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VÝZYONUMUZ

Özel Sanko Okulları olarak vizyonumuz;

Gaziantep'ten dünyaya açılan bir eğitim ekolü 
olmaktır.

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında; 

Ÿ Özgüveni ve iletişim becerisi gelişmiş,

Ÿ Akademik ve sosyal başarısı yüksek,

Ÿ Topluma lider ve model olabilecek,

Ÿ Evrensel bilgi ile donatılmış, yerel değerleri özümsemiş,

Ÿ Ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştiren,

Ÿ Eğitim-öğretim alanında çağdaş uygulamalara önderlik 

eden, 

 bir eğitim kurumu olmaktır.

www.sanko.k12.tr

MÝSYONUMUZ



  2001
8 Mart 2001
Özel Sanko Okullarının kurulma kararı 8 Mart 2001'de alındı ve 12 Mayıs 2001'de okul 
binasının temeli atıldı.
13 Mayıs 2001
Mayıs - Ağustos 2001 döneminde hızlı bir çalışma ile dört ay gibi kısa bir sürede bina 
inşaatı tamamlandı ve bahçe - çevre düzenlemeleri yapıldı. Bütün bu özverili çalışmalar 
sonunda okul, tüm iç donanımları, araçları ve mekanları ile eksiksiz olarak eğitim 
öğretime hazır hale getirildi.
10 Eylül 2001
10 Eylül 2001'de Özel Sanko Okulları, 530 öğrenci ile kapılarını eğitim ve öğretime açtı.

    2005
2005-2006
2005-2006 eğitim-öğretim yılında ise Özel Sanko Okullarına ait Spor ve Kültür Merkezi 
yapıldı.
Abdülkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi; spor salonu, yüzme havuzu ve tiyatro 
salonuyla öğrencilerimize hizmet vermektedir.

         2012
25 Şubat 2012
2012 yılında Sanko Holding Yönetim Kurulu ve Özel Sanko Okulları Danışma Kurulu, 
Stratejik Planlama Kurulu'nun çalışmaları sonucunda yeni lise ve anasınıfı binalarını 
yaptırma kararı aldı. Özel Sanko Okullarında oluşturulan Proje Planlama Kurulu bir yıl gibi 
bir sürede araştırmalar yaparak hazırlıklarını tamamladı. Öğretmenler yurt içi ve yurt 
dışında eğitimlere gönderildi.

            2013
25 Temmuz 2012
2012-2013 eğitim-öğretim yılında Özel Sanko Okulları dünyada örnek gösterilecek 
Anadolu'nun ilk ve tek Fen ve Teknoloji Lisesini eğitim öğretime açtı. Özel Sanko Okulları 
anasınıfı ve liseleri son teknoloji ile eğitim-öğretime başladı.

T A R Ý H Ç E

www.sanko.k12.tr
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Bizler; okulumuzu Eylül 2001'de kurarak Gaziantep'e dünya 

çapında bir okul kazandıran değerli Konukoğlu Ailesi ve Danıșma 

Kurulumuzla, çözüm odaklı okul yöneticilerimizle, her bir üyesi 

özenle seçilmiș ve birbirine kenetlenerek ekip olmuș nitelikli 

akademik kadromuzla, güler yüzlü destek ekibimizle, ulusal ve 

uluslararası çağdaș eğitim öğretim programlarımızla, öğrenmeyi 

zenginleștirici etkinliklerimizle, modern derslik-spor alanları-

laboratuvar ve atölyelerimizle, güçlü teknolojik alt yapımızla ve çağa yön verecek bireyler 

yetiștirmemizi sağlayan aydınlık vizyonumuzla yeni eğitim öğretim yılına hazırız. 

Değerli Velilerimiz,
Bizlere güvendiniz ve hayatınızdaki en değerli varlıklarınızı, gözünüzden bile sakındığınız 

evlatlarınızı, kaliteli ve çağdaș bir eğitim almaları için bizlere emanet ettiniz. Bizler de 

öğretmeninden yöneticisine, güvenlik görevlisinden temizlik ekibine kadar büyük SANKO 

Okulları ailesi olarak güveninize layık olmak ve bize emanet ettiğiniz evlatlarınızı en iyi șekilde 

hayata hazırlamak için büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket edecek ve çok çalıșacağız. 

Bizler büyük bir sorumluluk duygusuyla bizlere emanet ettiğiniz öğrencilerimizi en iyi șekilde 

yetiștirmek için çok çalıșırken siz değerli velilerimizin de varlığınızla ve fikirlerinizle bizlere 

daima destek olacağınıza da yürekten inanıyoruz. 

Kıymetli Çalıșma Arkadașlarım,
Öğrencilerimizi hayata hazırlama noktasında siz eğitimcilerin omuzlarındaki yük ve 

üzerimizdeki sorumluluk çok büyük. Bilmenizi isterim ki, bu uzun yolculukta, Özel SANKO 

Okulları olarak siz değerli eğitimcilerimize ve çalıșanlarımıza çok güveniyoruz.
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Fýrat Mümtaz ASYALI

Özel Sanko Okullarý

Genel Müdürü

En Küçüğünden En Büyüğüne, Sevgili SANKO Öğrencileri,
Özel SANKO Okulları 17 yıldır Gaziantep'te eğitime liderlik eden ve her geçen gün büyüyüp 

serpilen koca bir çınar.

Sizlerden ricam, ne yaparsanız yapın, hep kökünüzden (yani ailenizden ve okulunuzdan) güç 

alın, ileride yükselip göğe de ulașsanız kökünüzü unutmayın çünkü kök olmadan yaprak da 

olmaz! 

Sevgili Gençler,
Dünyanın çeșitli coğrafyalarında son günlerde yașanan olağan dıșı olaylar ve değișim arayıșı 

göstermektedir ki ülke olarak bizlerin, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet kazanımlarına sıkı 

sıkıya bağlı, merak eden, soran-sorgulayan, amaçlarına doğru ilerlerken asla pes etmeyen, 

yerel değerlerini bilen, memleketi ve bu topraklar için gece gündüz çalıșacak, kendini iyi 

yetiștirmiș azimli vatandașlara ihtiyacımız var ve onlar sizlersiniz.

Çünkü çok değil 10-15 yıl sonra güzel Gaziantep'i, Türkiye'yi ve dünya'yı sizler yöneteceksiniz.

Özel SANKO Okullarının sizlere sunduğu olanakları doğru ve sonuna kadar kullanarak çok 

çalıșın gençler ve kendinizi iyi yetiștirin... Az ile yetinmeyin!

Her anlamda güçlü, adaletli, huzurlu, mutlu ve barıș içinde bir ülke ve dünyada yașamak 

istiyorsanız kendinizi iyi yetiștirin.

Kendinizi durmaksızın yetiștirme yolculuğunda ola ki yorulursanız Mustafa Kemal Atatürk'ün 

1927'de kaleme aldığı en önemli eseri olan Nutuk'ta sizlere seslendiği bölümü hatırlayın...

“Muhtaç olduğun kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur!”

Sevgi ve saygılarımla…
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Ÿ Okullu olmanın heyecanını ilk kez yașayan 
minik öğrencilerimiz her gün 09.10 - 15.50 
saatleri arasında okulda bulunurlar.

Ÿ Öğrencilerimizin sabah kahvaltısı saati 
09.20'dir. Kahvaltısını okulda yapacak 
öğrenciler bu saatte okulda olmalıdır. 
Kahvaltısını evde yapan öğrenciler en geç saat 
09.50'ye kadar okula gelebilirler.

