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ORTAOKUL VE LĠSE 

ÖĞRENCĠ VE VELĠLERĠNDEN BEKLENTĠLERĠMĠZ 

Öğrencilerin; 

 Okula kayıt olduklarından itibaren bulundukları her ortamda kendilerini ve ailelerini temsil

ettikleri kadar TED İstanbul Kolejini de temsil ettiklerini akıldan çıkartmamaları,

 Okulun bağlı olduğu yönetmeliklere ve okul yönergelerine uygun hareket etmeleri,

 Tüm ilişkilerinde (öğrenci-öğrenci, öğretmen- öğrenci, personel-öğrenci) görgü ve nezaket

kuralları içinde, küfür ve argo içeren sözler kullanılmaksızın, fiziksel ve psikolojik zarar verici

hareketlerde bulunmaksızın hareket etmeleri,

 Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarılarını dikkate almaları,

 Okul ve çevresini temiz tutmaları, doğayı korumaları,

 Okuldaki tüm mekanlara ait kullanım beklentilerine uymaları,

 Okula ait malzeme ve eşyaları korumaları ve zarar vermemeleri,

 Okul servis araçları okulun bir uzantısıdır. Bu nedenle servis araçlarında okul içi beklentilerin

geçerliliğinin sürdüğünü bilmeleri,

 Derslerde ve randevularda verilen zamana uymaları,

ÖNEMLĠ:

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

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

sayılır.  

Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi sene başı öğretmenler kurulunda karara 

bağlanır. Buna göre normal koşullarda (sabah etüt ve birinci ders) ilk 20 dakikasından sonra 

geç gelen öğrenciler okul idaresi tarafından mazeretleri kabul görmedikçe yarım gün 

devamsız sayılır. (Lise) 

Öğrenciler tüm derslerde, görüşmelerde ve toplantılarda zamanında hazır bulunmakla 

yükümlüdür. Öğrencilerin derse geç kaldıklarında ilgili müdür yardımcısı ofisine giderek, 

“Derse Kabul Kâğıdı” almaları beklenir. Müdür yardımcısından “Derse Kabul Kâğıdı” alarak 

sınıfına gitmeyen öğrenci yok yazılır. Bu kağıdı alan öğrencinin numarasının yanına 

“Yoklama Fişinde”, ders öğretmeni tarafından G (geç) yazılır ve bu kağıt “Yoklama Fişine” 

iliştirilir. 5. Geç kalması durumunda e-okul’a devamsızlığı özürsüz yarım gün yazılır. 

 Günlük toplam ders saatinin 3/2 si (6 ders ve fazlasında gelmeyen öğrenci bir tam gün

özürsüz yazılır. Öğrenci özür belgesi getirirse belgede saat aranır. Saati kabul gören özür

belgelerinde devamsızlık özürlü sayılır. Aynı gün öğrencinin sınavı var ise sınava alınır. Özür

belgesi sınav kağıdının arkasına tutturulur.

 Ġlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur. İlk derse girdiği hâlde

sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine

ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır. Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin

başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin

verilebilir. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca

olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler. Eğitim

ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada
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güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin 

son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.  

 Sınav günlerinde ilk üç dersten sonra çok acil ve önemli bir gerekçe olmadan öğrenciye izin

verilmez.

 İlk üç saat içinde gelenler yarım gün yok yazılır.

Özürlü geç kalma öğrencinin okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR uzmanı, yurtiçi-yurtdışı

danışmanlıklar ve revirde bulunması nedeni ile geç kaldığı durumlardır. İlgili birimlerden

alınan ayrılış saatini gösterir yazılı/sözlü bilgiye göre müdür yardımcısının vereceği geç kâğıdı

ile sınıfa dönülür.

 Okul etkinliklerine ve törenlere katılmaları,

 Okul kılık kıyafet çizelgesine uymaları,

 TED İstanbul Koleji Özel Lisesi Cep Telefonu Kullanım Kuralları Sözleşmesi’ne uymaları,

(Sözleşme ekte yer almaktadır. Telefon ders aracı olarak öğretmen kontrolünde kullanılabilir.)

 Cep telefonu dışında farklı elektronik aletleri okula getirdiklerinde, bunları son ders bitimine

kadar müdür yardımcısının bilgisi ve izni dışında kullanmamaları, dolaplarında kapalı olarak 

muhafaza etmeleri, 

ÖNEMLĠ:  

Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığı durumlarda, öğretmenler bu aletleri alır ve ilgili 

müdür yardımcısına, üzerine kime ait olduğunu yazarak teslim ederler. Müdür yardımcısı, 

kendisine teslim edilen bu aletleri, kendi belirlediği zamanda, öğrenci velisine teslim eder. 

Okula getirilen bu aletlerin sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir.  Kaybolduğunda okulun 

herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 Her öğretim yılı başında Müdür Yardımcıları tarafından dağılımı yapılan koridorlardaki

bireysel dolapları temiz ve düzenli tutmaları, okul ile ilgili kitap, defter    ve ders

malzemelerini saklamak amacı ile kullanmaları, dolapların asma kilitlerini ve anahtarlarını

kendilerinin temin etmeleri, dolaplarını kilitli tutmaları,

ÖNEMLĠ:

Açık dolapların güvenliğinden okul yönetimi sorumlu değildir. Okul yönetimi herhangi bir

zamanda dolapların denetimini yapabilir ve gerektiğinde dolabı öğrenciden geri alabilir.

