
 

EYLÜL 2017 

OKULUMUZUN 

DAVRANIŞ YÖNETİMİ 

KILAVUZU 





Sayın Veliler, Sevgili Öğrenciler 

 

Yeni bir eğitim-öğretim yılını daha sizlerle birlikte karşılayacak olmanın mutluluk ve 

heyecanını yaşarken önemli olduğunu düşündüğümüz bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

 

ÖZEL TARKMANÇAS ERMENİ İLKOKULU VE ORTAOKULUNDA BİR GÜN 

 

Okulumuzda gün sabah 08.15’te başlar. Yirmi dakikalık bir hazırlık sürecinin ardından 

ortaokul bölümümüz için saat 08.35’te ders başlar. Gün içerisinde; öğleden önce ve öğleden sonra 

olmak üzere 40 dakikalık ders saatlerini 5 ve 10’ar dakikalık teneffüs saatleri izler. İlkokul 

öğrencilerimiz ise saat 08.45’te derse başlar. Gün içerisinde; öğleden önce ve öğleden sonra olmak 

üzere 40 dakikalık ders saatlerini 10 ve 15’er dakikalık teneffüs saatleri izler. 

 

15.45’te ve 15.50’de çalan zille birlikte okulumuzda bir eğitim günü tamamlanmış olur. 

Okul ders saatleri aşağıdaki gibidir. 

ORTAOKUL 
 

İLKOKUL 

08:30 00:40 1. ders 
 

08:45 00:40 1. ders 

09:10 00:10 teneffüs 
 

09:25 00:10 teneffüs 

09:20 00:40 2. ders 
 

09:35 00:40 2. ders 

10:00 00:10 teneffüs 
 

10:15 00:15 teneffüs 

10:10 00:40 3. ders 
 

10:30 00:40 3. ders 

10:50 00:10 teneffüs 
 

11:10 00:10 teneffüs 

11:00 00:40 4. ders 
 

11:20 00:40 4. ders 

11:40 00:10 teneffüs 
 

12:00 00:40 teneffüs 

11:50 00:40 5. ders 
 

12:40 00:40 5. ders 

12:30 00:35 teneffüs 
 

13:20 00:10 teneffüs 

13:05 00:40 6. ders 
 

13:30 00:40 6. ders 

13:45 00:05 teneffüs 
 

14:10 00:10 teneffüs 

13:50 00:40 7. ders 
 

14:20 00:40 7. ders 

14:30 00:05 teneffüs 
 

15:00 00:10 teneffüs 

14:35 00:40 8. ders 
 

15:10 00:35 8. ders 

15:15 00:05 teneffüs 
 

15:45 
 

çıkış 

15:20 00:30 etüt + sosyal 
   15:50 

 
çıkış 

     

 

 



GENEL OKUL KURALLARIMIZ 

  

 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı için Genel Kurul’umuz tarafından alınan ve oy birliği ile 

kabul edilen “Davranış Yönetim Politikamız – Kurallarımız ve Yeni Düzenlemelerimiz”  

aşağıda tüm detayları ile anlatılmıştır. 

 

1. Fiziksel veya sözel uygunsuz ve şiddet içerikli davranış  - El şakaları, sözlü hakaretler, alay 

etme, küçük düşürme, vurma - itişme vb. 

Davranıştan hemen sonra ilgili öğretmen ile dolduracağı davranış sözleşmesinin ardından 

rehberlik servisi ile görüşme yaparak davranış düzenleme formunu (ddf) uygulanacaktır. 100 

davranış puanında 3 kere aynı kriterden uyarı alan öğrencinin velisi bilgilendirilecek, tüm bu 

önlemlere rağmen davranışın devamı halinde Davranış Değerlendirme Kurulu’nda durum 

değerlendirilerek yönetmelikte karşılık gelen yaptırım  

(uyarı veya kınama) uygulanacaktır. 

 

2. Derse geç kalmak, öğretmeni ve dersi hazır beklememek 

Herhangi bir sebeple tuvalet, su vb. ders zili çaldıktan sonra öğretmenden sonra sınıfa giren 

öğrenci geç kâğıdını dolduracak ve devamsızlığına işlenecektir.  

Bir başka öğretmenin yanında dahi olsa o öğretmenden bu mazereti için imzalı kâğıdı alınması 

gerekmektedir.  

Davranışın devamı halinde ilgili öğretmen ile dolduracağı davranış sözleşmesinin ardından 

rehberlikle görüşme yaparak davranış düzenleme formunu (ddf) uygulanacaktır ve bir sonraki 

teneffüsten derse geç kaldığı süre kadar men edilecektir. 100 davranış puanında 3 kere aynı 

kriterden uyarı alan öğrencinin velisi bilgilendirilecek, tüm bu önlemlere rağmen davranışın devamı 

halinde Davranış Değerlendirme Kurulu’nda durum değerlendirilerek yönetmelikte karşılık gelen 

yaptırım (hak mahrumiyeti / uyarı) uygulanacaktır. 