Ÿ Öğrenci okula gelemeyecekse velisi tarafından 
okula bilgi verilir.

Ÿ Öğrencinin okul saatleri içinde herhangi bir 
nedenle okul dıșına çıkıșı ilgili müdür 
yardımcısının yazılı izni ile gerçekleșir. Eğer 
öğrenci, veli ya da veli tarafından okula 
bildirilen kiși dıșında bir șahıs tarafından 

okuldan alınacak ise bu durum veli tarafından 
mutlaka okula bildirilmelidir.

Ÿ Öğrencilerin ulașımları veli tercihi 
doğrultusunda servisle ya da veli tarafından 
sağlanır. Servislerde öğrencilere yardımcı olmak 
üzere bir servis elemanı bulunur.  Öğrenci 
servisten indiği noktada velisi tarafından 
karșılanmalıdır. Öğrenciler servise zamanında 
binmekle yükümlüdür. Servis, öğrenciyi kayıt 
sırasında bildirilen adresten alıp aynı adrese 
bırakır, bunun dıșında farklı yerlere bırakılması 
için talepte bulunulmamalıdır.

Ÿ Öğrenciler okula okul kıyafetiyle gelirler. 
Anasınıfı öğrencilerinin okul kıyafetleri, okul 
mağazasında 
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Ÿ Okullu olmanın heyecanını ilk kez yașayan minik 
öğrencilerimiz her gün 09.10 - 15.50 saatleri 
arasında okulda bulunurlar.

Ÿ Öğrencilerimizin sabah kahvaltısı saati 09.20'dir. 
Kahvaltısını okulda yapacak öğrenciler bu saatte 
okulda olmalıdır. Kahvaltısını evde yapan 
öğrenciler en geç saat 09.50'ye kadar okula 
gelebilirler.

Ÿ Öğrenci okula gelemeyecekse velisi tarafından 
okula bilgi verilir.

Ÿ Öğrencinin okul saatleri içinde herhangi bir 
nedenle okul dıșına çıkıșı ilgili müdür 
yardımcısının yazılı izni ile gerçekleșir. Eğer 
öğrenci, veli ya da veli tarafından okula bildirilen 
kiși dıșında bir șahıs tarafından okuldan alınacak 
ise bu durum veli tarafından mutlaka okula 
bildirilmelidir.

Ÿ Öğrencilerin ulașımları veli tercihi doğrultusunda 
servisle ya da veli tarafından sağlanır. Servislerde 
öğrencilere yardımcı olmak üzere bir servis 
elemanı bulunur.  Öğrenci servisten indiği noktada 
velisi tarafından karșılanmalıdır. Öğrenciler servise 
zamanında binmekle yükümlüdür. Servis, 
öğrenciyi kayıt sırasında bildirilen adresten alıp 
aynı adrese bırakır, bunun dıșında farklı yerlere 
bırakılması için talepte bulunulmamalıdır.

Ÿ Öğrenciler okula okul kıyafetiyle gelirler. Anasınıfı 
öğrencilerinin okul kıyafetleri, okul mağazasında 
bulunan okul eșofmanları ve tișörtleridir. Haftada 
bir gün öğrenciler okula serbest kıyafetle gelirler. 
Serbest kıyafet günü okul idaresi tarafından 
velilere bildirilir.

Ÿ Bulașıcı ya da ateșli bir rahatsızlığı olduğunda 
öğrenci hem kendisini hem diğer çocukları riske 
atmamak için okula getirilmemelidir.

Ÿ Öğrenciler bir hafta içerisinde sınıf öğretmeni ile 
yapılan Matematik Etkinliği, Türkçe Dil Etkinliği, 
Okuma-Yazmaya Hazırlık, Sanat Etkinliği, Oyun ve 
Fiziksel Gelișim Etkinlikleri derslerinin yanı sıra   
yabancı ve Türk öğretmenlerle yapılan 10 saat 
İngilizce, 1'er saat Satranç, Yaratıcı Drama, Spor, 
Dans, Müzik, Görsel Sanatlar, Bilim-Deney, Akıl 
Oyunları, Kodlama ve iki haftada bir 2 saat yüzme 
olmak üzere branș dersleri ișlerler. Bu derslerin 
dağılımını gösteren haftalık ders programı okul 
idaresi tarafından oryantasyon haftasında velilere 
ulaștırılır.

Ÿ Veli-okul iletișimini sağlamak ve öğrencinin 
gelișimini desteklemek üzere yıl içerisinde bireysel 
değerlendirme (portfolyo) görüșmesi, șube veli 
toplantısı, randevulu bireysel görüșmeler gibi veli 
toplantıları yapılır. Okul tarafından düzenlenen 
toplantı ve etkinliklere velilerin katılımı, öğrenci 
gelișimine yönelik iletișim ve ișbirliği için önemli 
ve gereklidir.

Ÿ Toplantı ve görüșmeler dıșında veliler ihtiyaç 
duydukları durumlarda randevu alarak 
öğretmenlerle görüșme yapabilir, acil durumlarda 
anasınıfı öğrenci ișlerini arayarak öğretmenle 
iletișime geçebilirler.

Ÿ Velilerin ders saatleri içerisinde sınıf ve koridorlara 
girmeleri uygun değildir.

Ÿ Duyurular velilere yazılı olarak  ve SMS șeklinde 
gönderilir. Velilerin, okul tarafından gönderilen 
duyuru ve mesajları takip etmeleri gerekmektedir.

www.sanko.k12.tr
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Anasınıfları, İlkokul ve Ortaokul 
bölümlerinde eğitim-öğretim Milli 
Eğitim Bakanlığının 26 Temmuz 
2014 tarihli ve 29072 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul 
Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılır.

Tüm öğrenci ve velilerimizden 
ilgili yönetmelik ve okulun ilkeleri 
doğrultusunda bu kitapçıkta 
belirlenmiș olan davranıșlara 
uygun hareket etmeleri beklenir.

Ÿ İlkokulda öğrenciler haftada 40 saat ders (1 ders saati 40 dakika) 
ișlerler. Dersler her gün 09.00'da bașlar 16.15'te sona erer.

Ÿ Derse hazırlık ve sabah törenleri için öğrenciler ders bașlamadan 
en az 10 dakika önce okulda olmalıdır.

Ÿ İlkokul öğrencilerinin okula devamlılıkları zorunludur.

Ÿ Öğrencinin okul saatleri içinde herhangi bir nedenle okul dıșına 
çıkıșı, ilgili müdür yardımcısının   izni ile gerçekleșebilir.

Ÿ Öğrenci, veli veya veli tarafından okula bildirilen kiși dıșında bașka 
biri tarafından okuldan alınacak ise bu durum veli tarafından ilgili 
müdür yardımcısına     bildirilmelidir.

Ÿ Öğrenci okula gelemeyecekse veya geç gelecekse, velisi aynı gün 
en geç saat 10.00'a kadar ilgili müdür yardımcısına haber 
vermelidir.

Ÿ Öğrenciler okula okul kıyafetiyle gelmek zorundadır.

Ÿ Öğrenciler eğitim-öğretim dönemi içerisindeki resmi tören ve 
kutlamalara okul resmi kıyafetiyle katılır.

Ÿ İlkokul öğrencileri beden eğitimi ve yüzme dersi olduğu gün okul 
eșofmanı, okul tișörtü ve spor ayakkabısı giyerek okula gelebilirler.
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Ÿ Çarșamba günü serbest kıyafet günüdür. Serbest 
kıyafet öğrencinin dikkatini derse vermesini 
engelleyecek biçimde olmamalıdır. Serbest kıyafet 
günü herhangi bir resmi törene denk gelmișse 
öğrenci okul kıyafetiyle okula gelir.