 Ehliyetleri olsa da kendi kullandıkları motorlu araçlarla okula gelmemeleri (araba-motosiklet-

mobilet-ATV v.b.) beklenir.

Velilerin; 

 Okul İdaresi/ Öğretmenleri ile uyum içinde, okul kültürüne uygun hareket etmeleri,

 Okulun bağlı olduğu yönetmeliklere ve okul yönergelerine uygun hareket etmeleri,

 Okul iletişim kanallarını (WEB sayfası- e posta- SMS) takip etmeleri,

 İletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda; ilgili müdür yardımcısına / öğrenci işlerine

bildirmeleri,

 Okuldan gönderilen tüm yazı ve mesajları yakından takip etmeleri ve kendilerinden istenenleri

(form doldurma, izin yazısı yazma, ücret ödeme v.b.) istenen zamanda yerine getirmeleri,

 Kayıt esnasında istenen “Öğrenci Sağlık Bilgi Formu”nda bilgi değişikliği olduğunda okul

revirini bilgilendirmeleri,
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 Okul ile ilgili dilek, yorum, öneri, soru ve sorunlarını sosyal medya ve okul dışı çevrelerle

değil, doğrudan Okul İdaresi ile paylaşmaları,

 Okul ile ilgili tüm ilişkilerinde görgü ve nezaket kuralları içinde, küfür ve argo içeren sözler

kullanılmaksızın, fiziksel ve psikolojik zarar verici hareketlerde bulunmaksızın hareket

etmeleri beklenir.

ORTAOKUL VE LĠSEDE 

DERSLĠKLERDE;  

 Öğrencilerin, 

 Ortamı ve sıraları temiz ve düzenli kullanmaları,

 Gün sonunda tespit edilen düzensizlik bir sonraki gün yine o derslikte  bulunan öğrenciler 

tarafından giderilir.

 Panoları düzenli kullanmaları ve onlara dersle ilgili çalışma ve öğrencilerin tümünü ilgilendiren

duyuruların dışında bir şey asmamaları,

 Ders zili çaldığında, dersliklerinde olmaları ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini

beklemeleri,

 Düzeni ve akışı bozmadan dersi dinlemeleri, ders esnasında söz alarak konuşmaları, izin

almadan yerlerinden kalkmamaları,

 Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundurmaları, derslik malzemelerini izinsiz ve yetkisiz

kullanmamaları, zarar vermemeleri,

 Çalışmalarını zamanında ve tam yapmaları,

 Yiyecek-içecek (su hariç) bulundurmamaları,

 Ders bitiminde, öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkmaları,

 Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını sıralarda bırakmamaları, okulda bırakacakları

ders malzemelerini bireysel dolaplarına kilitlemeleri beklenir.

MÜZĠK DERSLĠKLERĠNDE; 

Öğrencilerin, 

 Müzik odasına Müzik öğretmenlerinin izni olmadan girmemeleri,

 Müzik aletlerini izinsiz kullanmamaları,

 Eşyaları temiz ve özenli kullanmaları,

 Evden getirdikleri müzik enstrümanlarını 1. ders saatinden önce Müzik Bölümüne teslim

etmeleri, son ders saatinden sonra almaları,

 Müzik aletlerini ilgili öğretmen izni olmaksızın oda dışına çıkartmamaları beklenir.

GÖRSEL SANATLAR DERSLĠKLERĠNDE; 

Öğrencilerin, 

 Çalıştıkları yeri temiz ve düzenli kullanmaları,

 Araç-gereçleri ve diğer eşyaları dikkatli kullanmaları,

 Başkalarını rahatsız etmeden çalışmaya özen göstermeleri,

 Dersliklerdeki malzemeleri izinsiz kullanmamaları,

 Resim araç ve gereçlerini ilgili öğretmen izni olmaksızın oda dışına çıkartmamaları beklenir.
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SPOR SALONLARI VE AÇIK SPOR TESĠSLERĠNDE; 

Öğrencilerin, 

 Öğretmenleri ile birlikte olmaları,

 Ders araç ve gereçlerini ilgili öğretmen izni olmaksızın kullanmamaları, salon ve tesislerin

dışına çıkartmamaları,

 Araç-gereçleri ve diğer eşyaları dikkatli kullanmaları,

 Ders/etkinliklere okul tarafından belirlenmiş olan spor kıyafet ve etkinliğe uygun ayakkabı ile

katılmaları,

 Spor salonlarını, açık spor tesislerini ve soyunma odalarını temiz ve düzenli kullanmaları

beklenir.

FEN LABORATUVARINDA; 

Öğrencilerin, 

 Öğretmenleri ile birlikte olmaları,

 Çalışmaya başlamadan önce deney föyünü dikkatlice okumaları ve yönergeleri takip etmeleri,

 Deney yaparken elbiselerine dikkat etmeleri ve saçlarını toplamaları,

 Yiyecek ve içecek bulundurmamaları,

 Boş beher, bardak ve şişelerden kesinlikle bir şey içmemeleri,

 Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene bilgi vermeleri,

 Kullanılmayan ispirto ocaklarını kapatmaları,

 Test tüplerini ısıtırken ateşe açı yapacak şekilde tutmaları, ağzının kendilerinden uzakta

olmasına dikkat etmeleri,

 Isıtılan test tüpleri ve beherleri eldivenle veya tutacakla tutmaları,

 Alkol içeren solüsyonları kullanmadan önce bütün ispirto ocaklarını mutlaka kapatmaları,

 Bütün ilk yardım malzemelerinin yerini önceden öğrenmeleri, (yangın söndürücü, musluklar

gibi).