 

3. Ders sırasında genel düzeni bozacak davranışlarda bulunmak - Öğretmenin ve arkadaşlarının 

sözünü kesmek, başkalarının konuşma ve öğrenme hakkına saygı göstermemek 

Davranışın devamı halinde ilgili öğretmen ile dolduracağı davranış sözleşmesinin ardından 

rehberlikle görüşme yaparak davranış düzenleme formunu ( ddf ) uygulanacaktır ve bir sonraki 

teneffüsten derse geç kaldığı süre kadar men edilecektir.100 davranış puanında 3 kere aynı kriterden 

uyarı alan öğrencinin velisi bilgilendirilecek, tüm bu önlemlere rağmen davranışın devamı halinde 

Davranış Değerlendirme Kurulu’nda durum değerlendirilerek yönetmelikte karşılık gelen yaptırım ( 

uyarı / kınama ) uygulanacaktır. 

 

4. Yazılı veya sözlü değerlendirmeler sırasında kopya çekmek, çekme girişiminde bulunmak ve 

kopya vermek 

Bu davranış Davranış Değerlendirme Kurulu’nda durum değerlendirilerek yönetmelikte 

karşılık gelen yaptırım (kınama) uygulanacaktır. 

 

5. Yapılmamış ya da tamamlanmamış ödev ve/veya görevler, gün içinde arkadaştan alınarak 

yapılmış ödevler 

Bu davranış hem 100 puan çizelgesine hem de ödev tablosuna işlenecektir. Ayrıca 

öğrencinin ders içi performans notuna yansıyacaktır. 3 ödev eksiği olması halinde veli 

bilgilendirilerek öğrenci bir sonraki gün ertesi günün ödevlerini yapmak üzere okulda kalacak, 

rehberlik servisi ile görüşecektir. İkinci periyot 3 ödev eksiğinde öğrenci tekrar okulda kalacaktır. 

üçüncü periyot ödev eksiğinde ise öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu’nca değerlendirilerek 

yönetmelikte karşılık gelen yaptırım (uyarı / kınama) uygulanacaktır. 

 



6. Okula eksik okul/ders araç-gereci ile gelmek 

İlk uyarıdan sonra ödev çizelgesine işlenecek. Davranışın ikinci kez tekrarı halinde ilgili 

öğretmen ile davranış sözleşmesi, ardından rehberlik servisi ile görüşme yaparak davranış 

düzenleme formu (ddf) uygulanacaktır. Üçüncü kez tekrarı halinde ise hemen veli bilgilendirmesi 

yapılarak ilgili derse /çalışmaya /etkinliğe katılamayacaktır. 

Tüm bu önlemlere rağmen davranışın devamı halinde Davranış Değerlendirme Kurulu’nda durum 

değerlendirilerek yönetmelikte karşılık gelen yaptırım (uyarı veya kınama) uygulanacaktır. 

 

7. Sınıf ve ders işleyişini bozacak eşyaları kullanmak, oyuncak ve hobi malzemelerinin para 

karşılığında birbirine vermek  (Cep telefonu, kamera, müzik çalar, fotoğraf makinesi, oyun 

kartları, hobi araç-gereçleri vb.) 

Cep, telefonu, kamera vb. teslim edilecektir. Öğretmene teslim edilmeyip gün içinde öğrenci 

yanında fark edilen bu araçlara tutanak tutmak şartı ile el konur, bir hafta sonra veliye teslim edilir. 

Oyun kartları, bileklik yapımında kullanılan araç-gereçler okula getirilmeyecektir. 

Görüldüğü durumda aynı haftanın bitiminde öğrenciye teslim edilecektir. 

İlgili öğretmen ile davranış sözleşmesi, ardından rehberlik servisi ile görüşme yaparak davranış 

düzenleme formu (ddf) uygulanacaktır. Tüm bu önlemlere rağmen davranışın devamı halinde 

Davranış Değerlendirme Kurulu’nda durum değerlendirilerek yönetmelikte karşılık gelen yaptırım ( 

uyarı veya kınama ) uygulanacaktır. 

 

8. Özel Tarkmanças Ermeni İlkokul ve Ortaokulu’nun kılık-kıyafet anlayışına uymamak 

(Değerli takılar, birden fazla ve abartılı aksesuarlar, uygunsuz saç traşı, oje vb ) 

Maddi değeri olmayan lastik, ip, deri materyalli bileklik kullanılabilir.  

Kullanılacak küpelerin ise taşsız, göze batmayacak büyüklükte ve kulaktan sarkmayacak şekilde 

olması gerekmektedir. 

Özel manevi değeri olup da tişörtün içinden takılan ve görünmeyen kolye ise kaybolması 

halinde sorumluluğu öğrenciye ait olacak şekilde kullanılabilir. 

Okul logosu bulunmayan renkli ve desenli hırka, kazak ve eşofman üstleri sadece okul 

bahçesinde giyilebilir. Derslere bu hırka, kazak ve eşofman üstleri kesinlikle girilemez. Okul logosu 

bulunmayan hırka, kazak ve eşofman üstleri sadece gri, siyah ve lacivert renkte olmak koşulu ile 

kabul edilecektir. 

Ders bu kıyafetler ile katılan öğrenciler ilk tespitte sözel uyarı, devamı halinde ilgili 

öğretmen ile davranış sözleşmesi, ardından rehberlik servisi ile görüşme yaparak davranış 

düzenleme formu (ddf) uygulanacaktır.  