Ÿ Kız öğrencilerin saçları temiz ve düzenli olmalıdır, 
erkek öğrencilerin saçları kısa ve düzgün 
taranmıș olmalıdır.

Ÿ Her türlü elektronik cihazın ve cep telefonlarının 
okulda kullanılması yasaktır.

Ÿ Öğrenciler okul eșyalarını talimata uygun 
kullanmak ve korumakla yükümlüdür, zarar 
verdiği malzemenin yenisini temin etmekle 
yükümlüdür.

Ÿ Öğrenciler kișisel eșyalarından kendileri 
sorumludur. (Okula yüklü miktarda para ve değerli 
eșya getiremez.)

Ÿ Öğrenci dolaplarının korunması, temizliği ve 
kullanımından öğrenci sorumludur. Dolaplar her 
sene sonu okulun bitimine son bir hafta kala 
tamamen boșaltılmalıdır.

Ÿ Öğrenciler teneffüste arkadașlarını (yüksek sesle 
konușmak, kontrolsüz koșmak, șiddet içeren 
davranıșlarda bulunmak vb.) rahatsız edici 
davranıșlarda bulunmamalıdır.

Ÿ Öğrenciler ișlenen ders ile ilgili araç ve gerecini 
yanında bulundurmak zorundadır.

Ÿ Okul duyuruları velilere K12.Net'ten SMS veya 
ekran mesajı ile gönderilir. Veliler K12.Net'i takip 
etmekle yükümlüdür. Öğrenciler okulla ilgili 
gönderilen yazılı iletileri velisine ulaștırmak 
zorundadır.

Ÿ Velilerin, ders saatleri içerisinde sınıf ve 
koridorlara girmeleri kesinlikle yasaktır.

Ÿ Öğretmenlerin bilgisi dıșında ilkokul öğrencileri 
anasınıfı ve ortaokul bölümüne geçmemelidir.

Ÿ İlkokulda öğrencinin yemek ücretleri sene 
bașında toplu olarak ödenir. 3. sınıftan itibaren 
öğrenciler kantin alıșverișleri için kiosk kartı 
kullanır ve yemek dıșında öğrencinin kantin 
alıșverișleri için veli, okul mağazasında 
öğrencinin hesabına para yükler ve düzenli 
olarak takip eder. Kartını kaybeden öğrenci 
kantinden alıșveriș yapabilmek için okul 

mağazasından yenisini, ücret karșılığı 
çıkartmalıdır.

Ÿ Öğrenciler okula dıșarıdan yiyecek-içecek 
getiremez. Kantinden okulun belirlediği zaman 
dilimlerinde alıșveriș yapabilir. Kantinde teneffüs 
süresini așıp derse geç kalacak kadar zaman 
geçirilmez.

Ÿ Öğrencilerin doğum günü kutlamaları okulda 
yapılmaz. Doğum günü nedeniyle okula yiyecek-
içecek getirilmez.

Ÿ Öğrenciler okula gidiș ve gelișlerde servise 
zamanında binmekle yükümlüdür. Öğrenciler 
servisi bekletmemelidir. Öğrenci serviste 
emniyet kemerini takmak zorundadır.

Ÿ Servislerde okul kuralları geçerlidir, öğrencinin 
serviste gürültü yapması, bașkalarını rahatsız 
edici ve güvenli ulașımı engelleyici davranıșlar 
sergilemesi kabul edilemez.

Ÿ Öğrencilerin ulașımları veli tercihi doğrultusunda 
servisle ya da veli tarafından sağlanır. 
Servislerde öğrencilere yardımcı olmak üzere bir 
servis elemanı bulunur. Servis, öğrenciyi kayıt 
sırasında bildirilen adresten alıp yine kayıt 
sırasında bildirilen adrese bırakır, bunun dıșında 
farklı yerlere bırakılması için talepte 
bulunulmamalıdır.

Ÿ Öğrenciler ödev ve projelerini öğretmen 
tarafından verilen ödev yönergesine uygun 
șekilde ve zamanında teslim etmekle 
yükümlüdür.

Ÿ Okula gelmeyen öğrenciler ödevlerini öğrenmek 
ve eksiklerini tamamlamak zorundadır.

Ÿ Akademik takip sonucunda ihtiyaç tespit edilen 
konularda gelișim sağlamak üzere, öğrencilerin 
öğretmenlerin belirleyeceği programlar dahilinde 
etüt çalıșmalarına katılmaları zorunludur. 
Programa dahil edildiği halde etüt çalıșmasına 
katılmayan öğrencinin velisi bilgilendirilir.

Ÿ Etüt programına katılan öğrenciler okuldan 
velileri tarafından alınırlar.

www.sanko.k12.tr
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Ÿ Veli Bireysel Görüșme Günü (Portfolyo Görüșmesi): 
Yılda iki defa yapılan bireysel değerlendirme 
(portfolyo) görüșmesine öğrenciler velisi ile birlikte, 
okul tarafından bildirilen randevu saatinde katılır ve 
süreç değerlendirilir.

Ÿ Șube Veli Toplantısı: Eğitim - öğretim yılı bașında 
okulun sunduğu eğitim hizmeti ve velilerden 
beklentiler hakkında bilgilendirme yapılması 
amacıyla, tüm sınıflarda idareci, öğretmenler ve 
velilerin katılımı ile yapılır.

Ÿ Randevu Sistemi ile Görüșme: Veliler okul idaresi 
tarafından belirlenen veli görüșme saatleri 

doğrultusunda görüșmek istedikleri öğretmenden 
randevu alarak bireysel görüșmelerini yaparlar. 
Öğretmenler de gerekli gördüğünde veliyi arayarak 
görüșme talep ederler.

Ÿ Okul - Aile Birliği Toplantıları: Her sınıfın velilerinden 
bir sınıf temsilcisi seçilir. Sınıf temsilcileri, Okul Aile 
Birliği tarafından yapılacak çalıșmaları birlikte 
planlamak ve sınıfın diğer velilerine duyurmak amacı 
ile Okul Aile Birliği toplantılarına katılırlar.

Ÿ Okul tarafından düzenlenen toplantı ve etkinliklere 
velilerin katılımı, öğrenci gelișimine yönelik iletișim 
ve ișbirliği için önemli ve gereklidir.

Veli-öğretmen görüșmeleri așağıdaki biçimlerde olur:

www.sanko.k12.tr
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Ortaokulda derslerin her gün bașlayıș zamanı 08.00, 
bitiș zamanı pazartesi, salı günleri 17.00, çarșamba, 
perșembe, cuma günleri 15.20'dir.  Ortaokulda 
öğrenciler okula sabah en geç 07.40'de olacak șekilde 
gelirler.

Öğrenciler önemli bir sağlık sorunu olmadıkça veya idare 
tarafından mazeretli kabul edilmedikçe okula devam 
etmek zorundadır.

Derse geç kalan öğrenci ilgili müdür yardımcısından 
“derse kabul kağıdı” almalıdır. İlk derse girdiği halde 
sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak 
girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir.

Ortaokulda öğrenciler, zorunlu dersler, seçmeli dersler ve 
etütler (5-6-7. sınıflarda etüt bulunmamaktadır.) olmak 
üzere haftada 44 saat ders alırlar.

Öğrenci okula gelemeyecekse veya geç gelecekse velisi   
hemen ilgili müdür yardımcısına haber vermelidir.

İlk derse girdiği halde arada bir veya birden fazla derse 

özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım 
gün sayılır.