 Kimyasal maddeleri asla lavaboya dökmemeleri, öğretmenin gösterdiği kimyasal atık şişesine

dökmeleri,

 Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek şekilde

yerleştirmeleri, kenarlardan uzak tutmaları,

 Çalışma sona erdiğinde masaları temiz ve düzenli bırakmaları beklenir.

BĠLGĠSAYAR LABORATUVARINDA; 

Öğrencilerin, 

 Öğretmen gözetiminde çalışmaları,

 Öğretmen izni olmadıkça bilgisayarı açıp, kapatmamaları,

 Düzenli olarak bilgisayar laboratuvarlarını kullanan sınıflar için öğretmen tarafından

hazırlanan oturma planlarına uygun şekilde oturmaları,

 Laboratuvarlardaki bilgisayarları kendi oturumlarıyla açmaları ve işleri bittiğinde

oturumlarını kapatmaları,
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 Öğretmenlerinin izni olmadan; bilgisayarlara herhangi bir dosya, program vb. yüklememeleri 

ve bilgisayarlarından dosya, program silmemeleri, 

 Ders sırasında kullandıkları bilgisayarı, öğretmenlerinin izni olmadan değiştirmemeleri, 

 Bilgisayarlarda oyun oynamamaları, 

 Yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının rahatsız etmemeleri, sessiz ve düzenli çalışmaları, 

 Yiyecek ve içecek bulundurmamaları, 

 Kullandıkları bilgisayarda herhangi bir arıza oluşması durumunda bir müdahalede 

bulunmadan öğretmene haber vermeleri, 

 Kullandıkları bilgisayarın “reset” düğmesine gereksiz yere basmamaları,  

 Bilgisayar kablolarını çıkartıp takmamaları, 

 Kullandıkları bilgisayarı başkalarının da kullandığını göz önünde bulundurarak, başkalarına 

ait dosya ya da klasörlere müdahalede bulunmamaları, 

 Bilgisayara zarar verecek taşınabilir bellek kullanmamaları, 

 Öğretmenin izin vermediği sitelere girmemeleri, 

 Bilgisayar donanımlarına ıslak elle dokunmamaları, 

 Şifrelerini gizli tutmaları,  

 Sistem dosya ve klasörlerine izinsiz girmemeleri, 

 Laboratuvarı bilgisayar çalışması dışında bir amaçla kullanmamaları, 

 Okul çalışmalarını yürütmeleri, araştırma yapmaları ve diğer kişilerle iletişim kurmaları için 

oluşturulmuş olan bilgisayar ağını başka amaç için kullanmamaları, 

 Okul “server”larında kullanılan dosyaların özel olmadığını bilerek, sistem teknisyenleri ve 

yöneticilerinin gerektiğinde öğrenci dosyalarına bakabileceğini bilmeleri, 

 Ders bitiminde bilgisayarları düzgün bir şekilde kapatmaları, sandalyeleri ve masaları düzenli 

bırakmaları beklenir. 

 

3D LABORATUVARINDA; 

Öğrencilerin, 

 Öğretmenleriyle birlikte 3D Laboratuvara gelip, gitmeleri, 

 Ders başında kendilerine teslim edilen 3D gözlüklerini dikkatli kullanıp, ders sonunda 

hasarsız olarak laboratuvar öğretmenine elden teslim etmeleri, 

 3D gözlüklerinde herhangi bir arıza olması veya görüntü alamamaları durumunda; 3D 

Laboratuvarı sorumlu öğretmenine durumu bildirmeleri ve kendilerinin hiçbir şekilde 

gözlüğe müdahale etmemeleri, 

 Ders sırasında izinsiz ayağa kalkmamaları ve ders öğretmeninin direktiflerine uymaları, 

 Ders bitiminde, laboratuvardaki masa ve sandalyeleri düzgün şekilde bırakmaları beklenir.  
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KÜTÜPHANEDE;  

Tüm öğrenciler, kütüphanenin doğal üyesidirler ve açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane 

materyallerinden serbestçe yararlanabilirler, kütüphaneden kaynak ödünç alabilirler. Okul 

kütüphanesinde her öğrenciye 2 hafta süre ile 2 yayın ödünç verilir. Öğrencilerin bu süreyi uzatma 

hakkı vardır (1 kereye mahsus olmak üzere 1 hafta). Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar 

tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatma işlemi yapılmayabilir. 

Öğrencilerin, 

 Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları ödünç süresi bitiminde iade etmeleri,

 Ödünç alınan yayının kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili öğrenci,

yayının yenisini temin etmeleri,

 Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için okul yönetimi tarafından belirlenen

bir bedeli ödemeleri,

 Yiyecek ve içecek bulundurmamaları,

 Yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının rahatsız etmemeleri, kütüphanedeki diğer kullanıcıları

rahatsız etmeden sessiz ve düzenli çalışmaları,

 Kütüphanedeki internet bağlantılı bilgisayarların araştırma amaçlı kullanmaları beklenir.