Tüm bu önlemlere rağmen davranışın hala devam ettiği görülürse veliye haber verilerek 

ilgili kıyafeti alıkonur ve aynı gün sonunda teslim edilir. 

 

9. Okula ait olan ortak kullanım alanı gibi yerlerde genel düzeni bozmak - Bilgisayar odası, 

atölyeler, havuz, laboratuvar, yemekhane, servis araçları vb.  

Yemekhanede genel düzeni bozduğu görülen öğrenci (bahçeye çıkabilmek için yemekleri 

acele ile görgü kurallarına uymadan yemek, israf etmek, bir başkasının yemeğine müdahalede 

bulunmak vb.) tüm ortaokul kademesi yemekhaneden ayrılana kadar bekleyecek, sofra 

kaldırılmasına yardımcı olacak. Tüm bu önlemlere rağmen davranışın hala devam ettiği görülürse 

veliye haber verilerek yönetmelikte karşılık gelen yaptırım (uyarı veya kınama) uygulanacaktır. 

 

10.Gezi Kuralları 

Geziler okul çalışmalarının devamıdır. Bu nedenle öğrenciler gezilerde, 

 Okulda var olan kurallara uygun davranır. 

 Öğretmenin yönergelerine uyar. 

 Gezi planı dışında hareket etmez. 

 Gezi alanında davranışlarına dikkat eder. 



Genel düzen bozulduğunda öğrenci öğretmen tarafından uyarılır, kural hatırlatılır. Davranışın 

devam ettiği durumda ise okul müdürü bilgilendirilecek, öğrencinin bir sonraki geziye katılıp 

katılmamasına karar verilir( daha sonraki gezilere katılıp katılmayacağı okul içi davranışlarına göre 

belirlenir).Öğrencinin geziye katılmaması kararı alındığında öğrenci geziye katılamaz ancak okula 

gelmesi gerekir. 

Tüm bu önlemlere rağmen davranışın hala devam ettiği görülürse veliye haber verilerek 

yönetmelikte karşılık gelen yaptırım ( uyarı veya kınama ) uygulanacaktır. 

 

11.Bahçe Kuralları 

Bahçe kullanımı sırasında gerek arkadaşlarına gerek öğretmenlerine karşı kaba davranan 

öğrenci (topa dikkatsizce ve sert vurmak, geçene yol vermemek, teneffüs bitmesine ve nöbetçi 

öğretmen uyarmasına rağmen topla oynamaya devam etmek ve söylenmek) gün içinde bahçeye 

çıkacak ancak oyun oynamayacaktır. 3 kere bu davranışı tekrarlayan öğrencinin velisi 

bilgilendirilerek ilgili öğretmen ile davranış sözleşmesi, ardından rehberlik servisi ile görüşme 

yaparak davranış düzenleme formu (ddf) uygulanacaktır.  

Tüm bu önlemlere rağmen davranışın hala devam ettiği görülürse yönetmelikte karşılık gelen 

yaptırım (uyarı veya kınama) uygulanacaktır. 

 

 

12.Okul Servisi Kuralları 

Okul servisinden gelen ilk uyarı formu doğrultusunda gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra 2 

kere daha servisten yazılı uyarı alan öğrenci idarenin belirleyeceği süre kadar servis kullanım 

hakkını kaybeder. 

 

13. Okulda sakız çiğnemek -  Ders sırasında yemek-içmek 

Ders esnasında öğretmenin izni ve inisiyatifi olmadan yemek yemek ve su dışında bir şey 

içmek yasaktır. Sabah kahvaltısı ikinci dersten sonraki 10 dakikalık teneffüste  

(10:00 – 10:10 arası), ikindi ise son teneffüste ( 15:15 – 15:20 ) yapılacaktır. 

Diğer teneffüslerde bir şey yediği tespit edilen öğrenciler sözlü olarak uyarılır,  davranış 

devam ediyorsa ilgili öğretmen ile davranış sözleşmesi, ardından rehberlik servisi ile görüşme 

yaparak davranış düzenleme formu (ddf) uygulanacaktır. Velisi yazılı olarak haberdar edilir. 

Okul sınırlarında, gezilerde ve bahçede sakız çiğnemek kesinlikle yasaktır. 

 

14. Genel görgü kurallarına uymamak - Sıra bekleme, küçüklere öncelik, büyüklere saygı, 

selamlaşma vb. 

Özellikle okulun ortak kullanım alanlarında ve bu alanlarda yapılan etkinlikler sırasında bazı 

kurallara uyulması zorunludur. 

Okul salonunda öğretmenin yönlendirdiği yerlere oturmak, gerektiğinde öğretmenin yaptığı 

yer değişikliğine itiraz etmemek,  

 İstiklal Marşı ve saygı duruşlarında beklenen davranışları sergilemek, 

 Koltuklara ayak uzatmamak ve kirlenmelerine/kırılmalarına sebep olmamak, 

 Okula gelen konuk konuşmacıları saygı ve dikkatle dinlemek, 

 Toplu giriş-çıkışlarda küçük sınıflara öncelik tanımak, 

 Selamlaşma, yardımlaşma, çevre duyarlılığı gibi konularda beklenen  

davranışlarını sergilemek, 

Bunlara uyulmadığı takdirde yapılan etkinlikten ( görevli öğrenci dahi olsa ) ve bir sonraki 

teneffüsten mahrum edilecektir.  

