİ 
  
Okulumuzda zilsiz sistem uygulandığından öğrencilerin kol saati kullanmaları esastır.  Öğrenciler ayrıca ders giriş saatini 
duvarlarda ve sınıflarda bulunan dijital saatler aracılığıyla takip ederler. Dersten önce gerekli hazırlıklarını yapar ve derse 
zamanında girerler. Geç kalma durumunda Kurallar bölümünde açıklanan prosedür uygulanır.  
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KİTAP – KIRTASİYE – KILIK – KIYAFET  
 

� Öğrencilerimiz kulüp günleri ve beden eğitimi olduğu günler siyah okul eşofmanlarıyla (bkz. Uygulama Tablosu) okula 
gelebilirler. Diğer günler okul forması giyilir. 

� Öğrencilerimiz tören günleri tören kıyafeti ilkelerine uygun kıyafet giyerler (Siyah Polo Yaka Logolu Sweatshirt, Siyah 
Kanvas Pantolon veya Siyah Okul Eteği ) 

� Her cuma serbest kıyafet uygulaması vardır. Gerekli durumlarda uygulamaya ara verilebilir.  
� Kız öğrencilerimiz okula tırnak boyası, saç boyası veya açıcı ve makyaj ile gelemezler. 
� Okul kıyafetlerinin haricinde her hangi bir kıyafet okul forması ile beraber giyilemez. 
� Erkek öğrencilerin saçları kısa olmalıdır.  
� Erkek öğrenciler günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler.  
� Kız öğrenciler küçük bir küpe dışında takı kullanmaz. Erkek öğrenciler serbest kıyafet günü dışında takı takamaz.  
� Öğrenciler renkli lens takamazlar.  
� Okul binası içinde şapka takılmaz.  
� Öğrenci kitap-kırtasiye ihtiyaç listeleri her yıl Ağustos ayında web sitesinde yayınlanır. Panel kırtasiye tarafından online 

satışlar gerçekleştirilir. 
� Okul kıyafetlerinin satışı Eylül ayının başından itibaren gerçekleştirilir.  

 
Okulumuzun kılık kıyafet uygulaması aşağıdaki gibidir. 

 

                                        HAZIRLIK, 9, 10,11 ve 12. SINIFLAR 

KIZ ÖĞRENCİLER ERKEK ÖĞRENCİLER 

Siyah Okul Eteği Siyah Kanvas Pantolon 

Siyah Kanvas Pantolon  
(Kot, Tayt, vb. Giyilemez) Siyah Bermuda Şort 

Siyah Polo Yaka Logolu Sweatshirt Siyah Polo Yaka Logolu Sweatshirt 

Siyah Basic Yaka Logolu Tişört Siyah Basic Yaka Logolu Tişört 

Beyaz V-Yaka Logolu Tişört Beyaz Basic Yaka Logolu Tişört 

Beyaz Basic Yaka Logolu Beden Eğitimi Tişört Beyaz Basic Yaka Logolu Beden Eğitimi Tişört 

Siyah Logolu Kapüşonlu Fermuarlı Sweatshirt Siyah Logolu Kapüşonlu Fermuarlı Sweatshirt 

Siyah Beden Eğitim Eşofmanı Siyah Beden Eğitim Eşofmanı 

 

OKULA DEVAM, DEVAMSIZLIK, DERSE GEÇ KALMA, OKULDAN ERKEN AYRILMA 
 
Derse Geç Kalma: 
 
� Okulumuzda günlük ders programı her öğretim yılı başında öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden, dersin başında, gerekli ders 

malzemelerini hazırlamış olarak öğretmeni karşılamaları beklenmektedir.  
� Teneffüs, öğrencinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ve bir sonraki derse hazırlanmak için kullandığı bir zamandır.  
� Derse geç kalan öğrenci, sınıfta bulunan öğretmen tarafından idarecinin ofisine yönlendirilir. İlgili idareci, öğrencinin 

mazeretini dinledikten sonra, özürlü veya özürsüz olduğunu tespit eder ve “Derse Kabul Kâğıdı” vererek öğrenciyi derse 
yönlendirir. Geç kâğıdında öğrencinin geç kalma nedeni ve zamanı belirtilir. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler 
devamsızlıktan sayılır. (Bkz. Kurallar- bkz. MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği) 

� Öğrenciler bir ders veya etkinlikten geç bırakıldıkları için derse geç kalmışlarsa, ilgili öğretmenden alacakları yazılı kâğıt ile 
derse girerler. Öğrenciler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’nden geliyorlarsa, psikolojik danışmandan alacakları 
“Çağrı Pusulası” ile derse girerler. Revirden gelen öğrenci, okul hemşiresinden alacağı “Revir Pusulası” ile derse girer.  
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Okula Devam, Devamsızlık:(MEB Yönetmelikleri aynen uygulanmaktadır.) 
 