KANTĠN-KAFETERYADA; 

Öğrencilerin, 

 Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olmaları,

 Yüksek sesle konuşmamaları,

 Başkalarını rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmamaları,

 Eşya ve çevreyi temiz tutmaları ve bırakmaları,

 Alışveriş yaparken ve yemek alırken kantin kartlarını kullanmaları,

 Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate almaları,

 Ders zili çalmadan önce yemek ve alışverişi bitirmeleri beklenir.

KONFERANS SALONUNDA; 

Öğrencilerin, 

 Salona öğretmenleri ile birlikte gitmeleri,

 Sessiz bir şekilde kendilerine ayrılan bölüme oturmaları,

 Etkinlikleri sessiz bir şekilde izlemeleri,

 Yiyecek ve içecek bulundurmamaları beklenir.

REVĠRDE; 

Revirde, okul saatleri içerisinde bir doktor ve hemşire, yatılı bölümünde gece ve hafta sonları sürekli 

bir hemşire bulunur. 

Öğrencilerin, 

 Herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile revire başvurmak istediklerinde (acil durumlar dışında)

ilgili Müdür Yardımcılarından izin kâğıdı almaları,

Gerekli müdahale yapıldıktan sonra,

 Dersliklerine geri dönebileceklerini,
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 Bir süre müşahede altında tutulabileceklerini,

 İlgili müdür yardımcısı tarafından velisi aranarak revirde tutulabileceklerini ya da eve

gitmesine karar verilebileceğini, 

 Veli ile iş birliği içinde herhangi bir sağlık kurumuna gönderilebileceklerini bilmeleri,

 Acil bir durumda revire gidildiğinde,

 İlgili Müdür Yardımcısının (olmadığı durumlarda okul müdürü tarafından

görevlendirilecek bir Müdür Yardımcısının) revir tarafından bilgilendirileceğini, 

 Müdür Yardımcısının revire öğrencinin yanına gideceğini,

 Okul Doktoru / Hemşiresi tarafından hastane ya da bir uzmana götürülmesi gerektiği

belirtildiğinde Müdür Yardımcısının öğrenci velisini bilgilendireceğini, 

 Okul dışında bir sağlık kurumuna yönlendirilmek zorunda kalındığında, önceden

doldurulmuş sağlık formlarında ya da veli tarafından telefon konuşmasında belirtilen 

sağlık kurumuna götürüleceğini, 

 Okul aracı ya da ambulans ile nakli yapılmak durumunda kalındığında bir sağlık

personelinin öğrenci ile birlikte belirlenen hastaneye gideceğini, öğrenciyi velisine teslim 

edeceğini, 

 Çok acil bir durum varsa, ambulans ile en yakın hastaneye gönderileceğini ve aynı

zamanda velilerinin bilgilendirileceğini bilmeleri, 

 Okula getirmek zorunda kaldıkları ilaçları yanlarında bulundurmamaları ve revire isimlerini

yazarak teslim etmeleri beklenir.

SERVĠS ARAÇLARINDA; 

Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğindedir. 

Öğrencilerin, 

 Sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise binecekleri noktalarda hazır olmaları,

ÖNEMLĠ:

Sabah ve akşam servislerine geç kalan öğrenciler, diğer öğrencilerin de geç kalmalarına

neden olmamak için, beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin evden okula ya da okuldan eve

ulaşımları velileri tarafından sağlanır.

 Servis araçlarının güzergâh boyunca her ne nedenle olursa olsun, kayıtlı öğrenci dışında

yolcu indirip, bindiremediklerini, ancak zorunlu nedenlerle ve yer olduğu takdirde, servis

firmasına kayıtlı okulumuzun diğer öğrencilerini de servise alabileceklerini unutmamaları,

 Zorunlu durumlarda servis değişikliği yapacak öğrencilerin velilerinden servis değişikliğine

izin verdiğine dair belgeyi ilgili Müdür Yardımcısına aynı gün öğlene kadar teslim etmeleri

gerektiğini, istekleri uygun görülürse servis firması tarafından gerekli düzenlemenin

yapılacağını, yazılı veli izin belgesi olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da

bir başka araçla okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini bilmeleri,

 Herhangi bir sorun olduğunda durumu doğrudan ilgili Müdür Yardımcısına iletmeleri,

 Araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları ödemeleri,

 Sürücülerden, veli izni ve okul yönetiminin onayı olmaksızın kendilerini inmeleri gereken

noktalar dışında herhangi bir yerde bırakmalarını istememeleri,

 Sürücülerin, servis hosteslerinin ve araçtaki öğretmenlerin uyarılarını dikkate almaları,
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 Yüksek sesle konuşmamaları, çevrelerini rahatsız etmemeleri,

 Yiyecek ve içecek bulundurmamaları,

 Sürücünün dikkatini dağıtıcı, rahatsız edici hareketler yapmamaları,

 Araç hareket halinde iken ayakta durmamaları, pencere açmamaları ve emniyet kemerlerini

bağlamaları beklenir.

ÖNEMLĠ:

Servislerde kural dışı davranışlarda bulunan öğrenciler, sürücü, hostes ya da serviste bulunan

öğretmen tarafından yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildirilir. Bu öğrenciler,

 İlk kez bildirildiklerinde “sözlü uyarı/ yazılı uyarı ve veliyi bilgilendirme”

 İkinci kez bildirildiklerinde “İki gün servis hizmetinden yararlanamama”,

 Üçüncü kez bildirildiklerinde “Beş gün servis hizmetinden yararlanamama”,

 Dördüncü kez bildirildiklerinde “Servis hizmetinden süresiz yararlanamama”,

yaptırımları alırlar. 