İlgili öğretmen ile davranış sözleşmesi, ardından rehberlik servisi ile görüşme yaparak 

davranış düzenleme formu (ddf) uygulanacaktır. Veli bilgilendirmesi yapılacaktır. 

 



15. Okul ve bir başkasının malına kasıtlı olarak zarar vermek, kaybetmek 

Kasıtlı olarak oluşan maddi hasar ve kayıp sorumlu öğrenci tarafından telafi edilecektir. 

Ardından davranışın içeriğine göre yönetmelikte davranışa karşılık gelen yaptırımlar ( uyarı / 

kınama ) uygulanacaktır. 

 

Yukarda bahsi geçen form ve sözleşme örneklerini Ek – 1 ve Ek – 2’de bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK – 1  

 

2017-2018 

ÖZEL TARKMANÇAS ERMENİ ORTAOKULU 

ÖĞRENCİ DAVRANIŞ SÖZLEŞMESİ 

 

Tarih: 

Öğrencinin Adı-Soyadı: 

Sınıfı/Okul Numarası:  

 

  Fiziksel veya sözel uygunsuz ve şiddet içerikli davranış  

  El şakaları, sözlü hakaretler, alay etme,küçük düşürme,vurma-itişme vb. 

 

 Derse geç kalmak, öğretmeni ve dersi hazır beklememek 

 

Ders sırasında genel düzeni bozacak davranışlarda bulunmak 

Öğretmenin ve arkadaşlarının sözünü kesmek,başkalarının hakkına saygı göstermemek  

 

Yazılı veya sözlü değerlendirmeler sırasında kopya çekmek, çekme girişiminde bulunmak 

ve     kopya vermek  

 

Yapılmamış ya da tamamlanmamış ödev ve/veya görevler 

 

Okula eksik okul/ders araç-gereci ile gelmek  

 

Sınıf ve ders işleyişini bozacak eşyaları kullanmak 

Cep telefonu, kamera,müzik çalar,fotoğraf makinesi, oyun kartları,hobi araç-gereçleri vb. 

 

Özel Tarkmanças Ermeni İlkokul ve Ortaokulu’nun kılık-kıyafet anlayışına uymamak 

Değerli takılar, birden fazla ve abartılı aksesuarlar, uygunsuz saç traşı, oje vb. 

 

Okula ait olan yerlerde genel düzeni bozmak   

Bilgisayar odası, atölyeler ,havuz, laboratuar, yemekhane ,servis araçları vb.,okul 

eşyalarına ve başkalarının eşyalarına zarar vermek,izinsiz kullanmak 

 

Okulda sakız çiğnemek, Ders sırasında yemek-içmek  

 

Genel görgü kurallarına uymamak 

Sıra bekleme, küçüklere öncelik , büyüklere saygı, selamlaşma vb. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben ………………………………., 

…... / …../201…  tarihinde, ………….öğretmenim tarafından, ön sayfada belirtilen hatalı 

davranışlarımdan dolayı sözlü olarak uyarıldım. Hatalı davranışımı farkına vardım. Benzer 

davranışlarımın tekrarlanması durumunda uygulanabilecek yaptırımlar konusunda bilgilendirildim. 

Aynı tür hatalı davranışları bir kez daha yapmayacağıma ve Özel Tarkmanças Ermeni İlkokul ve 

Ortaokulu kurallarına uyacağıma söz veriyorum.  

 

 

 

Öğretmenin Adı- Soyadı      Öğrencinin Adı-Soyadı  

 İmzası:        İmzası: 

 

 

 

 

 



EK - 2 

 

 

     ÖĞRENCİ DAVRANIŞI DÜZENLEME FORMU 

Davranışım neydi? 

 

 

Davranışımın bana etkisi ne oldu? Davranışı yapmadan önce neler hissettim? 

 

 

Davranışımın çevremdekilere etkisi ne oldu? Onlar ne hissettiler? 

 

 

Aslında nasıl davranmam gerekirdi? 

 

 

Bundan sonra nasıl davranmalıyım? 

 

Öğretmenin Adı- Soyadı:     Öğrencinin  Adı-Soyadı:  

 İmzası:        İmzası:       

  

 

 

   

  Aras DELİCE 

Okul Müdürü 

Aylin ALTINTOPUZ 

Psikolojik Danışman ve 

Rehber Öğretmen 



DEVAM-DEVAMSIZLIK-İZİN 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince; İlköğretim 

öğrencilerinin okula devamları zorunludur(MEB İlköğretim Yönetmeliği mad. 27) . 