Derse sıklıkla geç kalan öğrencilerin velisine ilgili müdür 
yardımcısı tarafından bilgilendirme yapılarak aile ișbirliği 
ile çözüm üretilir.

Raporlu sağlık durumu ve okul görevlendirmeleri 
dıșındaki devamsızlıklar özürsüz devamsızlık sayılır.

Doktor raporu olan öğrencinin, raporun bitiș tarihinden 
itibaren en geç 5 iș günü içerisinde raporunu okul 
yönetimine teslim etmesi gerekir.

Öğrenci, veli veya veli tarafından okula bildirilen kiși 
dıșında bir șahıs tarafından okuldan alınacak ise bu 
durum veli tarafından okula bildirilmelidir.

Öğrencilerin, eğitim öğretim saatleri dıșında ve hafta 
sonu öğretmen kontrolü harici okulda bulunmaları 
yasaktır.

Hafta sonu yapılan ders dıșı etkinlikler (8. Sınıflar Etüt 
Programı, Proje Çalıșması, Enstrüman Kursu, Sportif 

ORTAOKUL

www.sanko.k12.tr
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Takım Antrenmanları vb.) için okula gelen öğrenci, ilgili 
yönetici, direktör veya  öğretmenlerinin kontrolünde 
okulda bulunur.

Hafta sonu kursları, 8. sınıf etüt programları vb. 
çalıșmalar için servis hizmeti verilmez, öğrencinin 
ulașımı veli tarafından sağlanır.

Takım çalıșmaları sonrasında ise servis hizmeti 
verilmektedir.

Tüm öğrenciler kılık kıyafetle ilgili yönetmelikte geçen 
șartlara uymak zorundadır.

Buna göre kız öğrenciler okul yönetimi tarafından 
belirlenen kılık kıyafet düzeni içinde okula gelir ve 
derslere katılırlar. Saçları temiz ve düzenli olmalıdır. 
Kolye, küpe, bileklik yüzük gibi  aksesuar kullanamazlar. 
Aksi takdirde uygun olmayan takı ve eșyalar okul 
yönetimi tarafından alınır ve sadece veliye teslim edilir. 
Tırnakları kısa ve ojesiz olmalıdır,  makyajsız olarak okula 
gelmelidirler.

Erkek öğrenciler de okul yönetimi tarafından belirlenen 
kılık kıyafet düzeni içinde okula gelir ve derslere katılırlar. 
Düzgün ve kısa saçlı bir biçimde okula gelirler.

Çarșamba günü serbest kıyafet günüdür. Serbest kıyafet 
öğrenciye yakıșır bir șekilde olmalıdır.

Serbest kıyafet günü herhangi bir resmi törene denk 
gelmișse öğrenci okul kıyafetiyle okula gelir. Kurallara 
uygun olmayan kıyafetle okula gelen öğrenci kıyafetini 
okulda düzeltmezse gerektiğinde eve gönderilir.

Her türlü elektronik cihazın ve cep telefonlarının okulda 
kullanılması yasaktır. Cep telefonu ve elektronik araçların 
kullanımı ile ilgili kurallara uymayan öğrencilerin cep 
telefonu/ elektronik araçları alınır ve velilerine teslim 
edilir. Aynı davranıșın tekrarlanması halinde öğrencinin 
cep telefonu/ elektronik araçları alınır ve yılsonunda 
velilerine teslim edilir.

Öğrenciler okul eșyalarını talimata uygun kullanmak ve 
korumakla yükümlüdür, zarar verdiği malzemenin 
yenisini temin etmekle zorunludur.

Öğrenciler kișisel eșyalarından her zaman kendileri 
sorumludur. (Okula yüklü miktarda para ve değerli eșya 
getiremez.)

Öğrenci dolaplarının korunması, temizliği ve 

kullanımından öğrenci sorumludur.  

Öğrenciler ișlenen ders ile ilgili araç ve gerecini yanında 
bulundurmak zorundadır. Öğrenciler okulla ilgili 
gönderilen yazılı iletileri velisine ulaștırmakla 
yükümlüdür.

Duyurular ayrıca velilere K12.Net'ten SMS veya e-posta 
ile gönderilir. Veliler K12.Net'i takip etmekle yükümlüdür.

Velilerin ders saatleri içerisinde sınıf ve koridorlara 
girmeleri kesinlikle yasaktır.

Kantinden okulun belirlediği zaman dilimlerinde alıșveriș 
yapılır. Kantinde teneffüs süresini așıp derse geç kalacak 
kadar zaman geçirilmez.

Öğrenciler okula gidiș ve gelișlerde servise zamanında 
binmekle yükümlüdür. Öğrenciler servisi 
bekletmemelidir. Öğrenci serviste emniyet kemerini 
takmak zorundadır.

Servislerde okul kuralları geçerlidir, öğrencinin serviste 
gürültü yapması, bașkalarını rahatsız edici ve güvenli 
ulașımı engelleyici davranıșlar sergilemesi yasaktır.

Servis öğrenciyi kayıt sırasında bildirilen adresten alıp 
bırakır, bunun dıșında öğrenci farklı yerde inmek için 
talepte bulunamaz.

Kopya çekmek ve kopya girișiminde bulunmak akademik 
usulsüzlük olarak değerlendirilir. Kopya çeken öğrencinin 
o sınavdan aldığı not (0) sıfır olarak değerlendirilir.

Öğrenci herhangi bir nedenden dolayı bir sınava 
katılmadığı takdirde bunu rapor ile belgelendirmek 
zorundadır.

Öğrenci mazeretsiz olarak sınava katılmadığı takdirde 
sınavdan sıfır (0) alır.

Öğrenciler ödev ve projelerini öğretmen tarafından 
verilen ödev yönergesine uygun șekilde teslim etmekle 
yükümlüdürler.

Kitlesel sınavlara hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için hafta 
içi ve hafta sonu etüt programı düzenlenir, öğrenciler bu 
kurslara katılmak zorundadır.

Özel Sanko Ortaokulunda kurallara uymayan öğrencilere 
gerekli görüldüğünde ilgili yönetmelikteki ilgili maddeler 
gereği yaptırımlar uygulanır.

www.sanko.k12.tr
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Ÿ Veli Bireysel Görüșme Toplantısı: Yılda iki defa 
olmak üzere yapılan bireysel değerlendirme 
görüșmesine veli okul tarafından bildirilen randevu 
saatinde katılır.

Ÿ Randevu Sistemi ile Görüșme: Veliler K12'de 
bulunan veli görüșme saatleri doğrultusunda 
görüșmek istedikleri öğretmenden randevu alarak 
bireysel görüșmelerini yaparlar. İlgili müdür 
yardımcısını arayarak randevu ayarlanabilir veya 
K12'den mail atabilir. Ayrıca  öğretmen gerekli 
gördüğünde de veliyi arayarak okula davet eder.