 
� Okula devam esastır. Hastalık halinde doktor raporu alınmalı ve okula iletilmelidir. İlk derse girdiği halde sonraki 

derslere girmeyen öğrenci, yarım gün devamsız sayılır. Bir günden fazla devamsızlık durumunda, veli okulla iletişim 

kurmalıdır.  

� Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e-Okul sistemine işlenir. 

� Günlük toplam ders saatinin 2/3’ünden fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün 

sayılır. 

� Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler 

hakkında disiplin işlemi uygulanır. 

� Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her beşinci günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa 

öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Özürsüz devamsızlığı 5 günü, aşan öğrencinin velisi 

bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenir. 

� Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız 

sayılır.  

� Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü 

içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir.  

� Sınav olduğu gün devamsızlık yapan öğrencilerin telafi sınavına girebilmeleri için okul kurallarına uygun 

davranmaları ve doktor raporu almaları gerekmektedir. 

� Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve 

bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlık 

süresinden sayılmaz.  

 
 
 

Okuldan Erken Ayrılma: 
 
� Okul hemşiresi, öğrencinin gün içinde sağlık nedenlerinden dolayı derslere giremeyecek durumda olduğunu onaylarsa, 

hemşire ya da okul yönetimi tarafından veliye haber verilir ve velinin öğrenciyi okuldan alması istenir.  

� Ders saatleri içinde sağlık sorunları veya acil bir durum nedeniyle okuldan çıkış yapması gereken öğrenci için mutlaka okul 

idaresinden izin kâğıdı alınması gerekmektedir. İzin kâğıdı olmayan öğrencinin okul dışına çıkmasına okul güvenliği 

tarafından izin verilmez. 

� Öğrenci okuldan erken çıkacak ya da okula geç gelecekse, veli tarafından öğrenci işlerine mail yoluyla ya da imzalı izin 

kâğıdının öğrenci işlerine iletilmesi gerekmektedir. 

� İzinli olma, derse geç kalma, özürlü özürsüz devamsızlık bilgileri günlük olarak e-okul sistemine işlenir. 
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KURALLAR 
Bir kişinin özgürlüğünün diğer kişinin özgürlüğünün başladığı yerde son bulacağı düşüncesinden hareketle okul 
kuralları herkesin özgürce, mutlu, huzurlu ve güvenle geçireceği okul yaşantısı için çok önemlidir. ALKEV Lisesi 
öğrencileri aşağıdaki kurallara uyarak okul yaşantılarını bir yaşam felsefesi haline dönüştürürler.  
 

KONU- THEMEN KURALLAR-REGELN 
GÖREV VE 

SORUMLULUKLARIN 
YERİNE GETİRİLMESİ 

Auszuführende Aufgaben und 
Verantwortungen 

� Öğrenci sınıfta ya da okul genelinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

ÖDEV 
Hausaufgaben 

� Ödevler istenen tarihte (zamanında) teslim edilir. 
� Ödevler nitelikli yapılır. 

DERSE ZAMANINDA GİRME 
Pünktlichkeit 

� Derse zamanında girer. 
� İlgili idareciden geç kâğıdı alır, 
� Geç kalma nedenini belirten pusulayı ders öğretmenine iletir. (revir pusulası, reberlik servisi pusulası, 

ders öğretmeni yazısı) 

SINAV 
Prüfungen 

� Sınavlar sırasında belirlenen kurallara uyar, 
� Sınav sırasında kesinlikle soru sormaz, 
� Başkalarının dikkatini dağıtacak hareketler yapmaz, 
� Öğretmenin yönergelerine uyar, 
� Sınav salonunun sessizliğini bozmaz, 
� Kendi sınav kâğıdına odaklanır, 
� Sınav bitimine kadar salonda kalır 

DAVRANIŞ 
Verhalten 

� Öğretmenlerine saygılı davranır, 
� Büyüklerine ve küçüklerine saygılı davranır, 
� Okul çalışanlarına saygılı davranır, 
� Kimseye sözlü veya fiziksel olarak zarar vermez, 
� Okul kurallarına uyar 
� 1 Temmuz 2015 29403 sayı ile resmi gazetede yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliğindeki tüm maddelere uygun davranır 

OKUL DEMİRBAŞLARI 
Schulinventar 

� Okul eşyalarını korur, 
� Kendisine ait olan sıra, sandalyeyi temiz tutar, 
� Sınıflardaki tahtaların zarar görmemesini sağlar, 
� Sınıfının ve okuldaki her alanın temiz olmasına özen gösterir, 

ÖĞRENCİ DOLAPLARI 
Schülerschränke 

� Dolabını temiz tutar, 
� Yiyecek ve içecek bulundurmaz, 
� Dolap üstlerine eşya bırakmaz, üzerine ya da içine etiket vs, yapıştırmaz, 
� Dolap numarasını sınıf öğretmenine bildirir, 
� Dolabındaki eşyaların güvenliğinden kendisi sorumludur, 
� Ders sırasında dolaplara gitmez. 