Öğrencilerimizin tüm eğitim-öğretim dönemi süresince yirmi (20) günlük  mazeretsiz 

devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Üç(3)gün üst üste okula gelmeyen öğrenciler yedi (7) iş günü 

içerisinde, devamsızlıklarını devlet hastaneleri veya sağlık kuruluşlarından prosedüre uygun olarak 

alacakları raporla belgelemelidirler. Zorunlu durumlarda   bir ders yılı içinde en çok on beş gün 

okul idaresinden izin alınabilir. (MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği mad 29)  Özürlü ve 

özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince  verilen izinlerin toplamı  kırk beş (45) günü aşamaz. 

Sabah geciken öğrenci ilk dersi takip eden beş (5) dakika içerisinde ilgili öğretmen 

tarafından sınıfa kabul edilir. Belirtilen süreyi aşan gecikmelerde öğrenciler, müdür yardımcısından 

onaylı derse giriş kağıdı ile sınıfa kabul edilirler ve yarım gün devamsız sayılırlar. İlk derse girdiği  

halde, sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrenciler yarım gün devamsız  

sayılır. 

Öğrenci herhangi bir sebepten okula gelemeyecek ise velisi sabah saat 09.30’a kadar (212) 

261-77-51 numaralı telefondan Aylin AVAKOĞLU’nu mutlaka bilgilendirmelidir.  

Öğrencilerin mazeretli veya mazeretsiz, tek başına ya da velisi ile (birlikte dahi olsa) idareden 

izin almaksızın okuldan ayrılması kesinlikle yasaktır. 

  

SINAVLAR 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince; 

Öğrencilerimizin okul bünyesinde yapılan tüm ders, uygulama ve değerlendirmelere 

(sınavlara) girmeleri zorunludur. Sınava girmeyen/giremeyen, proje-performans ödevini zamanında 

teslim etmeyen/edemeyen öğrencilerin özürlerinin velileri tarafından belgelenmesi ve müdür 

yardımcısına onaylattırılması gerekmektedir. 

 

Özürsüz olarak sınava katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve 

sınavlarda kopya çeken veya kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenci sıfır(0) puanla değerlendirilir, 

bu durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir. 

 

 Okul bünyesinde yapılacak sınavların tarihleri sene başında dönemsel olarak belirlenir. 

Sınav takvimini ve duyuruları okulumuz web sitesinden takip edebilirsiniz.  

 

ÖDEVLER (PROJE ve PERFORMANS ÖDEVLERİ) 

 

Okulumuzdaki eğitim ve öğretim çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 

yasal mevzuata ve buna bağlı olarak hazırlanan kurum yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. 

Ödevler, öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamada ve edinilen bilgileri pekiştirip geliştirmede 

çok önemli bir etkendir. Öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ne ölçüde ulaştığını ölçmek amacı ile 

değerlendirme yapılır. Öğrenci başarısı; sınavlar, projeler, performans görevleri ile birlikte ders ve 

etkinliklere katılımlarından alınan puanlara göre değerlendirilir. Proje ve performans çalışmaları 

bireyi inceleme-araştırmaya motive ederken aynı zamanda problem çözme, yaratıcılık, bağımsız ve 

grupla iş birliği yapabilme becerilerini kazandırır,destekler. 

Öğrencilerimiz bir eğitim yılı için bir (1) proje ödevi hazırlar. Bunun haricinde ise derse giren 

öğretmenlerin belirleyeceği performans görevleri hazırlarlar. Sınav ve öğrencinin performansına 

yönelik çalışmalar yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir, beşlik (5) sisteme göre nota çevrilerek 

karneye işlenir. 

 

 



 
Puanların Not Değeri 

Puan    Not     Derece 

 

85-100   5    Pekiyi 

70-84   4    İyi 

55-69   3    Orta 

45-54   2    Geçer 

 0-44   1    Başarısız 

 

Öğretmenler sınavların yapıldığı tarihi takip eden on beş gün (15) içinde sonuçları e-okul 

sistemine kaydederler. 

 

ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİ 

 

Eğitim-öğretim sürecinin kalitesi ve verimliliğinde okul-aile işbirliğinin, düzenli iletişiminin 

önemi çok büyüktür. Öğrencilerimiz ve okulla ilgili paylaşmak ve danışmak istedikleriniz 

olduğunda gereken bilgiyi almak için bizlerle iletişim halinde olmaya özen gösteriniz. 

Her ders yılı başında tüm sınıflar için veli bilgilendirme ve tanışma toplantısı yapılmaktadır. 

Bunun yanı sıra Okul Müdürlüğümüzce belirlenen ve internet sitemizde duyurulacak olan 

öğretmen-veli görüşme programı çerçevesine bağlı olarak dilediğiniz öğretmenle görüşebilirsiniz. 

Sizlere daha sağlıklı bilgi aktarımı yapabilmek ve çocuğunuza özel paylaşımlarda bulunabilmek 

adına görüşme taleplerinizi, iki gün öncesinden   

(212)261-77-51 numaralı telefondan Aylin AVAKOĞLU’na bildirmeniz ve randevu almanız 

gerekmektedir 

 

ULAŞIM ve SERVİS ARAÇLARI 

 

Okulumuz öğrencilerinin ulaşım hizmeti Gürsel Turizm Şirketi’ne bağlı araçlar  ile 

sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin haklarını, güvenliklerini korumak ve düzeni sağlamak amacıyla 

Gürsel Turizm ve Özel Tarkmanças Ermeni İlköğretim Okulu’nun ortak anlayışı çerçevesinde 

oluşturulan bir takım kurallar aşağıda belirtilmiştir. Buna göre; 

 

Velilerimiz; 

 Öğrenci servisi ile ilgili kural ve düzenlemeleri bilmelidirler. 