ORTAOKUL VE LĠSEDE SINAVLARDA; 

Öğrencilerin; 

 Sınav saatinden önce sınıflarında, sınav düzeninde hazır bulunmaları,

 Sınav araç-gereçlerini yedekleri ile birlikte bulundurmaları,

 Sınav esnasında konuşmamaları ve diğer öğrencileri rahatsız etmemeleri, sınav düzenini

bozacak davranışlarda bulunmamaları,

 Sınavla ilgili yazılı açıklamaları dikkatle okumaları, sözlü açıklamaları dikkatle dinlemeleri ve

uygulamaları,

 Sınav süresi bitiminde soru ve yanıt kâğıtlarını istenilen düzende teslim etmeleri,

 Sınav kağıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazmamaları,

 Raporlu olduğu için sınava giremediklerinde telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde

bulunmaları,

ÖNEMLĠ:

Telafi sınavları bir defaya mahsus yapılır.

 Akademik dürüstlük ilkelerine uymaları beklenir.

ORTAOKUL VE LĠSEDE AKADEMĠK DÜRÜSTLÜK 

Okulumuzda akademik dürüstlük, eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz parçasıdır. Okulumuzda 

akademik dürüstlük ilkelerinin uygulanmasının, bireyin hem kendi emeğine duyduğu saygının 

hem de diğer bireylerin emeğine duyduğu saygının bir gereği olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda 

bilgili, alanına hâkim, dürüst, güvenilir bireylerin yetişmesi için akademik dürüstlük ilkelerini 

eğitim öğretim hedefleri adına geleceğe yatırım aracı olarak görüyoruz. 

Akademik Dürüstlük Kurulu; Öğrencilerin akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranmalarını 

sağlamak ve onları teşvik etmek amacıyla Okul Yönetimi, Kütüphane Birimi, Psikolojik Danışma 

Rehberlik Bölümü, Öğrenci Birliği Başkanları ile iş birliğine giderek gerekli tedbirleri alır. Okul 

Müdürlüğünce iletilen durumları görüşür. 

Okul Müdürlüğünce iletilen ve Akademik Dürüstlük Kurulunca incelenen durumlarla ilgili olarak, 

gerekli görüldüğü takdirde kurul; ilgili öğretmenle ya da kişilerle de görüşerek; ödevin ya da 
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projenin tekrarı, mahrumiyet, Okul Disiplin Kuruluna sevk önerisi gibi yaptırımlardan birini 

uygulayabilir. 

 

ALIKOYMA  

Alıkoyma bir öğrenciye okul kurallarına uymaması (ders düzenini bozmak, okul kıyafet 

kurallarına uymamak, ödev yapmamak, derse geç kalmayı alışkanlık haline getirmek, öğretmen 

talimatlarını önemsememek, tekrarlanan yanlış davranışlarda bulunmak vb.) durumunda, bir idari 

yaptırım olarak her öğretim yılı başında belirlenecek ve veliye yazılı olarak bildirilecek kurallar 

çerçevesinde uygulanan bir yaptırımdır.  

 Bu yaptırıma kalan öğrenci, eve ulaşımını kendisi sağlar.  

 Alıkoyma esnasında, öğrenci, müdür yardımcısı tarafından verilen işleri tamamlar, 

ödev yapmama nedeniyle kalmışsa yapmadığı ödevle birlikte verilen diğer ödevleri 

yapar veya yaptığı hatayı açıklayan bir yazı hazırlar.  

 Üç kez çeşitli nedenlerle bu uygulamaya kalan öğrencilerin durumu, davranışlarının 

devamı halinde okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir 

 

ORTAOKUL VE LĠSEDE ÖĞRENCĠ ÖDÜLLERĠ 

Ödül çeşitleri aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan özel ödüllerin dışında kalanlar tüm eğitimciler 

tarafından verilebilir. Ödül belgesi verecek kişi, ödül belgesi (Ders Başarı, Gelişme Çaba, 

Davranış Ödülleri) vereceği öğrenci ya da öğrencilerin listesini yazılı gerekçeleri ile bildirerek 

PDR Bölümünden temin eder. Ödül belgesi alan öğrencilerin kayıtları ilgili PDR uzmanı 

tarafından tutulur. Öğrencilere ödülleri ilgili kişi tarafından verilir. Ödül alan öğrenciler 

Gazeteddy, okulumuz web sayfası, öğrenci ve öğrenci velisine verilen bilgilendirme yazısı vb. ile 

duyurulur. Bir öğretim yılı içinde on ödül belgesi alan öğrenciye ilgili müdür yardımcısı, on beş 

ödül belgesi alan öğrenciye okul müdürü tarafından teşekkür yazısı yazılır ve öğrencinin ailesi 

bilgilendirilir. 

 Ders BaĢarı Ödülü: 

Herhangi bir derste başarılı olan ve bu başarısını sürdüren öğrencilere ders öğretmeni tarafından 

verilir. 

       GeliĢme-Çaba Ödülü: 

Başarılı olmak için düzenli bir gayret içerisinde olan öğrencilere öğretmenler tarafından verilir. 