Okulda veli-öğretmen görüșmeleri așağıdaki biçimlerde olur:
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a)  Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve bașarılı 
olmaları,

b)  Okul personeline, arkadașlarına ve çevresindeki 
kișilere karșı saygılı ve hoșgörülü davranmaları,

c)  Doğru sözlü ve dürüst olmaları,

ç)  İyi ve nazik tavırlı olmaları,

d)  Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere 
katılmaları,

e)  Kitap okuma alıșkanlığını kazanmaları,

f)  Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini 
korumaları ve onları geliștirmek için katkıda 
bulunmaları,

g)  İyi ișler bașarmak için çok çalıșmaya ve zamanı 
verimli değerlendirmeleri gerektiğini unutmamaları, 
geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde 
olmaları,

ğ)  Okul malını ve eșyasını özenle kullanmaları ve 
korumaları,

h)  Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddeleri 
kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı 
ortamlardan uzak durmaları,

ı)  Bilișim araçlarını kișisel, toplumsal ve eğitsel yararlar 
doğrultusunda kullanmaları,

i)  Eğitim-öğretim saatleri içinde kullanımlarına sunulan 
okul mekanlarının haricinde bir alanı kullanmamaları,

j)  Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve 
insanlık için yararlı bir șekilde kullanmaları,

k)  Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalmaları, bunun 
aksi davranıșlarda bulunmamaları,

l)  Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, 
milli, manevi ve kültürel değerlere uymalarıdır.

· Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara 
uyulmaması durumunda ortaokul öğrencilerinin 
karșılașabilecekleri yaptırım ișlemleriyle ilgili 
olarak kendilerini ve velilerini bilgilendirir.

· Yönetmeliklerde öğrencilerin olumsuz davranıșları 
ve uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmiștir.

· Ortaokul öğrencilerine, olumsuz davranıșlarının 
özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiștirme 
yaptırımlarından biri uygulanır.

· Yaptırımların uygulanmasındaki amaç; 
yaptırımların caydırıcı olması, toplum düzeninin 
korunması, öğrencinin yaptığı olumsuz 
davranıșlarının farkına vararak bu davranıșlarının 
olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır.

Așağıda, ilgili yönetmelikte geçen öğrencilerden beklenen davranıșlar 
ve bu davranıșlara uyulmadığı takdirde olası yaptırımların 
bir kısmı bulunmaktadır. Öğrencilerin;

Yaptırım gerektiren davranıșlar așağıda belirtilmiștir.

a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranıșlar:

1)  Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve 
geçerli bir neden olmaksızın bu davranıșı tekrar 
etmek,

2)  Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya 
da raporla belgelendirmemek, bunu alıșkanlık haline 
getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin 
süresini özürsüz uzatmak,

3)  Okula, yönetimce yasaklanmıș malzeme getirmek ve 
bunları kullanmak,

4)  Yalan söylemek,

5)  Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,

6)  Görgü kurallarına uymamak,

7)  Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı 
kitap, araç, gereç ve malzemeyi zamanında teslim 
etmemek veya geri vermemek,

b) Kınama yaptırımını gerektiren davranıșlar:

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

2)  Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve 
ders ortamını bozmak, ders etkinliklerinin ve ders 
dıșı etkinliklerin yapılmasını engellemek,

3)  Okul yönetimini yanlıș bilgilendirmek, yalan 
söylemeyi alıșkanlık hâline getirmek,
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4)  Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak 
katılmamak ve törenlerde uygun olmayan 
davranıșlarda bulunmak,

5)  Okulda ya da okul dıșında sigara içmek,

6)  Okulda kavga etmek,

7)  Bașkasının malını haberi olmadan almak,

8)  Okulun ve öğrencilerin eșya, araç ve gerecine kasıtlı 
olarak zarar vermek,

9)  Dersin veya ders dıșı faaliyetlerin akıșını ve düzenini 
bozacak davranıșlarda bulunmak,

10)  Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin 
amaçları dıșında kullanmak,

11)  Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek.

c) Okul değiștirme yaptırımını gerektiren davranıșlar:

1)  Anayasa’nın bașlangıcında belirtilen temel ilkelere 
dayalı milli, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti 
niteliklerine aykırı davranıșlarda bulunmak veya 
bașkalarını da bu tür davranıșlara zorlamak,

2)  Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya 
bașkalarını bu gibi davranıșlara kıșkırtmak,

3)  Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları 
bulundurmak,

4)  Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak,

5)  Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim 

amaçları dıșında kullanmayı alıșkanlık hâline 
getirmek,

6)  Okul içinde ve dıșında, siyasi parti ve sendikaların 
propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere 
katılmak,

7)  Kiși veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düșünce ve 
inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu 
tür eylemlere katılmak,

8)  Bașkasının malına zarar vermek, eșyasını haberi 
olmadan almayı alıșkanlık hâline getirmek,

10)  Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, tașınır ve 
tașınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmeyi 
alıșkanlık haline getirmek,

11)  Okula, derslere, sınavlara girilmesine, derslerin ve 
sınavların sağlıklı yapılmasına engel olmak,

12)  Okul içinde ve dıșında okul yöneticilerine, 
öğretmenlere ve diğer personele ve arkadașlarına 
șiddet uygulamak ve saldırıda bulunmak, bu gibi 
hareketleri düzenlemek veya kıșkırtmak,

13)  Kendi yerine bașkasının sınava girmesini sağlamak, 
bașkasının yerine sınava girmek,

14)  Alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmak 
veya bașkalarını kullanmaya teșvik etmek,

15)  Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar 
etmek.

www.sanko.k12.tr
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   KOLEJ

   FEN VE TEKNOLOJÝ LÝSESÝ

Ÿ Lisede öğrenciler okula sabah en geç 08.15'te 
olacak șekilde gelirler.

Ÿ Öğrenci kendi imkânları ile okula gelip gidecekse 
eğitim öğretim yılı bașında ailesi tarafından okul 
idaresine serbest giriș-çıkıș bașvurusunda 
bulunulmalıdır. Bu bașvuru sonrası okul idaresi 
tarafından öğrenciye serbest giriș-çıkıș izni verilir.

Ÿ Okul saati dıșında yapılan etkinlikler, hafta sonu 
kursları, etüt programları vb. çalıșmalar için servis 
hizmeti verilmez, öğrencinin ulașımı veli tarafından 
sağlanır.

Ÿ Öğrenci veli veya veli tarafından okula bildirilen kiși 
dıșında bir șahıs tarafından okuldan alınacak ise bu 
durum veli tarafından okula bildirilmelidir.

 Lisede dersler așağıdaki gibi bașlayıp bitmektedir:

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Başlama

Bitiş

08.30

16.40

08.30

16.40

08.30

16.40

08.30

16.40

08.30

15:50

LÝSE

www.sanko.k12.tr
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Ÿ Hafta içi ve hafta sonu yapılan ders dıșı etkinlikler 
(Olimpiyat, Etüt, Proje Çalıșması, Enstrüman Kursu, 
Sportif Takım Antrenmanları vb.) için okula gelen 
öğrenci ilgili öğretmenin kontrolünde okulda bulunur.

Ÿ Öğrenciler önemli bir sağlık sorunu olmadıkça veya 
idare tarafından mazeretli kabul edilmedikçe okula 
devam etmek zorundadır.

Ÿ Öğrenci okula gelemeyecekse veya geç gelecekse, 
velisi aynı gün en geç saat 10.00'a kadar ilgili 
müdür yardımcısına haber vermelidir.

Ÿ Derse sıklıkla geç kalan öğrencilerin velisine ilgili 
müdür yardımcısı tarafından bilgilendirme yapılarak 
aile ișbirliği ile çözüm üretilir.

Ÿ Kılık kıyafette ilgili yönetmelikte geçen șartlara 
uyulmalıdır.

Ÿ Kız öğrenciler okul yönetimi tarafından belirlenen 
kılık kıyafet düzeni içinde okula gelir ve derslere 
katılırlar. Saçları temiz ve düzenli olmalıdır. Kolye, 
küpe, bileklik yüzük gibi süs eșyası ve aksesuar 
kullanamazlar. Aksi takdirde uygun olmayan takı ve 
eșyalar okul yönetimi tarafından alınır ve sadece 
veliye teslim edilir. Tırnakları kısa ve ojesiz olmalı, 
makyajsız olarak okula gelmelidirler.

