
 
OKUL TÜZUĞÜ 

Okul eğitim yeridir ve eğitim calişma yoluyla, bilgi edinimi ve eleştiri bilincinin 
geliştirilmesi.Enstitü hayatı demokrasinin değerlerini esinlenerek,kişinin düşünçe özgürlüğü 
ve din ,ifade,dayanişma,katılım ve saygı özgürlüğü.Öğrenciler, öğretmenler,teknik personel 
idari ve yardimci personel bu ilkelere dayalı doğru ilişkiler, kendi rollerini ve kendı 
anlarında korumak ıçın , bu nedenle , gerekli. Aşağıdaki kurallar erkek ve kız öğrençilerin 
durumuna göre Enstitüsü yetkili makamlar tarafından kabul edilmiştir.                                   

 

                                 BAŞLIK ONE –Haklar ve Ödevler 

ÖĞRENÇİLERİN Madde .1 HAKLARI 
Öğrençilerin doğru rehberlik ve kurtarma ve iletim ve bilgi işlem ıçin bir eğitim amacı 
ile surekli bir kaynak ile Okul tarafından sağlanan öğrenme; calisma ve araştırma etkili 
bir yöntem aracılığıyla bireysel becerileri, sosyal ve mesleki becerilerin 
kazanılması,geliştirilmesi.   
Öğrencilerin dikkatli, eğitim hakkina sahip ve zorlanmalara hazir ve bilgilerin gelişimi 
ile sunulan teşviklere hazir olmalidirlar.Öğrencilerin eğtim amaçlarına bilgi ve dersleri 
ve Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen değerlendirme kriterlerine öğrenme hakkına 
sahiptir.Engelli öğrenciler , arkadaşlari arasında karşılıklı bir ilişki icinde entegre 
edilmişlerdir , öğretmenler ve okul personelı onların bakımıyla ilgilenirler . 
Okul çalışma ve kültürel teklifleri ile ilgili ozellikle de bölge için dengeli ve tedrıcen 
öğrencilere sağlar. 
 
 2. Madde GARANTİ müsaade edilmis 
Okul toplanti hakkini garanti ediyor ve öğrenciler toplantilari sınıf  ve okul düzeyinde  
Okul dernek hakkını ve bunu sağlamak için uygun bir konaklama sunmaktadır.Sınıf 
temsilcileri ve öğrencinin ders zamaninda karşilayan bir komite kurmaya hakkı vardır. 
 
3.Madde  TOPLANTİ HAKKI VE DAVRANIŞ KURALLARI 
1.ÖĞRENCİLER TOPLANTİSİ 
Öğrenci toplantıları Enstitü, Sinif, veya ortak derslerden olabilir ve eğitim ya da 
toplumun sorunları ile ilgili bir gündem sunmalıdır. Ay da iki saatlik bir sınıf 
toplantisina müsaade ediyoruz. Toplantilar her zaman ayni derslere içermemek için 
haftanın farklı günlerinde yapılmaktadır.Yazılan istek gündemin detayları ile başvuru 
ile ilgili öğretmenlerin imzaları ile birlikte yönetmenliğiye en az üç gün önce almali. 
Sinif defterine kaydedilir.Öğretmenler toplanti sirasinda denetimi sağlamak için duzenlı 
bır toplantı olmasi için bu şartlar yerine getirilmediği taktirde toplantı durdurulabilir.  
2.VELI TOPLANTİSİ 
Velı toplantıları Enstitü, Sinif, veya ortak derslerden olabilir . Velı toplantıları Enstitü, 
Sınıf veya ortak derslerden olabilir. Bir sınıfın veya kursun toplantıları ,okul velilerin 
temsilcisinin talebi uzerine yapılıyor. Aıle Velieri ebeveynleri sinif toplantilarin 
sonuçundan haberdar edebilirler, bir aile toplantisi isteyerek ya da okul arasindan 
maddi bilgiler gonderilebilir.  
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ÖĞRENCİLERİN Madde 4. GÖREVLERİ 
Öğrenciler okul aktivitelerini yapmak okula vaktinde gelmeli ve butun ders 
malzemelerini getirmelidir. Her öğretim yılı başinda öğrenciler ve sınıflar için mobilya 
teslim alır,onlara tahsis edilmiştir ve bulduğunuz şekilde teslim 
edilmelidir.Okul,toplumun mirasıdir, saygı duyulmalıdır bu yuzden herhangi bir hasar 
olduğunda telafı edilmelidir: sınıfa veya satin alanlara tahsil edilecektir.  
Yıl sonunda Enstitü herhangi bir hasar telafisi olarak posta tarafindan para talep 
edilebilir.  
Sınıf temsılcılerı zaman zaman sınıfın mobılyalarini ve durumunu kontrol etmekte ve 
sınıf öğretmenlerine bildirmekle yükümlüdurler.  
Derse devamlilik ve okul calişmalari kapsaminda tum eğitim organizasyonlara katilim 
mecburidir. 
Ders sirasinda öğrencilerin dişari cikmasina izin verilemez.Öğretmen , koridorlarda ya 
da banyolarda toplanmayi önlemek için bir seferde tek bir öğrencinin çikişina izin 
verebilir, beden gitimi dersinde muafiyeti olan öğrenciler yine de spor salonunda 
bulunmalidirlar. 
Öğrenciler tahliye testlerini düzenli ve aktif bir şekilde katilmalidirlar. 