 Çocuklarını kurallara ve düzenlemelere uymaları konusunda desteklemelidirler. 

 Çocuklarının kuralları ve düzenlemeleri anlamasına yardımcı olmalıdırlar. 

 Çocuklarının hareketlerinden sorumlu olduklarının bilincinde olmalıdırlar. 

 Çocuklarının davranışlarını olumlu şekilde geliştirmeye etki etmelidirler. 

 Çocuklarının güvenli yolculuk bilgilerini geliştirmelidirler. 

 Çocuklarının araca binerken ve indikten sonra yetişkinle dahi olsa karşıya geçme bilgilerini 

pekiştirmelidirler. 

 Çocuklarının diğer yolcuların haklarına ve güvenliklerine saygı duymaları gerektiği bilgisini 

pekiştirmelidirler. 

 Sürücü veya yolcu konumunda oldukları sürelerde çocukları için rol modeli olduklarını 

dikkate alarak davranmaları gerektiğini bilmelidirler. 

Öğrencilerimiz servis sürücüsünün ve servis hostesinin gözetimi altında olduğundan sürücünün 

ve hostesin talimatlarına uymak durumundadırlar. Öğrenciler durağa ya da servisin kendisini 

alacağı bekleme yerine servis saatinden 5 (beş) dakika önce gelmelidir. Ana sınıfı ve ilköğretim 

okulu öğrencilerinin servisten inişi sırasında velisinin karşılaması gereklidir. 



 Kaldırımda aracın duracağı yerden güvenli bir mesafede (3-5 adım) geride beklemelidir. 

 Aynı noktadan birden fazla öğrenci araca binecekse düzgün bir sıra halinde beklemelidirler. 

 Araca biner binmez önceden belirlenmiş veya boş bir yere oturmalı ve emniyet kemerini 

takmalıdırlar. 

 Aracın koridor ve çıkışlarını eşyalarını koyarak kapatmamalıdırlar. 

 Sınıftaki davranış şekillerini serviste de göstermeli, sürücüye, hostese ve arkadaşlarına 

saygılı davranmalı, kaba ve küfürlü konuşmamalı, diğer yolcuların haklarına ve güvenliğine 

saygı göstermelidirler. 

 Aracın içinden dışarıya, dışarıdan içeriye ve içerde birbirlerine bir şey atmamalı; ellerini, 

kollarını, başlarını veya vücudunun başka bir kısmını camdan çıkarmamalıdırlar. 

 Yanlarında sivri uçlu, kesici ve tehlikeli eşyalar getirmemelidirler. 

 Soluk borusunun tıkanmasına bağlı yaşamsal risk içermesi nedeniyle araç seyir halindeyken 

herhangi bir şey yiyip içmemeli, sakız çiğnememelidirler. 

 Belirlenmiş duraklar haricinde inip-binmemelidirler. 

 Araç tamamen durmadan yerlerinden kalkmamalıdırlar. 

 Hostes/yetişkinle dahi olsa aracın ön tarafından karşıya geçmelidirler. 

 Araca binerken ve inerken sürücünün kendilerini gördüğünden emin olmalıdır. 

Servis araçları öğrencileri evinden alıp evine ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu sebeple acil ve 

özel bir durum söz konusu olmadıkça servis değişikliği yapmamak, yapılacaksa da öğlen en geç 

13.30’a kadar (212)261-77-51 numaralı telefondan Aylin AVAKOĞLU’nu bilgilendirmek 

gerekmektedir. 

GEZİLER ve KUTLAMALAR 

 

Öğrencilerimizin sınıf düzeyleri, gelişimleri ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanan yıllık 

gezi programında, ziyaret edilecek yerlerin aynı zamanda işlenen ünite ve hedeflenen kazanımlara 

paralel olmasına özen gösterilmektedir. Geziler öncesinde İlçe Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayının 

yanı sıra velinin de imzalı izni alınır. Veli tarafından imzalanmamış veya belirtilen tarihte okula 

ulaştırılmamış izin kâğıtları geçersiz sayılır, böyle bir durumda öğrenci geziye katılamaz. Geziye 

katılamayacak öğrencinin durumu velisi tarafından yazılı bir şekilde belirtilmeli, sorumlu öğretmen 

veya okul idaresine teslim edilmelidir. 

Gezilere katılan tüm öğrencilerimiz okulumuzu temsil ederler, bu sebeple gerek görüntü 

gerekse davranışsal olarak okul kültürümüzü gerektiği şekilde yansıtmak, öğrencinin görev ve 

sorumluluklarındandır. Gezi boyunca uyarı alan ve belirli kurallara uymayan öğrenciler öğretmenin 

tuttuğu rapor doğrultusunda bir sonraki geziye katılamazlar ve gerekli yaptırımlar uygulanır. 