KIYAFET 
Schuluniform � Okulun belirlediği kılık kıyafet ilkelerine uyar. (bkz. KURALLAR) 

KORİDOR 
Pausenflur 

� Koridorlarda aşırılıklardan kaçınır, 
� Koşmaz, 
� Masa ve sandalyeleri temiz tutar, 
� Otomatları özenli kullanır, 
� Koridoru ve kullandığı her mekânı temiz tutar, 
� Öğrenciler, acil durumlar olmadıkça yangın çıkış kapılarını ve merdivenlerini kullanmazlar. 

YEMEKHANE ve KANTİN 
Speisesaal und Kantine 

� Sıradayken başkalarının haklarına saygılı olur, 
� Masasını temiz bırakır, 
� Tepsisini toplar, 
� Koşmaz, 
� Çalışanlara saygılı olur 
� Katinde nakit para kullanılmaz, okul Muhasebesinden temin edilecek ticketler ile ödeme yapılır 

CEP TELEFONU-TABLET-
MÜZİK ÇALAR KULLANIMI 

Benutzung von Handys, 
Tablets und Musik Players 

•  Sabah cep telefonu vb. Elektronik aleti ilgili idarecinin odasına bırakır, okul çıkışında teslim alır, 
� Okulda izinsiz herhangi bir elektronik alet (telefon vb.) ile kesinlikle dolaşmaz, 
� Telefonunu kullanmak için kesinlikle idarecisinin iznini alır. 

TÖRENLER 
Zeremonien 

� Bayrak törenlerine, resmi kutlama ve törenlere katılır, 
� Tören günü tören ilkelerine uygun kıyafet giyilir (bkz. KURALLAR) 
� Törenlerde komutlara uygun hareket eder, 
� Tören kurallarına uygun davranır, 

GEZİLER
Ausflüge 

� Gezilerde okul kurallarının tamamının geçerli olduğunu bilir. 
� Görevli öğretmenlerinin yönergelerine uygun hareket eder, 
� Her ortamda Alkev Lisesi öğrencisine yakışır davranır. 
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KONU- THEMEN 
KURALA UYULMADIĞINDAKİ SONUÇ- 

MÖGLICHE FOLGEN BEI VERSTOß GEGEN DIE REGELN 

GÖREV VE 
SORUMLULUKLARIN YERİNE 

GETİRİLMESİ 
Auszuführende Aufgaben und 

Verantwortungen 

� Önce sözlü uyarı alır, 
� Tekrarı durumunda yazılı uyarı alır, öğrenci sözleşmesi yapılır, 
� Rehber öğretmen ile görüşür, 
� Veli bilgilendirilir, 
� Öğrenci onur kurulunca veya disiplin kurulunca değerlendirilir.   
*MEB Ödül ve Disiplin yükümlükleri geçerlidir 

ÖDEV 
Hausaufgaben 

her bir dönemde; 
1.kere ödev yapılmazsa; 
� Sözlü uyarı alır. 
� Ödevi tamamlar 
2.kere yapılmazsa;  
� Yazılı uyarı alır, 
� Rehber öğretmen ve ilgili ders öğretmeni ile beraber görüşür, 
�  aldığı uyarı gereğince ödev yapmama nedenlerini anlatan öğrenci sözleşmesini imzalar ve öğretmenine 

teslim eder. 
� Sınıf içi performans notu etkilenmeye başlar,  
� Ödevi tamamlar 
3.kere yapılmazsa; 
� Veli okula davet edilerek bilgilendirilir, görüşme öğretmen, rehber öğretmen, veli ve öğrenci ile birlikte yapılır. 
� Onur kurulu görüşmesi yapar 
� Ödev tamamlanır 
� 3 kereden fazla ödev yapmayan öğrenci okul disiplin kurulunca değerlendirilir. 

DERSE ZAMANINDA GİRME 
Pünktlichkeit 

Özürsüz geç kalma durumunda; 
� Yarım gün yok yazılır 
� Yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler. 
� Veli bilgilendirme, 
� Devamlılık halinde öğrenci okul disiplin kurulunca değerlendirilir. 