 DavranıĢ Ödülü: 

Sorumluluk duygusu gelişmiş, insan ilişkilerinde sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerleriyle     fark 

edilen öğrencilere verilir. Okulda çalışan tüm eğitim ve öğretim elemanları, öğrencilerde 

gözlemledikleri olumlu davranışlar için ödül belgesi verebilirler. 

 Katılım Ödülü: 

Çeşitli ulusal/uluslararası etkinliklere okul adına katılarak okulumuzu başarıyla temsil      eden 

öğrencilere, etkinlik sonrası okul müdürlüğünce belirlenen bir tarihte törenle verilen yazılı 

sertifikadır.  

 Katılım Belgesi; Çeşitli ulusal/uluslararası etkinliklere bireysel olarak katılarak okulumuzu 

başarıyla temsil eden öğrencilere, etkinlik sonrası okul müdürlüğünce belirlenen bir tarihte 

törenle verilen yazılı sertifikadır.  
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 BaĢarı Ödülü:

Bireysel olarak ya da okul adına katıldığı herhangi bir ulusal ya da uluslararası etkinlikte   derece

alan öğrencilere sadece okul müdürü tarafından etkinlik sonrası okul müdürlüğünce belirlenen bir

tarihte törenle verilir.

 Mezuniyet Töreni Ödülleri:

Mezuniyet töreninde Lise'den 1, 2, 3. olarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere   verilen

ödüldür.

 Özel Ödüller:

Tüm özel ödüller yıl sonu ödül gününde verilir

a) Bölüm Ödülleri

 Türkçe Bölüm Ödülleri

 Matematik Bölüm Ödülleri

 Fen Bilimleri Bölüm Ödülleri: Biyoloji, Fizik, Kimya Ödülleri.

 Sosyal Bilimler Bölüm ödülleri: Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi Ödülleri.

 İngilizce Bölüm Ödülleri

 Fransızca Bölüm Ödülleri

 Almanca Bölüm Ödülleri

 İspanyolca Bölüm Ödülleri

 Rehberlik Bölüm Ödülleri

 Beden Eğitimi Bölüm Ödülleri

 Resim Bölüm Ödülleri

 Müzik Bölüm Ödülleri

 Bilgisayar Bölüm Ödülleri

Bölüm ödülleri her seviye için tespit edilir. Bölüm ödüllerini almaya layık öğrenciler bölüm 

başkanı ve ilgili bölüm öğretmenlerinin birlikte verecekleri kararla belirlenir. 

b) Diğer Özel Ödüller

 En Yüksek Ortalama Ödülleri: Her seviye için

 En Gayretli Öğrenci Ödülleri: Müdür yardımcıları tarafından belirlenir. Her seviye

için

 Sosyal Etkinlik Ödülleri: Yaratıcılık Ödülü -Spor Ödülü- Toplum Hizmet Ödülü

 Sosyal hizmetler ve toplum hizmetlerini yürüten komisyon tarafından belirlenir. Her

seviye için

 Lise Son Sınıf Müdür Yardımcısı Ödülü: Lise son sınıf müdür yardımcısı tarafından

belirlenir. 

 Okul Müdürü Ödülü: Okul Müdürü tarafından belirlenir.

 Genel Müdür Ödülü: Öğretmenler tarafından seçilen bir lise son sınıf öğrencisine ödül

gününde verilir 

 Okul En Yüksek Ortalama Ödülü

 Yatılı Ödülleri: Yatılı bölüm müdür yardımcısı ve yatılı bölüm sorumluları tarafından

belirlenir. Tüm yatılı öğrencileri arasından kız ve erkek bölümlerinden birer öğrenciye verilir.
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 Yönetim Kurulu Ödülü: Öğretmenler tarafından seçilen bir lise son sınıf öğrencisine ödül

gününde verilir ve ayrıca mezuniyet töreninde de duyurulur. 

ORTAOKUL VE LĠSEDE ÖĞRENCĠ KIYAFETLERĠ 

Öğrencilerin, 

 Okulun belirlenmiş kıyafetini giymeleri,

 Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. aksesuar takmamaları,

 Kız öğrencilerin makyaj yapmamaları, saçlarını boyatmamaları ve oje kullanmamaları,

 Erkek öğrencilerin kısa ve taranmış saçlarla günlük sakal tıraşı olarak okula gelmeleri,

 Sadece beden eğitimi ve spor derslerinde, okulun belirlediği spor kıyafetleri giymeleri,

 Beden eğitimi ve spor derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde dersliklere okul

kıyafeti ile gelmeleri, 

 Serbest kıyafet günlerinde, madde 2 ve 3’te belirtilenlere ilave olarak aşırı spor ve

/ veya aşırı abiye giysiler giymemeleri beklenir.

ORTAOKUL VE LĠSEDE ÖĞRENCĠNĠN OKULDAN ERKEN AYRILMASI 

Öğrenciler okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları 

gerektiğinde, öğrenci velisi ilgili müdür yardımcısı tarafından bilgilendirilir.  

Öğrenci, velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi 

olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla gönderilir.  

 Durum ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev

teslimi varsa, telafisi ilgili Müdür Yardımcısı denetiminde öğretmenler tarafından

belirlenecek bir tarihte yapılır.

 Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar

ve öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı ilgili müdür yardımcısına teslim eder. İstek, müdür

yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilir,

öğrenciye 2 nüsha halinde “izin kağıdı” verilir. İlgili müdür yardımcısı tarafından, öğrencinin

okuldan çıkışına izin verilmediği durumlarda, veliye ve öğrenciye gerekçesi ile birlikte

bildirilir,

 Öğrenci “İzin Kâğıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı güvenliğine

bırakır.

 Öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa, ilgili Müdür Yardımcısı durumu servis şirketine

bildirir.

ANA KAPILARDA GĠRĠġ –ÇIKIġ UYGULAMASI 

ANAOKULU KAPISI: 

 Öğrenci getiren ve alan tüm veliler her saatte girer, (Anaokulu için)

 Bunun dıĢında okula gelen veliler ve ziyaretçiler danışma, müdür yardımcısı veya müdür

asistanına bilgi verildikten sonra içeri alınır ve ziyaret defterine iĢlenir.

 Güvenlik tarafından tanınmayan kişilerden (ilk kez gelen bir ziyaretçi, okul velisi olmayan bir

kişi …) kimlik alınır ve ziyaretçi kartı verilir
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ĠLKOKUL KAPISI (MACRO – ANA KAPI) 

 Sabahları ilkokula öğrenci getiren ve okul çıkışında almaya gelen veliler/sorumlu kişiler

sabah giriĢte 08.45’e kadar, akĢam çıkıĢta ise 15.30’dan sonra, ziyaretçi defterine

işlenmeden giriş yaparlar, 

 Giriş ve çıkış saatleri dışında gelen tüm ziyaretçiler, ziyaretçi defterine işlenir,

 Okul saatleri içinde randevusu olan veliler ya da veli olmayan kişiler, randevusu olduğunu

söylediği kişinin onayı alınarak giriş yaparlar ve isimleri ziyaretçi defterine işlenir,

 Randevusu olmadan gelen veliler veya diğer kişiler, görüşmek istediği kişinin onayı alınarak

giriş yaparlar ve isimleri ziyaretçi defterine işlenir,

 Güvenlik tarafından tanınmayan kişilerden (ilk kez gelen bir ziyaretçi, okul velisi olmayan bir

kişi …) kimlik alınır ve ziyaretçi kartı verilir

ORTAOKUL-LĠSE 

 Akşam okul çıkışlarında yaşanan yoğun trafik öğrencilerimizin evlerine ulaşmalarını

geciktirdiğinden, özel araçla gelen öğrenciler MACRO kapısından giriş ve çıkış yaparlar,

ORTAOKUL-LĠSE ANA KAPISINDAN ĠNĠġ BĠNĠġ YAPMALARINA izin verilmez.

Özel araçların öğrencileri okul önünde beklemek üzere park etmeleri, yolu daralttığından ve

okul önü trafiğinde yoğunluğa neden olduğundan araçlar öğrencileri beklemek üzere Macro

marketin park yerini kullanmaları önemlidir.

 Bu kapıdan öğrenci giriş – çıkışı sadece yürüyerek gelip-giden öğrenciler içindir,

 Okul saatleri içinde randevusu olan veliler ya da veli olmayan kişiler, randevusu olduğunu

söylediği kişinin onayı alınarak giriş yaparlar ve isimleri ziyaretçi defterine işlenir,

 Randevusu olmadan gelen veliler veya diğer kişiler, görüşmek istediği kişinin onayı alınarak

giriş yaparlar ve isimleri ziyaretçi defterine işlenir,

 Güvenlik tarafından tanınmayan kişilerden (ilk kez gelen bir ziyaretçi, okul velisi olmayan bir

kişi …) kimlik alınır ve ziyaretçi kartı verilir

VELĠ BĠLGĠLENDĠRME-VELĠ ĠLETĠġĠMĠ VE VELĠ TOPLANTILARI 

Haftalık Veli GörüĢmeleri  

Veliler okula geldiğinde, daha fazla öğretmenle görüşmelerini sağlamak, geliş sayılarını azaltmak, 

zamanın daha etkin ve doğru bir şekilde kullanımına yardımcı olmak amacı ile randevu alma işlemi 

okulumuz web sayfası üzerinden on – line olarak aşağıda belirtildiği gibi yapılmaktadır.  

ON-LINE RANDEVU SĠSTEMĠNDE; 

 Randevu alınacak öğretmenler listesinde, öğrencinin sadece kendi öğretmenleri

listelenmektedir.

 Randevular en erken 3 gün sonrasına alınabilir.

 Görüşmelerde, tercümana ihtiyaç duyulduğunda, randevu onay ekranında, “Yabancı

öğretmenler ile görüşürken tercüman istiyorum” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

 Bir öğretmenle bir dönemde 1 görüşme randevusu yapılabilir. Özel durumlar için Müdür

Yardımcıları veliye ulaşıp görüşme talep edebilirler.

 Alınan randevuların bir gün öncesinde, veli, cep telefonuna gönderilecek bir SMS ile uyarılır.

ÖNEMLİ: Sınav dönemlerinde öğretmen- veli görüşmeleri yapılmaz.
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 Randevu alırken zorluk yaşandığında, programdaki “Yardım Sayfası” na girilerek adım adım 

programın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi alınılabilir.  