Değerli esyalarinizi ya da paranizi sahipsiz birakmak yasaktir ve bundan okul 
sorumlu değildir.Başka bir sınıfa veya spor salonuna gidiş sirasinda sınıf temsilcileri 
tarafindan sınıfın boş olduğunu sağlamalidir ve sınıf ATA veya öğretmen tarafından 
kapatilmalidir.Kişinin kendi ve başkalarinin guvenliği için okulda tehlikeli nesneler 
yasaktir.  

 

 

 

IKINÇI BAŞLIK  – DAVRANIŞ KURALLARI 
 
 
Okul sadece okul saatlerinde öğrencilerin ve planlanan faaliyetleri bağlamında 
sorumludur. Bu süreler dişinda hiç bir sorumluluk alinmiyor.   
 
5.Madde OKULA GİRİŞ 
 
Öğrenciler düzenli bir şekilde ılk zil caldiktan beş dakıka içinde sınıfta olmalidir(sabah 
7.55 öğlen 13.55) ,boylece ıkıncı zil caldiğinda sınıfta olurlar (sabah 8.00 öğlen 14.00)  
Eğer, bazen, ve haklı nedenlerle geçikmeler en fazla 10 dk içinde olmalidir, ılk bir saat 
öğretmen öğrenciyı sınıfa kabul edecek ve ayni zamanda sınıf defterine gecikmesi 
bildirilir. Bu geçikme eğer alışılmış bir hal alirsa veya 10 dk gecerse , öğrenci sınıfa 
kabul edilmeyecektir ve, bu durumda, ıkınçı saatın başinda girmelidir o sırada okul 
lobısınde bekletilir. Ikınçı saatin  girişinde ertesı gün haklı bır sebeple kişisel kitapçiğia  
gosterilmelidir. Bir saatten fazla bir gecikme öğlanüstü sebeplerle olmalidir ve 
öğrenciler mudur veya yetkili olan personelin onayıyla sınıfa kabul edilirler.  
 
 
 
 
 



6.Madde ERKEN ÇIKIŞ IZINLERI  
Hiç bir öğrenci yetkisi  olmadiği sürece okuldan  ayrilamaz.  
Mudur veya onun yardimcisi tarafından yetkilendirebilinir, sonra talebı yazili bir şekilde 
özel kıtapçiğia sunulur. 
Reşit olmayan öğrenciler sadece ebeveynlerinin eşliğinde ayrilabilirler; bu sonuclar, 
yapilamazsa mudurıyetı telefonla uyarmalidirlar. Reşit olanlar,ebeveynlerinin  yetkisı 
olduğu taktirde yazılı olarak yalepte bulunabilirler. 
 