Ÿ Erkek öğrenciler de okul yönetimi tarafından 
belirlenen kılık kıyafet düzeni içinde okula gelir ve 
derslere katılırlar. Düzgün, kısa saçlı ve sakal tırașı 
olmuș bir biçimde okula gelirler.

Ÿ Çarșamba günü serbest kıyafet günüdür. Serbest 
kıyafet öğrencinin dikkatini derse vermesini 
engelleyecek biçimde olmamalıdır.

Ÿ Serbest kıyafet günü herhangi bir resmi törene denk 
gelmișse öğrenci okul kıyafetiyle okula gelir. 
Kurallara uygun olmayan kıyafetle okula gelen 
öğrenci kıyafetini okulda düzeltmezse gerektiğinde 
eve gönderilir.

Ÿ Her türlü elektronik cihazın ve cep telefonlarının 
okulda kullanılması ve bulundurulması yasaktır.

Ÿ Cep telefonu ve elektronik araçların kullanımı ile ilgili 

kurallara uymayan öğrencilerin cep telefonu/ 
elektronik araçları alınır ve velilerine teslim edilir. 
Aynı davranıșın tekrarlanması halinde öğrencinin 
cep telefonu/ elektronik araçları alınır ve yılsonunda 
velilerine teslim edilir.

Ÿ Öğrenciler okul eșyalarını talimata uygun kullanmak 
ve korumakla yükümlüdür, zarar verdiği malzemenin 
parasını vermekle yükümlüdür.

Ÿ Öğrenciler kișisel eșyalarından her zaman kendileri 
sorumludur. (Okula yüklü miktarda para ve değerli 
eșya getiremez.)

Ÿ Öğrenci dolaplarının korunması, temizliği ve 
kullanımından öğrenci sorumludur. Dolaplar her 
yılsonu tamamen boșaltılmalıdır.

Ÿ Öğrenciler ișlenen ders ile ilgili araç ve gerecini 
yanında bulundurmak zorundadır. 

Ÿ Öğrenciler okulla ilgili gönderilen yazılı iletileri 
velisine ulaștırmakla yükümlüdür.

Ÿ Duyurular ayrıca velilere K12.Net'ten SMS ve e-
posta ile gönderilir. Veliler K12.Net'i takip etmekle 
yükümlüdür.

Ÿ Velilerin ders saatleri içerisinde sınıf ve koridorlara 
girmeleri kesinlikle yasaktır.

Ÿ Kantinden okulun belirlediği zaman dilimlerinde 
alıșveriș yapılır. Kantinde teneffüs süresini așıp 
derse geç kalacak kadar zaman geçirilmez.

Ÿ Öğrenciler okula gidiș ve gelișlerde servise 
zamanında binmekle yükümlüdür. Öğrenciler servisi 
bekletmemelidir. Öğrenci serviste emniyet kemerini 
mutlaka takmak zorundadır.

Ÿ Servislerde okul kuralları geçerlidir, öğrencinin 
serviste gürültü yapması, bașkalarını rahatsız edici 
ve güvenli ulașımı engelleyici davranıșlar sergilemesi 
yasaktır.

Ÿ Servis öğrenciyi kayıt sırasında bildirilen adresten 
alır ve bırakır. Bunun dıșında öğrenci farklı yerde 
inmek için talepte bulunamaz.

www.sanko.k12.tr

16



Ÿ Șube Veli Toplantısı: Eğitim- öğretim yılı bașında 
okulun sunduğu eğitim hizmeti ve velilerden 
beklentiler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla, 
tüm sınıflarda idareci, öğretmenler ve velilerin katılımı 
ile yapılır.

Ÿ Randevu Sistemi ile Görüșme: Veliler web sitesinde 
bulunan veli görüșme saatleri doğrultusunda 

görüșmek istedikleri öğretmenden randevu alarak 
bireysel görüșmelerini yaparlar. Öğretmen gerekli 
gördüğünde de veliyi arayarak okula davet eder.

Ÿ Ara Karne Görüșmeleri: Dönemde bir defa olmak 
üzere öğrenciye yılda 2 ara karne verilir. Veliler ara 
karneyi almaya geldiklerinde istedikleri ilgili ders 
öğretmenleriyle de birebir görüșme yaparlar.

Veli-öğretmen görüșmeleri așağıdaki biçimlerde olur:

UYGULAMALAR VE KURALLAR

Ÿ Lisede öğrencileri zorunlu dersler, ortak genel kültür 
dersleri ve seçmeli derslerden toplam haftada 44 
saatlik ders alırlar.

Ÿ 9. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak 
İspanyolca ve Almancadan birini seçerler.

Ÿ Öğrenciler yapılan sınavlara katılmak ve sınav 
kurallarına uymak zorundadır.

Ÿ Öğrenciler ödev ve projelerini öğretmen tarafından 
verilen ödev yönergesine uygun șekilde yapıp 
zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.

Ÿ Akademik takip sonucunda ihtiyaç duyulduğunda 
öğrenciler, öğretmenlerin belirleyeceği programlar 
dâhilinde etüt çalıșmalarına katılırlar. Programa dâhil 
edildiği halde etüt çalıșmasına katılmayan 
öğrencinin velisi bilgilendirilir.

Ÿ Cumartesi yapılan kurslara devam etmek zorunludur. 
Kurslara öğrenci serbest kıyafeti ile gelir. Cep 
telefonunu kapalı konumda idarecisine teslim eder. 

Ÿ Okulun düzenlediği gezilere katılan öğrenciler okulda 
geçerli olan kurallara uymakla yükümlüdür. 
Uyulmadığı takdirde yine disiplin yönetmeliğinin 
hükümleri uygulanır. Okulu temsil ettiğini unutmadan 
uygun davranıș sergilemek, uygun serbest kıyafet 
giymek ve öğretmeninin önderliğinde hareket etmek 
zorundadır.

Ÿ Kitlesel sınavlara hazırlanan öğrenciler için öğrenci 
ve öğretmenin birlikte belirledikleri ihtiyaca göre 
birebir etüt çalıșmaları yapılır.

Ÿ Derslerin yanında öğrencilerimizde kendine güven ve 
sorumluluk duygusu geliștirmek, yeni ilgi alanları ve 
beceriler olușturmak amacıyla bilimsel, sosyal, 
kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda olușturulan 
öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalıșmaları 

düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin amacı, Türk Milli 
Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun 
olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılapları'na, 
ulusal değerlerine bağlı yurttașlar olarak 
yetișmelerine, yeteneklerini geliștirerek gerekli 
donanımları kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Bu 
bağlamda okulumuzda çok sayıda sosyal kulüp 
öğrencilerimizin seçimine sunulmuștur.

Ÿ Okul tarafından organize edilen proje, konferans, 
yarıșma, etkinlik, tören ve kutlamalar vb. 
çalıșmalarda görevlendirilen öğrencilerin bu 
sorumluluklarını özenle yerine getirmeleri beklenir.

Ÿ Öğrenciler eğitim-öğretim saatleri içinde 
kullanımlarına sunulan okul mekânlarının haricinde 
bir mekânı kullanamazlar.

Ÿ Lise 10. sınıf bitiminin yazında uygulanan Hayata 
Hazırlama Programı (Mesleki Gözlem Stajı) ile 
öğrenciler ileride seçmeyi düșündükleri meslekleri 
ve bu mesleklerin çalıșma ortamlarını tanımak amacı 
ile yaz döneminde 10 günlük gözlem stajı yaparlar. 
Öğrenciler bu staja katılmak, ilgili prosedürü 
uygulamak, staj sonunda staj raporu hazırlamak ve 
sunmakla yükümlüdür.