SINAV 
Prüfungen 

� Önce sözlü uyarı alır, (sözlü uyarının ardından davranışın devam etmesi durumunda öğrenciye kopya çektiği 
muamelesi yapılır.) 

� İkincide kağıdına işaretleme yapılarak yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler. 
� Gerekli durumda sınav iptali, 
� Öğrenci okul disiplin kurulunca değerlendirilir. 

DAVRANIŞ 
Verhalten 

� Rehber öğretmen ile görüşür ve ilgili kişiden özür diler, 
� 2. Yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler 
� 3. İlgili idareci ile görüşür, velisi bilgilendirilir, 
� 4. Gözlenen davranışın niteliği doğrultusunda öğrenci okul disiplin kurulunca değerlendirilir. 
� *** Durumsal olarak uygulama sıralaması değişebilir.  

OKUL DEMİRBAŞLARI 
Schulinventar 

� Zararın tamir ve tazminini yerine getirir, 
� Kirlettiği alanı kendisi temizler, 
� Yazılı uyarı alır, yazılı uyarı prosedürü işler. 
� Devamlılık halinde öğrenci disiplin kurulunca değerlendirilir. 

ÖĞRENCİ DOLAPLARI 
Schülerschränke 

� Sözlü uyarı, 
� Yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler 
� Öğrenciye verilen dolap geri alınır. 

KIYAFET 
Schuluniform 

� Sözlü uyarı, 
� Yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler  
� Bir ay boyunca serbest kıyafet uygulamasından yararlanamaz. 

KORİDOR 
Pausenflur 

� Kirlettiği alanları kendisi temizler, 
� Sözlü uyarı, 
� Yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler 
� Öğrencinin nöbet sayısı artırılır. 

YEMEKHANE ve KANTİN 
Speisesaal und Kantine 

� Sözlü uyarı, 
� Yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler 
� Veli bilgilendirilerek yemekhanede ek görevler verilir. 

CEP TELEFONU-TABLET-
MÜZİK ÇALAR KULLANIMI

Benutzung von Handys, Tablets 
und Musik Players 

� Önce sözlü uyarı alır, 
� Yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler, telefona veya elektronik alete 2 hafta boyunca idare tarafından 

el konulur. 
� Devamlılık halinde öğrenci disiplin kurulunca değerlendirilir. 

TÖRENLER 
Zeremonien 

� Sözlü uyarı, 
� Yazılı uyarı, yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler bir sonraki geziye katılamaz, 
� Veli bilgilendirme, 
� Öğrenci okul disiplin kurulunca değerlendirilir. 

GEZİLER 
Ausflüge 

� Sözlü uyarı, 
� Yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler, bir sonraki geziye katılamaz, 
� Veli bilgilendirme, 
� Öğrenci okul disiplin kurulunca değerlendirilir. 
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ÖĞRENCİ NÖBET GÖREVİ 
 
Öğrencilerin görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, okulun yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla 
öğrencilere nöbet görevi verilir. Öğrenciler okulun Lise binası koridorlarında eğitim öğretim yılı boyunca teneffüslerde tam gün 
nöbet tutarlar. Nöbetli öğrenci adları ve görev yerleri her ayın başında Lise binası içerisinde bulunan panolarda bildirilir. Nöbet 
günü sabah girişlerde ve okul çıkışlarında idarecinin ofisinde bulunan nöbet defteri imzalanır ve gün boyu teneffüslerde yaka 
kartı takılır. Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz ve nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğrenci 
hakkında disiplin işlemi yapılır. 
 
Nöbetçi öğrencinin nöbet günü dikkat etmesi gereken hususlar; 

- sabah girişlerde ve okul çıkışlarında ilgili Müdür Yardımcısının ofisinde bulunan nöbet defteri imzalanır 

- teneffüslerde ilgili Müdür Yardımcısının ofisinden teslim alacağı yaka kartını takar 

- teneffüs boyunca okul eşyalarının, sınıflarda bulunan demirbaşların, özel eşyaların ve otomatların özenle 

kullanılmasından, koridorların ve kullanılan her alanın temiz kullanılmasından ve öğrencilerin okul kuralları 

çerçevesinde hareket etmelerinden sorumludur.  

- nöbet sırasınca gözlemlediği herhangi bir olumsuzluk durumunda gerekli kişileri öncelikle uygun bir dil ile uyarır, tekrarı 

durumunda kat sorumlusu nöbetçi öğretmenle bağlantıya geçer. 