Okulumuz bünyesinde resmi ve dini bayramlar (Noel, Karnaval ve Paskalya Bayramı) ile 

özel günler (kültür haftası, okuma bayramı, İngilizce Tiyatro Şenliği, sene sonu mezuniyet törenleri 

gibi) kutlanmaktadır. Doğum günü gibi kişiye özel kutlamalar okulumuzda düzenlenmemektedir. 

Sadece (tercih doğrultusunda) anasınıfı öğrencileri, kendi sınıflarında öğretmenleri ve sınıf arkadaşları 

ile birlikte pasta kesebilmektedir, dışarıdan misafir kabul edilmemektedir. 
 

 

GÜVENLİK ve DANIŞMA 

Okulumuzun güvenliği deneyimli görevli personel ve kamera sistemi tarafından 

sağlanmaktadır. Kuruma gelen kişiyi güvenlik personeli karşılamaktadır. Gelen tüm ziyaretçiler 

kimliklerini güvenlik birimine bırakıp kayıtlarını yaptırdıktan sonra sekreterliğe 

yönlendirilmektedirler. Sabah saatlerinde okula yapılacak olan tüm girişler bahçe kapısından 

olmakta, servis araçlarının dağılmasından sonra ise ana kapıdan devam etmektedir. 

Öğrencilerimizin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini devam ettirebilmeleri için 

belirlenmiş sınır ve kurallara gereken ciddiyeti göstereceğinize inanıyor; sağlıklı, mutlu ve başarılı 

bir eğitim dönemi diliyoruz. 



KINAMA YAPTIRIMINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR 

1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak, 

2) Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı 

etkinliklerin yapılmasını engellemek, 

3) Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek, 

4) Okulda bulunduğu halde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun 

olmayan davranışlarda bulunmak, 

5) Okulda ya da okul dışında sigara içmek, 

6) Resmi evrakta değişiklik yapmak, 

7) Okulda kavga etmek, 

8) Başkasının malını haberi olmadan almak, 

9) Okulun ve öğrencilerin eşya, araç ve gerecine kasıtlı olarak zarar vermek, 

10) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,  

11) Okul ile ilgili mekan ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak, 

12) Yatılı bölge ortaokullarında, izinsiz olarak okulu terk etmek ve gece dışarıda kalmak, 

Yeni Yönetmeliğe Göre Eklenen Maddeler: 

13) Okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek 

14) Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek.   

 

OKULDAN KISA SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA CEZASI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR 

1.Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara 

kışkırtmak, 

2.Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine 

göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak, 

3.Okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek 

izinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara veya 

sendikalara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilan, broşür ve benzeri propaganda da araçlarını 

dağıtmak, 

4.Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz dışarıda kalmak, 

5.Okul demirbaş eşyasına, kendisinin ve arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlak dışı, 

ideolojik veya siyasi amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak, yazılar yazmak, 

6.Yasaklanmış her türlü yayını okula, okula bağlı yerlere sokmak veya yanında 

bulundurmak, 



7.Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri okula yanlış bildirmek, 

8.Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan 

kaçınmak, 

9.Kumar oynamak, 

10.Öğretmen ve okul yönetimi tarafından verilen görevlerin yapılmasına engel olmak, 

11.Okulda bulunduğu halde kasıtlı olarak bayrak törenlerine katılmamak, özürsüz olarak 

bayrak törenlerine gelmemek. 

TASTİKNAME İLE UZAKLAŞTIRMA CEZASINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR 

1.Hırsızlık yapmak, 

2.Okulla ilişiği olmayan kimseleri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak, 

3.Okulca verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge 

düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak, bu belgelerin sağladığı haklardan 

başkalarını yararlandırmak, 

4.Yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini 

dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç ve gereçlerini bu 

amaçlar için kullanmak, 

5.Okul sınırları içinde herhangi bir yeri okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim ve öğretim 

amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak, Okulun bina, eklenti ve 

donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz malları tahrip etmek, 

6.Ders, sınav ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere 

katılmaya kışkırtmak, 

7.Öğretmenlere, yöneticilere, memurlara ve diğer görevlilere hakaret etmek, karşı gelmek, 

onların okulda veya eklentilerinde görevlerini yapmalarına engel olmak, 

8.Okulda yaralayıcı, öldürücü aletler, silah ve patlayıcı maddeler getirmek veya bunları 

bulundurmak, 

9.Zor kullanarak veya tehditle kopya yapmak veya yapılmasını sağlamak, 

10.Okulda içki içmek, içkili olarak okula gelmek veya uyuşturucu madde kullanmak, 

11.Türk bayrağına, sancağına kasıtlı olarak saygısızlık yapmak, 

12.Milli ve manevi değerleri sözle veya başka bir şekilde aşağılamak, bu değerlere 

küfretmek, 

13.Kendi yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek, 

14.Okul içinde siyasi partilerin, bu partilere bağlı olan kuruluşların, ideolojik amaçlı dernek 

ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, 



başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde 

katılmak, 

15.Herhangi bir kurum, dernek, örgüt ve parti adına üye kaydetmek; para toplamak veya 

bağışta bulunmaya zorlamak 

ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR 

1.Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine 

göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü toplu eylemlere katılmak, 