ÖNEMLĠ: Ayrıntılı bilgi için web sayfamızdaki açıklamaları takip edebilirsiniz. 

 

Sistem Tanıtım Toplantıları  

Her öğretim yılı başında 5., Hazırlık ve 9.sınıfların velileri için o yıl yapılacaklar, uygulanacak olan 

eğitim-öğretim programları vb. konularda bilgilendirme toplantısı okul müdürü, ilgili müdür 

yardımcısı, PDR uzmanı, Uluslararası Programlar Koordinatörü ve Yurtdışı Üniversite Danışmanının 

katılımı ile yapılır. Toplantı öncesi davet mektubu ve hatırlatma SMS’leri velilere gönderilir. 

 

Akademik Takvim-Ajanda  

Eğitim öğretim yılı içinde yapılacak olan tüm etkinlikler, okul içi-dışı çalışmalar ve eğitim öğretim 

faaliyetleri Mayıs ayı içinde bölüm başkanları ve okul idaresi tarafından oluşturulan akademik 

takvimde belirtilir. Bu takvim sene başı itibarı ile WEB sayfasına konulur ve veliler SMS ile 

bilgilendirilir. Sene içindeki tüm çalışmalar bu takvim çerçevesinde yürütülür.  

 

YEMEK, ULAġIM, GÜVENLĠK TEMĠZLĠK VE DANIġMA 

Yemek Hizmetleri: Sardunya Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. tarafından okulda kurulu bulunan 

mutfaklarımızda ve yemekhanelerimizde hizmet verilmektedir. 

UlaĢım Hizmetleri: EFATUR Ulaşım Hizmetleri A.Ş. tarafından hizmet verilmektedir. Öğrencilerle 

birlikte okulun tüm personeli de aynı araçlardan hizmet almaktadır. 

Güvenlik Hizmetleri: G4S Güvenlik Hizmetleri A.Ş tarafından okul kampüsü içerisinde 12 

güvenlik elemanıyla 24 saat fiziki koruma hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda iç ve dış 

mekanlarımızda toplam 46 kamera ile kontrol sağlanmaktadır. 

Temizlik Hizmetleri: 18 kadrolu temizlik personelimiz ile vardiyalar halinde hafta sonu da dahil 

olmak üzere hizmet verilmektedir. 

DanıĢma Hizmeti: Okul girişinde yer alan danışma görevlisi; gelen velilerimizi yönlendirme ve 

bilgilendirme anlamında gerekli hizmeti vermektedir. 

 

KĠTAP, KIRTASĠYE VE KIYAFET 

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları’nda, eğitim – öğretim yılı içerisinde 

kullanılacak olan öğrenci kitap, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri, Okul Yönetimi tarafından 

onaylanmış listeler kapsamında ve teknik şartname esaslarında tedarik edilmekte olup, öğrenci 

velilerimize satışa sunulmaktadır. 

Kitap satışı hizmetimizde; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Hazırlık, 9. sınıf ve 10. sınıf 

öğrencilerimiz için sınıf bazında, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de öğrenci adına koliler 

hazırlanarak velilerimize hizmet verilmektedir. 

Kırtasiye satışı hizmetimizde; anaokulu kırtasiye malzemeleri her bir öğrenci için kurum tarafından 

ücretsiz karşılanmaktadır. İlkokul kırtasiye malzemeleri, sınıf bazında kolilenerek hizmete 

sunulmakta olup, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için zorunlu alınması gereken kırtasiye talebi 

bulunmamaktadır.  

Kıyafet satışı hizmetimizde, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için kıyafet ihtiyacı 

Teddystore mağazamızda hafta içi 08.30- 16.00 saatleri arası hizmet vermektedir. 
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TED ĠSTANBUL KOLEJĠ ÖZEL LĠSESĠ CEP TELEFONU KULLANIM KURALLARI 

Öğrenciler; 

 Tüm teneffüslerde sadece sınıflarının içinde cep telefonu kullanabilirler. 

 Ders sırasında cep telefonunu açık bulunduramaz, saat, mesaj ya da başka bir görsele 

bakamazlar. 

 Ders için gerektiği durumlarda öğretmenin izni ile cep telefonunu ders gereci olarak 

kullanabilirler. 

 Cep telefonlarını ders sırasında kapalı olarak kilitli öğrenci dolaplarına koyar, çantalarında 

ya da ceplerinde bulundurmazlar. 

 Teneffüs sırasında sınıf dışında okulun herhangi bir alanında ellerinde ya da ceplerinde -

konuşuyor olmasalar dahi- cep telefonu bulundurmazlar. 

 Teneffüste cep telefonu kullanım kurallarını ihlal ettiklerinde; 

 Birinci ihlalde bir hafta süresince okula gelişinde müdür yardımcısına telefonunu 

teslim eder çıkarken alır. 

 İkinci ve sonraki ihlallerde 3 hafta telefonlarına el koyulur. 

 Ders sırasında kullanım kurallarını ihlal ettiklerinde; 

 Birinci ihlalde iki hafta süresince okula gelişinde müdür yardımcısına telefonunu 

teslim eder çıkarken alır. 

 İkinci ve sonraki ihlallerde 3 hafta telefonuna el koyulur. 

 

Okula cep telefonlarının getirdiklerinde tüm sorumluluk kendilerine aittir ve okul idaresi 

öğrencilerin cep telefonundan sorumlu değildir. 

 