- teneffüs bitiminde nöbet alanlarının öğrenci tarafından terk edildiğinden emin olur 

- idareye teslim edilmesi gereken elektronik eşyaların öğrencide görülmesi durumunda eşyanın alınıp ilgili müdür 

yardımcısına ulaştırılmasını sağlar 

 
 
 
 
 

 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
 
Öğrenci başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre 
tespit edilir. Öğrenciler yıl boyunca derslere ve sınavlara eksiksiz katılmalıdır.  
Her dönem MEB yönetmelikleri doğrultusunda yazılı sınavlar uygulanmaktadır. Yazılı sınav ve izleme ve düzey belirlemeye 
yönelik ölçme ve değerlendirme birimi tarafından yapılan sınavların takvimi her dönem başında öğrencilere dağıtılarak ve web 
sayfasında yayınlanarak duyurulur. 
Ayrıca öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip etmek amacıyla ölçme değerlendirme birimi tarafından düzenli aralıklarla sınavlar 
yapılır. Notla değerlendirilmeyen bu uygulamalarla, öğrencilerin akademik seviyeleri ölçülür, öğrenmenin gerçekleşip 
gerçekleşmediği belirlenerek okul idaresine, öğrenciye, veliye ve öğretmene k12net sistemi üzerinden duyurulur. Düzeltici ve 
destekleyici faaliyetler gerçekleştirilir (bkz. Ölçme ve Değerlendirme). 
 
 
 
 
 
 
Performans Çalışması ve Projeler 
 
Öğrencilerin performans çalışmalarının sayısı ve niteliği, dersin içeriğine ve işleyişine göre değişiklik gösterebilir. Her öğrenci 
kendisine verilen performans çalışmasını yapmakla yükümlüdür. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde performans 
çalışmalarının yanında, ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir tane 
ders ve etkinliklere katılım puanı verilir. 
 
Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması olarak şekilde öğretmen rehberliğinde 
en az bir proje hazırlarlar. Projeler ve performans çalışmaları, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği 
veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de 
belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içerisinde çalışmalarını teslim ederler. Projeler, teslim edildiği dönemde değerlendirilir 
(bkz. Proje Uygulama Basamakları). 
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Okulumuzda Yapılan İzleme ve Düzey Belirleme Amaçlı Sınavlar  
  

•  ALKEV YGS: Ölçme ve Değerlendirme biriminin hazırladığı sınav takvimine göre, 9. ve 10.sınıfların katıldığı 
öğrencilerinin gelişimini ölçen sonuç odaklı bir sınavdır.  Okutulan derslerde yükseköğretim açısından temel ve 
belirleyici olanlarından soru sorulur. Ayrıca öğrencinin süreç içinde gelişimine ışık tutar. 

 

TÜRKÇE TÜRKÇEYİ KULLANMA GÜCÜ İLE İLGİLİ SORULAR 40 soru 

SOSYAL BİLİMLER 

SOSYAL BİLİMLERDEKİ KAVRAM VE İLKELERLE 
DÜŞÜNMEYE DAYALI SORULAR 

40 soru TARİH 20 
COĞRAFYA 20 

TEMEL MATEMATİK 
ve 

GEOMETRİ 

MATEMATİKSEL İLİŞKİLERDEN YARALANMA 
GÜCÜYLE İLGİLİ SORULAR 30 

40 soru TEMEL KAVRAMLAR VE ÖĞRENCİNİN DİKKATİNİ 
ÖLÇEN SORULAR 10 

FEN BİLİMLERİ 

FEN BİLİMLERİNDEKİ TEMEL KAVRAM VE İLKELERLE 
DÜŞÜNMEYE DAYALI SORULAR 

40 soru FİZİK  14 
KİMYA 13 
BİYOLOJİ 13 

 
 
ALKEV YGS’nin Genel Özellikleri: 

•  Tek oturumda yapılır. 
•  Tek soru kitapçığında yer alan her bir alan için hazırlanır. Toplamda 160 sorudan oluşur.  
•  Süresi 160 dakika olup, tek cevap kâğıdı kullanılır.  

 
•  ALKEV ALAN DEĞERLENDİRME SINAVI (ADS): 9. ve 10.sınıf öğrencilerimizin ders düzeyindeki bilgi düzeylerini 

ölçen, gelişim odaklı değerlendirme sınavlardır. Uygulanacak olan ALKEV YGS Deneme sınavları içinde ön hazırlık 
sınavlarıdır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenciler için birebir veya grup etüt çalışmaları yapılır. Gerekli olan 
durumlarda öğrencinin ihtiyacına göre birebir ödevlendirme yapılır.  

 
ALKEV Alan Değerlendirme Sınavı (ADS) Genel Özellikleri: 
 

•  Alan Değerlendirme Sınavı (ADS) 9. ve 10.sınıf konularının kapsayacak şekilde her alan için ayrı ayrı kitapçıklar 
hazırlanır. 