 7.Madde DEVAMSIZLIKLAR 
Ailevi gerekçelerle hastalik izni ile ilgili açiklamalar resmi okul kitapçiğina sunulmalıdır  
yaşı tutmayan öğrenciler için ailesi tarafından imzalatilir, ailesinin yetkisi varsa   reşit 
öğrencide imzalayabilir.    
Sağlık ve aile nedenlerıyle yapilan  devamsızlık ile ilgili açiklamalar okula ayni gün 
icerisinde öğretmene dörüdan teslim edilmelidir.Öğrencinin açiklamasi yoksa sadece 
ölağanüstü bir sebeple sınıfa kabul edilir, ılk günden sonra sınıf defterıne  özel bir 
raporlama yazilir ve en az üç gün içinde getirilmesi mecburidir.Aksi halde ,sınıf 
öğretmeni ertesi gün öğrencinin okula kabul edilmediğini ailesine bildirir ve herhangi 
bir sorumluluk kabul edilmez. 
Sağlik nedenlerinden ötürü olmasi durumunda beş günden daha fazlaysa(resmi 
günlerde dahil) her zamanki gerekçe ötesinde doktordan sağlik raporu 
sunulmalidir.Beş günden fazla olması başka nedenlere bağlaniyorsa veli tarafindan 
belirtmesi gereklidir. 
 
8.Madde  DERSLER VE DINLENME ALANLARI 
 Ara zamanini belirten ses duyulduğunda öğrencilerin  sınıflardan,laboratuardan ve 
atölyeden cikmalari gerekir, dinlenme salonunda veya çit ıçinde bu süreyi 
geçirebilirler. Okulun dişina geçmek kesinlikle yasaktir .Görgülü ve düzgün bir şekilde 
boş ıçeçekler ve artıklar özel kaplara konulmalıdırlar. Ara sonunda, öğrenciler derhal 
sınıflara donmelidirler. Sınıfta ile laboratuvarda içeçek ve gıda maddeleri tuketmek 
yasaktir.Ders sirasinda, gerekli durumlarda ,kısa surelı tek bir öğrenciye çikiş ıznı 
verılebılır,sabah ılk saat ile ara zamanlarinda kı ve oğleden sonrakı son saatler 
hariçinde.Ders saatlerinde bar ve makinelere  erişim yasaktir.Öğle yemeği molasinda 
öğrenciler avlu alaninda beklemesi mümkün olacak, fakat koridor, sınıflar ve spor 
salonu hariç.Öğle yemeği sırasında avlu ve bar önünde gözetim garanti 
edilmemektedir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.Madde SAAT BİTİŞİ VE ÖĞRETMEN DEĞİŞİKLİĞİ 
 Saat sonunda, siradaki ders için beklerken, öğrenciler sınıfta kalmali ve doğru bir 
davraniş sergilemelidirler.   
Öğretim faaliyetlerinin sonunda,bir sınıf sınıftan ciktiğinda,cevre düzenini düzenli 
birakmalidirlar  ,okul mobilyaları da dahil olmak üzere (masa ve özellikle sandalyeler). 
 
Madde 10. SİNİF KAYITI 
Öğretim suresince sınıf defterinden öğrenciler sorumludur. Sınıf defterinin (resmi 
belge) kaybolmasi halinde kanun , okul mudurunun Adli kurum ve kamu guvenliğine 
rapor etmesini gerektirir.Spor salonuna ve labaratuvara giderken sınıf defteri sınıf 
temsilcilerine verilir.  
 
11.Madde  ÇEVRE EĞİTİMİ 

Her öğrencinin akademik ve idari personel tarafından verilen talimatlara uymasi 
gerekir ve düzgün davranma yükümlülüğü vardir,okulda tabela tarafından belirtilen 
yasaklara uymali ve herhangi bir vasara neden olmamalidir.Mobilyaya herhangi bir 
zarar verildiğinde sınıf kayit defterine derhal bildirilmelidir ve neden olanlardan 
odenmelidir;Sorumlulari tespit etmek mumkun değilse zarar sinifa veya 
labaratuardan yararlanan kişiler tarafından tahsil edilecektir.  

 
12. OKUL ÇEVRESİ 
Motosiklet,moped ve bisiklet döşeli okulun sağ kenarında belirlenen alanlarda 
yerleştirilmelidir. Başka yerlere yetişmek/ veya park etmek yasaktir..Park alanları ve 
ortalama bir hızla sağlanmalıdır okul içinde motosiklet ve mopedler kullanması 
yasaklanmıştır. 
Girişlerin ve barlarin önü,parmakliklarin gırış yakınlarında veya yayalarin alanlarinda 
park yasaktir. Yeşil alanlar, bitki ve diş yapi mutlaka uyulmalıdır. Eğer kasıtlı olarak 
veya ihmal yoluyla kaynaklanan herhangi bir zarar için tazminat istenecek. 
 