2.Disiplin ile ilgili işleri ve disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle 

engellemek, 

3.Okulda uyuşturucu madde ticareti yapmak, 

4.İffetsizliği tespit edilmiş olmak, her hangi bir kimsenin iffet ve namusuna tecavüz etmek, 

5.Güvenlik kuvvetleri tarafından aranan kişileri okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve 

barındırmak, 

6.Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, 

dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, çıkarmayı kışkırtmak ve zorlayıcı davranışlarda bulunmak, 

7.Okul içinde ve dışında tek veya toplu halde okulun yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer 

personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, 

8.Okulun bina, ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz malları kasıtlı olarak tahrip 

etmek, 

9.Okul içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeler 

kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi 

veya manevi zarara yol açmak, 

10.Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek, işkence yapmak veya 

yaptırmak, 

11.Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi 

kuruluşların propagandasını yapmak, 

12.“Türkiye Cumhuriyetinin Devleti ve Milletiyle bölünmezliği” ilkesine ve Türkiye 

Cumhuriyetinin İnsan Haklarına ve Anayasa’ nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, 

boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, 

düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak, 

13.Yol kesmek, adam kaçırmak, haraç almak. Haraç almak. 

 



KURULA SEVK 

Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan gerek ihbar ve şikâyet üzerine 

anlaşılması halinde, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi olan okullarda disiplin 

konusu Okul Müdürü tarafından öncelikle bu servise intikal ettirilir. Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik Danışma Hizmetleri Servisinin en kısa zamanda vereceği rapor doğrultusunda konu onur 

kurulu veya disiplin kuruluna sevk edilebilir. 

Disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili tanıkların önce disiplin kurulu başkanı 

tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay sınıfta, topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu 

topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili belgeler toplanıp bir dosya 

düzenlenerek disiplin kuruluna sunulur. 

Disiplin kurulunca verilen “uyarma, mahrumiyet, kınama ve okuldan kısa süreli 

uzaklaştırma” cezaları okul müdürünün onayı ile sonuçlandırılır. Öğrenciye duyurularak yürürlüğe 

konur. 

“Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma” cezası İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun “Örgün 

Eğitim Dışına Çıkarma “ cezası ise Üst Disiplin Kurulunun onayından sonra uygulanır.” 

 

YAPTIRIM TAKDİRİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlarda gerçekleştiği, o andaki psikolojik durumu ve 

kişisel özellikleri, okul içinde ve dışındaki genel durumu, yaş ve cinsiyeti, derslerdeki ilgi ve 

başarısı, okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarı durumu, öğrencinin aynı öğretim yılı 

içinde daha önce yaptırım uygulanıp uygulanmadığı göz önünde bulundurularak olumsuz 

davranışlara uygun yaptırım veya bir alt yaptırım takdir edilebilir. 

Öğrencinin davranışının psikolojik bir nedene bağlı olabileceği durumlarda sağlık merkezine 

yönlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince yapılır ve 

velisi bilgilendirilir.” 

Disiplin uygulamaları sürecinde olan öğrencilerimizin, kişilik haklarının korunmasına, 

gizliliğin sağlanmasına ve öğrencilerimizin psikolojik olarak desteklenmesine özen gösterilir. 

 

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ 
1-5’lik not sisteminde 3.50-4,49 arasında notu olanlar Teşekkür Belgesi ile 4,50 ve üzerinde 

notu olanlar ise Takdir Belgesi ile ödüllendirilir. Ayrıca almış olduğu notlarla istenilen başarıyı 

gösterememekle birlikte aşağıdaki şartlardan en ez birini taşıyan öğrencilerin onur kurulu üyelerinin 

ve okul yönetiminin teklifi üzerine Onur Belgesi ile ödüllendirilmesine karar verilir. 

a-Hiç devamsızlığı bulunmamak. 

b-Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine örnek olmak 

c-çeşitli yarışmalarda sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerde üstün başarı göstermek. 

ç-Eğitici kol çalışmalarında liderlik vasfı göstermek ve gösterdiği faaliyetlerle eğitime katkıda 

bulunmak. 

d-Okulun araç-gereç ve donanımlarını koruma ve kollamadaki örnek davranışları okul yönetimi ve 

öğretmenlerince tespit edilmiş olmak. 

 



ÖDÜL TAKDİRİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  
Madde 8-Ödül takdir edilirken; 

a-Öğrencinin okul içindeki ve dışındaki genel durumu. 

b-Öğrencinin derslerdeki ilgisi 

c-Davranışın niteliği, önemi ve çevresine iyi bir örnek teşkil edip etmediği. 

ç-Çalışmaları ile eğitime katkı sağlayıp sağlamadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okul Davranış Yönetim Politikası Geliştirme Komisyonu 

Bianka BOYACIOĞLU 

Aylin ALTINTOPUZ 

Eyüp DAĞDİBİ 

Aras DELİCE 

Okul Davranış Politikası Genel Kurul üyesi olan tüm öğretmenlerin oy birliği ile almış 

oldukları karar doğrultusunda yürürlüğe girmiştir. 