•  Alan Değerlendirme Sınavı (ADS)’nin sınav oturumları:  
I. Oturum :  Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım 
II. Oturum : Temel Matematik - Geometri  
III. Oturum : Fen Bilimleri  
IV. Oturum : Sosyal Bilgiler  

•  2 haftada 2 farklı günde 4 farklı oturumda yapılır. 
 
 
 

TÜRK EDEBİYATI VE DİL ANLATIM ALAN 
DEĞERLENDİRME SINAVI (ADS) 

TÜRK EDEBİYATI 
DİL ANLATIM 

TEMEL MATEMATİK 
Ve GEOMETRİ ALAN DEĞERLENDİRME SINAVI (ADS) 

MATEMATİK 
GEOMETRİ 

FEN BİLİMLERİ ALAN DEĞERLENDİRME SINAVI (ADS) 
FİZİK 
KİMYA 
BİYOLOJİ 

SOSYAL BİLGİLER ALAN DEĞERLENDİRME SINAVI (ADS) TARİH 
COĞRAFYA 
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� ALKEV HAZIRLIK SINIFI GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI (GDS): Ölçme ve Değerlendirme Biriminin hazırladığı 
sınav takvimine göre, ALKEV Genel Değerlendirme Sınavları hazırlık sınıflarının katıldığı öğrencilerin gelişimini ölçen, 
sonuç odaklı bir sınavlardır. Bu sınavlar öğrencinin süreç içindeki gelişimine ışık tutar.  

 
ALKEV GDS: Türkçe, Matematik ve Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerinin hazırlık sınıfındaki müfredatına uygun sorulardan 
oluşur.  Ayrıca bu sınavlar öğrencileri bir üst sınıfa hazırlamak içindir.  
 

TÜRKÇE TÜRKÇEYİ KULLANMA GÜCÜ İLE İLGİLİ SORULAR 40 soru 

MATEMATİK HAZIRLIK SINIFINDAKİ MATEMATİK MÜFREDATINA 
UYGUN SORULAR 40 soru 

FEN BİLİMLERİ 

HAZIRLIK SINIFINA UYGUN FEN BİLİMLERİNDEKİ 
TEMEL KAVRAM VE İLKELERLE DÜŞÜNMEYE DAYALI 
SORULAR 

15 soru FİZİK  15 
KİMYA 15 
BİYOLOJİ 15 

 
ALKEV GDS’nin Genel Özellikleri: 

•  Tek oturumda yapılır. 
•  Toplamda 95 sorudan oluşur. Türkçe ve Matematik dersleri için müfredat paralelinde, Fen Bilimleri alanıyla ilgili olarak 

aylık ders programında hangi ders planlanmışsa o dersin konularıyla ilgili toplam 15 soru sorulur 
•  Süresi 115 dakika olup, tek cevap kâğıdı kullanılır.  

 

Yabancı Dil Sınavları 
Lisemizin Almanca eğitimi ‘Alman Dil Diploması’ üzerine temellendirilmiştir. Bireylerin üst düzey Almanca bilgisine 
sahip olduğunu gösteren ‘Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz’ sınavları (B1) ve daha sonra (C1), 
11. sınıfta gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda okulumuzda dil sınavları test mantığından çok daha farklı bir 
anlayışla yürütülmektedir. Sınavlar, DSD sınavlarına benzer nitelikte hazırlanarak, öğrencilerin okuma, anlama, 
yazma, dinleme ve konuşma becerileri ölçülmektedir. 
 

Yazılı Sınav Uygulamaları 
 

� Takvimi dönem başında öğrencilere duyurulur. 
� Aynı gün içinde 2’den fazla yazılı sınav yapılamaz.  
� Öğretmenler en geç 15 gün içinde sınav sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınavda yapılan hataların 

üzerinden geçilir. Sınav kâğıtları öğrencilere dağıtılıp incelemeleri sağlandıktan sonra geri alınır ve saklanır.  
� Herhangi bir nedenle sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencinin velisi, en geç 

beş gün içinde öğrencinin gerekçesini ‘Okul İdaresi’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Öğrencinin 
devamsızlığı sağlık nedeninden kaynaklanıyorsa doktor raporu ile belgelendirilmelidir.  

� Özrü uygun görülen öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği zamanda telafi sınavına alınır. Projesini de 
yine belirlenen süre içinde teslim eder.  

� Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini belirlenen süre içinde öğretmenine teslim etmeyen 
öğrencilere not olarak sıfır (0) verilmez; ancak katılmadıkları bu çalışmalar aritmetik ortalama alınırken 
toplam sayıya dâhil edilir.  

� Öğrenciler, raporlu ve izini oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar. 
 