13.Madde SİGARA YASAĞI 
11.11.75 Kanunu 584 ve Hukuk 3, 2003/01/16 ve eğitim amaçları açısından okulun 
butun kapalı alanlarinda bar, lobi,tuvaletler, koridorlar dahil olmak üzere sigara 
kullanmasi yasaktir. 
 
14.Madde  TELEFONU KULLANIM YASAĞI 
Cep telefonu kullanmasi ders sırasında herkez için yasaktir (öğrenciler ve 
öğretmenler) C.M 362/98 beklendiği gibi. Öğretmen , uyulmamasi halınde cep 
telefonu alir ve bir velı tarafından mudurıyetten teslim alinabilir.  
 
15.Madde YANGIN MERDIVENINI KULLANMA YASAĞI 
Sayılı kanun hükmünde kararnamede D.Lgs.626/94 uyarınca, yangın merdivenlerini 
siradan bir yol olarak, veya ders değeğişimlerinde ara süresinde bekleme yasaktir. Bu 
yasağı ihlal eden herkez, yetkili makamların bir para cezası ile cezalandırılır. 
 

 

                                  

                             

 



                       ÜÇÜNÇÜ BAŞLIK– DİSİPLİN KURALLARI 
 
A. GENEL KURALLAR 
Okulun çeşitli parçaları arasında karşılıklı saygı olması gerekir. 
 Öğrenciler öğretmen hariçinde yardimci personellere cevap veriyorlar, onlarında hakkı 
ve ödevidir saygi aramak ve yazili olarak disiplin eksikliklerini bildirmek. Her operatör 
öğrencinin uygunsuz bir davranişini gördüğünde uyarabilir.  
Disiplinsizlik durumlarinda raporlama prosedürü hızlı olmalıdır ve üç yolu vardır: 

a) Sınıf defterine disiplin notu verilir; 
b) Bir formu hızlı doldurarak(tarih, olay, mevzuat ve başvuranin ımzası);  
c) Baş öğretmene raporlama veya ışbirlikçisine.  

 
B. DİSİPLİN KURALLARI 
Disiplin cezalari eğitim amaçlı ve geçici nitelikte olması lazim;orantili olan ve okul 
toplumu içinde doğru ilişkiler kurmalarini sorumluluk duygusunu güçlendirmeyi 
hedefliyor. Hiç kimse birinçi durumunda kendi gerekçelerini dinlemeden disiplin 
işlemine tabi tutulmayacaktir. 
 Disiplin eksiklikleri:  

a) Öğretmenlere, okul müdürüne, personellere ve sınıf arkadaşlarina saygi 
eksikliği. 

b) Saygısız davraniş veya haysıyet, dın ve insan ceşitliliği okul göruntüsü  için 
zararli.  

c) Okul aktıvıteler sırasında  davraniş bozukluğu. 
d)  Okul tesıslerıne darbe ve yanliş kullanilmasi. Enstitü ve okul Müdürünü ve 

ekıbını dıkkate alinmasi ve Emnıyet amirinın verdini hükümlere uymamak. 
Hasar tamir edildiği taktirde aşağidaki disiplin kurallari uygulanir: 

a) Öğretmenin yazili olarak çağirmasi 
b) Derslerden uzaklaştirma 
c) Sınıf defterine açıklamasi 
d) Okul Müdürünun kınaması 
e) Enstitünün performanslarini sağlamak 
f) Derslerın askiya alinmasi 

Derslerin askiya alinmasi saygisiz bir durumda söz konusu olur veya bir kaç yazili 
uyaridan sonra olur.  
Her durumda sınıf Konseyı ayrı ayrı çözmek için çalişaçağiz. 
 
C. İTİRAZ 
Enstitü garanti kurumu tarafından ( virgül 2 md 5 DPR 1998/24No 248) bulunur ve 
yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 
Düzenleme Komitesi bir öğretmen ve Okul konseyı, öğrenciler tarafindan seçilen bir 
velı tarafindan seçılmiş temsilci, ATA personel temsilcisi tarafindan Konsey okul 
Müdürü olüşür.  
Öğrenci 15 gün içinde yazılı olarak cezasini itiraz edebilir.  
 
 
 