Ÿ 9. sınıfa yeni gelen öğrenciler okul tarafından 
düzenlenen oryantasyon programına katılmakla 
yükümlüdür.

Ÿ Özel Sanko Koleji ve Özel Sanko Fen ve Teknoloji 
Lisesinde öğrenciler okullarında kurallara uymayan 
öğrencilere gerekli görüldüğünde ilgili yönetmelikteki 
Öğrenci Davranıșları, Ödül ve Disipline İlișkin 
Hükümler bölümündeki maddeler gereği disiplin 
ișlemi uygulanır. Yönetmeliğin ilgili bazı bölümleri 
așağıdadır.

www.sanko.k12.tr
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
Ölçme ve değerlendirme                          
faaliyetlerinin genel esasları 

MADDE 43- (1) Öğrenci bașarısının ölçme ve 
değerlendirilmesinde așağıdaki esaslar gözetilir.  
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından 

birbirini tamamlayan iki dönemden olușur.  
b) Öğrencilerin bașarısı; öğretim programı öğrenme 

kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı 
sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalıșmaları 
ve projeler ile ișletmelerde beceri eğitiminde alınan 
puanlara göre tespit edilir.  

c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen 
genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas 
alınarak hazırlanır. 

ç)   Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve 
araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi 
ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve 
değerlendirir.  

d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik 
faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans 
çalıșmalarından olușur.

Puanla değerlendirme 
MADDE 44- (1) Sınav, performans çalıșması, proje ve 
uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 
Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine ișlenir.  
(2) Puan değerleri ve dereceleri așağıdaki gibidir.  

Yazılı ve uygulamalı sınavlar  
MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde 
yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak 
așağıdaki esaslara uyulur. 
a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her 

dersten sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri 
her dönem başında zümre başkanları 

kurulunca belirlenir. Sınavlarla ilgili gerekli 
tedbirler okul müdürlüğünce alınır.  

b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG)  
Öğretmenin/öğretmenlerin ortak 
değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek 
üzere birden fazla şubede okutulan tüm 
dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde 
bireysel veya grup olarak okutulan derslerin 
yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve 
ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap 
anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte 
hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu 
sınavların şube ve sınıflar bazında sınav 
analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği 
görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre 
öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir 

c)  Zorunlu hâller dıșında yazılı sınav süresi bir ders 
saatini așamaz. 

ç)  Soruların, bir önceki sınavdan sonra ișlenen konulara 
ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir 
oranda tüm konuları kapsaması esastır.  

d) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı 
sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak 
zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir. 

e  (Değ: 13/09/2014-29118 RG) yabancı dil sınavları 
dinleme, konușma, okuma ve yazma becerilerini 
ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. 

f)  Yazılı sınavların açık uçlu sorulardan olușması esastır. 
Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test 
usulüyle de yapılabilir. 

 
Sınavlara katılmayanlar  
MADDE 48- (Değ: 13/09/2014-29118 RG) (1) 
Sınavlara katılmayan, performans çalıșmasını yerine 
getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen 
öğrencilerden, özrünü 36'ncı maddenin yedinci fıkrasına 
göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin 
belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir 
defaya mahsus yapılır. Performans çalıșması veya projesi 
kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için 
belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler 
için belirlenen süre ikinci dönemi așamaz. 

(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Geçerli özrü 
olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve 
performans çalışmasını yerine getirmeyen 

DÖRDÜNCÜ KISIM (Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi)

PUAN

85-100

70-84,99

60-69,99

50-59,99

0-49,99

DERECE

PEKİYİ

İYİ

ORTA

GEÇER

GEÇMEZ
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öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla 
değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava 
katılmayan, projesini vermeyen ve performans 
çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya 
çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik 
ortalamaya dâhil edilir. 
(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG)  Öğrenciler, raporlu ve 
izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı 
sınavlara alınmazlar. 
 
Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması  
MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalıșması 
ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav 
analizlerine göre ortak hataları açıklar.  
(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalıșması ve 
projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı 
tarih veya performans çalıșmasının, uygulamanın yahut 
projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye 
duyurulur ve e-Okul sistemine ișlenir.  
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrencilerin talebi 
halinde proje, performans 
çalıșmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri 
tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir. 
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrenci velisi proje, 
performans çalıșmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların 
ilanını takip eden 5 ișgünü içerisinde yazılı olarak okul 
yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz 
doğrultusunda; okul yönetimince ders 
öğretmeni/öğretmenleri dıșında ilgili branștan en az iki 
öğretmenden olușturulan komisyon, okulda yeterli 
öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim 
müdürlüğünce olușturulan komisyon tarafından 5 gün 
içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai 
puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarında 46'ncı madde kapsamında 
komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik 
itiraz yalnız iș dosyasının değerlendirmesi için yapılır. 
(5) Uygun görülen performans çalıșması ve projeler, 
öğrencileri özendirmek amacıyla 
sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SINIF GEÇME
Dönem puanı  
MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı; 
a)  Sınavlardan alınan puanların, 
b) Performans çalıșması puanının/puanlarının, 

c) Varsa proje puanının, 
ç)  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan 

uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin 
puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen 
puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.  

d) İșletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, 
ișletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici 
veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iș, deney 
ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa 
telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iș ve 
hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili 
yarıșmalarda alınan ve ișletmeye bildirilen puanların 
aritmetik ortalamasıdır. 

e) Aritmetik ortalama alınırken bölme ișlemi virgülden 
sonra iki basamak yürütülür. 

(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yönetmeliğin 36'ncı 
maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük 
devamsızlık kapsamında değerlendirilen 
öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir 
yazılı sınav eksiğiyle verilebilir. 
(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.  
(4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konușma, 
okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması esastır. Bilgi 
ve beceriler, çeșitli ölçme araçlarından yararlanılarak 
özelliğine göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans 
çalıșmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden fazla 
öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen 
puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin 
dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler 
kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak 
yapılabilir.  
(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri 
nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan 
öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve 
kurulușlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. 
Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin 
beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da 
sürekli olarak engel olușturduğunun açıklanması gerekir. 
Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı 
etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve 
uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf 
tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir. 
 