Okul sonrası Ödev ve Tekrar Saatleri 
Okulumuzda hafta içi 3 gün 16.00-17.30 saatleri arasında 9. ve 10. Sınıflara zorunlu olarak ödev ve tekrar çalışma saatleri 
uygulanmaktadır. 
 

Mentör Öğretmenlik Sistemi 
Okulumuzda 9. Sınıf itibariyle Mentör Öğretmen Sistemi uygulanmaktadır. Bu bağlamda, her öğrencinin yıl boyu akademik 
takibini sürdüren bir danışman öğretmen atanmaktadır.  
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Değerlendirme 
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 
 
Dönem Notlarının Tespiti 
 
Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, Performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının 
aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. 

Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiğiyle de 
dönem puanı verilebilir. Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir. 

 
Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma 
 
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 
50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekmektedir. 
 
 
 
Karne-Ara karne 
 

� Öğrenciler iki resmî karne, iki de ara karne olmak üzere senede dört karne alırlar. Ara karnenin amacı resmi karneden 
önce öğrenci ve veliyi bilgilendirmek; öğrencinin akademik ve davranışsal gelişiminin takibinin yapılmasıyla düzeltici 
faaliyetleri gerçekleştirmektir. 

� Öğrencilere, her dönem sonunda bir resmi karne verilir. Resmi karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve 
sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. 

 
Doğrudan Sınıf Geçme 
Ders yılı sonunda; 
a) Tüm derslerden başarılı olan, 
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. 
Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. 
 
 
Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması 
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. Nakil ve geçişler nedeniyle 
ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez. 
Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre 1. ve 2. dönemin ilk haftası 
içerisinde ilgili branş öğretmenleri tarafından yapılır.  
Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. 
 
 
Hazırlık Sınıfında Yeterlilik Sınavı ve 9. Sınıfa Geçiş 
Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer 
derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının 
belirlenmesinde dikkate alınmaz. 
Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, yeterlilik sınavına alınır. 
Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla 
ilişkisi kesilir. 
Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrenciler birinci yabancı dil dersiyle 
Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı 
sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder. 
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 
Kulüpler öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetme ve yeni beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerdir.  
Kulüplerin tanıtımıyla, öğrenciler kulüp tercihler belirlerler ve kulüp istek formunu doldurarak seçimlerini ders yılının ilk 
haftasında okul yönetimine bildirirler. Öğrenciler en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır.  
Önerilen kulüpler; 
 
Sanatsal etkinlikler; 
- El sanatları  
- Orkestra/ Band 
- Tiyatro 
- Çeviri (Almanca, İngilizce) 
- Kitap Okuma Çemberi (İngilizce) 
- Fotoğrafçılık  ve Gezi  
- Münazara (Türkçe) 
- MUN * 
 
Sportif etkinlikler; 
- Yelken  
- Basketbol 
- Voleybol 
- Zeka oyunları 
- Meditasyon  
 
Bilim; 
- Lego Robotics 
- Apple- Apps / ALKEV ve Ben   
- Her şey doğal yoldan 
- Maker Atölyesi  
 
Diğer; 
- Hayata hoş geldin: zarafet/ protokol kuralları  
- Gazete ve Blog 
 
Sosyal sorumluluk/ toplumsal hizmet etkinlikleri; 
- UGO 
 
UGO ve Gazete ve Blog kulüpleri haricinde, tüm kulüpler okulun ikinci haftası itibari ile her Cuma günü gerçekleşir. 
 
 
 
GEZİLER 
 
Geziler ile eğitim öğretimin zenginleştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir. Tüm geziler ile ilgili gezi öncesi 
bilgilendirme yapılır. Veli izin yazısı imzalatılarak okul idaresine iletilir. İzin yazılarını zamanında iletilmeyen öğrenciler geziye 
katılamaz. 
 
Şehir içi geziler: Zümre ve bölüm ve birimlerce veya okul idaresince İstanbul içinde yapılması uygun görülen gezilerdir. 
 
Şehir dışı ve yurt dışı gezileri: Öğrencilerin gezilerdeki davranışlarına ilişkin ilkeler ve kurallara uymak zorunludur. Okul 
gezilerine katılım bir ayrıcalıktır. Olumlu, saygılı ve sorumlu davranış ve tavır göstermek okul gezilerine katılmanın bir ön şartıdır. 
Okul kuralları geziler için de geçerlidir. Öğrencilerimiz gezilerde ALKEV öğrencisi olduklarını unutmamalıdırlar. 
 
İzinli gidilen geziler nedeniyle girilemeyen tüm derslerin sorumluluğu öğrenciye aittir. 
 
 
 
ÖĞRENCİ BİRLİĞİ 
 
Öğrenci Birliği, öğrencilerin görüş ve önerilerini ilgililere iletebilmek, öğrencilerin kendi içlerindeki iletişimi artırmak, gerektiğinde 
okulu temsil edebilmek amacıyla öğrencilerden oluşan, öğrencilerle yönetim arasındaki ilişkileri etkili bir şekilde kuran 
demokratik bir örgütlenme olup öğrencilerin okul yönetimindeki sesidir. 
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Öğrenci Birliği Ne Yapar?  
 
Öğrenci Birliği Ekim ayı içinde yapılan seçimle göreve geldikten sonra okul yönetimiyle yaptıkları toplantılarla yıl boyunca 
planlamalarını yaparlar. Bu planlar doğrultusunda çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin organize edilmesini sağlarlar. 
 
Okul yönetimi olarak öğrencilerimizin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini görüşmeye ve hayata geçirmelerinde her zaman destekçidir. 
 
ACİL DURUMLAR 
 
İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren 
deprem ve diğer afet durumlarında okulun öğrenci, öğretmen, memur, hizmetli ve diğer tüm personelin acil durumlara karşı 
korunmasını, öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirlerle, can ve mal kaybının en aza indirilmesi konusunda 
yapılacak eğitim, iş ve görevliler okul acil eylem planıyla belirlenmiştir.  
 
Bu doğrultuda yıl içinde tahliye tatbikatları yapılır. Ayrıca velilerimize kötü hava koşulları ya da afet durumlarında bilgilendirme 
ve izlenecek yollar ile ilgili bilgilendirme SMS yoluyla yapılır. Servis kullanmayan öğrenciler velileri gelene kadar okulda bekletilir. 
 
KAYIP EŞYA 
 
Öğrencilerimizin kişisel eşyalarının (eğitim öğretim materyali, üniforma, vb.) bulunabilmesi için üzerlerinde adlarının yazılı olması 
gerekmektedir. Gün içinde bulunan eşyalar kat sorumlusu tarafından toplanır. Kıymetli eşyalar müdür yardımcısı veya müdüre 
teslim edilir. Öğrencilerin okula gelirken maddi değeri yüksek aksesuar ve eşyalarla okula gelmemeleri önerilir. 
 
ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU 
 
Okul veli iletişiminin etkin devamlılığı için idarİ konularla ilgili başvurulacak ilk yerdir. Öğrencilerimizin e-okul ve bilgi sistemleri ile 
ilgili işlemleri yürütülür. Adres telefon ve e-posta adreslerinizin güncellemesi buradan yapılır. 
 
 
GÜVENLİK 
 
Okula giriş çıkışlar alt güvenlik girişinden yapılır. Okula, velilerimizin araçlarına takacakları etiketleri ile giriş yapılır. Etiketi 
olmayan araçlar ve ziyaretçiler kimlikleri ile özel kayıt altına alınarak ziyaretçi kartı ile okula giriş yapabilir. Bu kartların veli ve 
ziyaretçilerimizin üzerinde görünür bir yerde takılı olması gerekmektedir. Veli ve ziyaretçilerin öğrencilerimizin eğitim öğretim 
sırasında dikkatlerinin ve düzenlerinin bozulmaması ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla eğitim öğretim bölümüne 
girmemeleri gerekmektedir. 
 
OKUL AİLE BİRLİĞİ 
 
Okul Aile Birliği, veli ve okul arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek için çalışır. 
Okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin doğal üyesi olduğu Okul Aile Birliği, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulundan oluşur. Tüm velilerden oluşan Genel Kurul, her yıl en geç Ekim ayının sonuna kadar toplanarak istekli veliler 
arasından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçer.  
 
 
 
VELİLERİMİZE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 
 

� Okul tarafından gönderilen duyuruları okuyarak, geri bildirimi olanları zamanında yanıtlamanızı, 
� Öğretmenlerimizle bireysel görüşmelerinizi önceden randevu alarak ve randevu saatlerine uymaya özen göstererek 

gerçekleştirmenizi,  
� Yapılan toplantılara katılmaya özen göstermenizi, katılamayacağınız durumlarda okula bilgi vermenizi, 
� Öğrencilerimizin devamsızlık durumlarına dikkat etmenizi ve rahatsızlığı sebebiyle iki günden fazla okula gelemediği 

durumlarda doktor raporu almanızı, 
� Kimlik ve adres bilgilerindeki değişiklikleri öğrenci işleri bürosuna bildirmenizi, 
� Okulun görüşünü almadan okul etkinlikleri ile ilgili fotoğrafları medya ile paylaşmamanızı, 
� Okul idareci ve öğretmenlerine, hiçbir surette maddi değeri olan hediyeler vermemenizi, önemle rica ederiz. 

 
 
 