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı 
sayılma  
MADDE 56-   (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi 
bir dersten bașarılı sayılabilmesi için;  
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 BİRİNCİ BÖLÜM 

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE ÖĞRENCİLERİN 
KORUNMASI 
 
Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden 
beklenen davranışlar 
MADDE 157- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG)  
Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve 
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliștiren; 
ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, insan 
haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve 
hukuk devleti olması ilkelerine karșı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranıș hâline getiren; 
beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve 
sağlıklı, gelișmiș bir kișiliğe, hür ve bilimsel düșünme 
gücüne, geniș bir dünya görüșüne sahip topluma karșı 
sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kișiler olarak 
yetișmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik 
servisi, veli, okul aile birliği ve ilgili diğer paydașlarla 
ișbirliği yapması istenir. 
 (2) Bu doğrultuda öğrencilerden; 
a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları 

korumaları, 
b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına 

uymaları, 
c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve 

çalıșkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; 
kaba söz ve davranıșlarda bulunmamaları; barıș, 
değerbilirlik, hoșgörü, sabır, özgürlük, eșitlik ve 
dayanıșmadan yana davranıș göstermeleri, 

ç)  Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın 
herkese karșı iyi davranmaları; insan hak ve 
özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli 
duyarlılığı göstermeleri, 

d) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eșyasını 
kendi öz malı gibi korumaları ve zarar vermemeleri, 

e) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Sağlığı olumsuz etkileyen 
ve sağlığa zarar veren, alkollü ya da bağımlılık yapan 
maddeleri kullanmamaları, bulundurmamaları ve bu 
tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları, 

f) Her çeșit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür 
oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları, 

g) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri, 
ğ)  Çevreye karșı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi 

yapısını korumaları,  
h) Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alıșkanlığı 

kazanmaları ve boș zamanlarını faydalı ișler yaparak 
geçirmeleri, 

ı)  Trafik kurallarına uymaları ve davranıșlarıyla örnek 
olmaları, 

i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak 
yönetmeleri; beden, zekâ ve duygularıyla bunları 
verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliștirmeleri; 
kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece 
dengeli bir biçimde geliștirdikleri varlıklarını aile, 
toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları, 

j) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiș ve 
davranıșa dönüștürmüș olmaları, kötü muamele ve her 
türlü istismara karșı duyarlı olmaları, 

k) Toplam kalite yönetimi anlayıșıyla ekip çalıșmalarında 
rol almaları, 

l) Okul, öğrenci veli sözleșmesine uygun davranmaları, 
m) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri, 
n) Savaș, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü 

durumlarda topluma hizmet  etkinliklerine gönüllü 
katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları, 

o) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı 
faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiș, 
rozet, yayın ve benzerlerini tașımamaları ve 

ONUNCU KISIM (Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler)
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a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 
veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem 
puanının en az 70, 

Doğrudan sınıf geçme  
MADDE 57- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders yılı 

sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak 
kaydıyla; 
a) Tüm derslerden bașarılı olan,  
b) Bașarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu bașarı 

puanı en az 50 olan  öğrenciler doğrudan sınıf geçer.  



bulundurmamaları, 
ö) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilișim araçlarını ve sosyal 

medyayı kișisel,  toplumsal ve eğitsel yararlar 
doğrultusunda kullanmaları, 

p) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilișim araçlarını ve sosyal 
medyayı; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun genel ahlak 
kurallarıyla bağdașmayan ve șiddet içerikli amaçlar için 
kullanmamaları; bunların üretilmesine, 
bulundurulmasına, tașınmasına yardımcı olmamaları, 

r) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda 
örnek davranıșlar sergilemeleri, 

s) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yanlıș algı olușturabilecek 
tutum ve davranıșlardan  kaçınmaları, genel ahlak ve 
adaba uygun davranmaları, 

ș) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okulu benimsemeleri, 
öğretmenlerine saygı göstermeleri ve okul kurallarına 
uymaları beklenir.  

(3) Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerden beklenen 
davranıșların derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik 
çalıșmalarında, veli görüșme ve toplantılarıyla diğer sosyal 
etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalıșılır ve 
uyulması gereken kurallar hatırlatılır. 

(4)(Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okul yönetimi, 
öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen 
davranıșlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin 
karșılașabilecekleri yaptırımlar konusunda kendilerini ve 
velilerini bilgilendirir. Ayrıca bu hususlara okul veli 
sözleșmesinde yer verilir. 

(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okulların özelliklerine göre 
ikinci fıkra hükümleri doğrultusunda ayrıca destekleyici 
kurallar belirlenebilir. Bu kurallar okul öğrenci ödül ve 
disiplin kurulunun önerisi, öğretmenler kurulunun kararına 
bağlı olarak okul müdürünün onayından sonra uygulamaya 
konulur. 

(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrenci ve veliler Okul 
Öğrenci Veli Sözleșmesinin  gereklerini yerine getirir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

ÖDÜL
Öğrencilerin ödüllendirilmesi 
MADDE 159-  (1)   Örnek davranıșların ve bașarıların 
niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; 
a) Teșekkür belgesi, 
b) Takdir belgesi, 
c) Onur belgesi, 

ç)  Üstün bașarı belgesi verilir.  
Teșekkür, takdir ve üstün bașarı belgesi ile ödüllendirme 
MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, 
derslerdeki gayret ve bașarılarıyla üstünlük gösteren, tüm 
derslerden bașarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı 
ortalaması 70,00 den așağı olmayan ve davranıș puanı 
100 olan öğrencilerden; 
a) 70,00-84,99 arasındakileri teșekkür belgesi, 
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, 
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün 

döneminde takdir belgesi alanları üstün bașarı belgesi 
ile ödüllendirir. 

(2) Üstün bașarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere 
okulun iftihar listesinde yer verilir. Devamsızlık yapmayan 
öğrencinin ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlaması 
amacıyla özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçen 
öğrenciler teșekkür, takdir ve onur belgesi alma hakkını 
yitirirler.
 
Onur belgesi ile ödüllendirme 
MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan 
șartına bağlı kalmadan; 
a)  Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, 
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu 

çalıșmalarda liderlik yapmak,  yapılan etkinliklerde 
eğitime katkıda bulunmak ve üstün bașarı göstermek, 

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve 
gözetmede davranıșlarıyla örnek olmak, 

ç)  Görgü kurallarına uymada ve insan ilișkilerinde örnek 
olmak, 

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranıșlar 
sergilemek, 

e) Bilișim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak 
davranıșlar sergilemek, 

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde 
arkadașlarına iyi örnek olmak, 

g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, 
mülteci ve sığınmacılar, gazi ve șehit yakınları, doğal 
afetlerden etkilenenler, yașlı, yetim, öksüz, güçsüz, 
engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma 
ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum 
hizmetlerinde görev almak, 

ğ)  Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla 
ilgili örnek  davranıșlardan  bir ya da birkaçını gösteren 
davranıș puanı indirilmemiș öğrencileri; öğretim yılı 
içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın 
öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur 
kurulunun uygun görüșü doğrultusunda onur belgesiyle 
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ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla 
onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde 
yer verilir. 

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı bașında yukarıda 
belirtilen davranıșların dıșında da onur belgesiyle 
ödüllendirilebilecek davranıșları belirler. Belirlenen 
davranıșlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci 
ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. 
 
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve 
ödüllerin verilmesi 
MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin; 
a)  Okul içindeki ve dıșındaki genel durumu, 
b) Ders ve ders dıșı faaliyetlerdeki bașarısı, 
c) Davranıșının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup 

olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. 

(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin 
katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine 
verilir. 
(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin 
uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı 
okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir 
yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı 
asılır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

DİSİPLİN
Disiplin cezaları 
MADDE 163- (1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren 
davranıș ve fiillerinin 
niteliklerine göre; 
a) Kınama, 
b) Okuldan kısa süreli uzaklaștırma, 
c) Okul değiștirme,  
ç)  Örgün eğitim dıșına çıkarma cezalarından biri verilir. 
 
(2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin 
kurulunda görüșülüp karara bağlandıktan sonra; 
a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaștırma cezaları 

okul müdürünün, 
b) Okul değiștirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, 
c) Örgün eğitim dıșına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin 

kurulunun, onayından sonra uygulanır. 
 

Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller 
MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranıșlar 
ve fiiller șunlardır: 
a) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okulu, okul eșyasını ve 

çevresini kirletmek, 
b) Yapması gereken görevleri yapmamak, 
c) Kılık-kıyafete ilișkin mevzuat hükümlerine uymamak, 
ç) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Tütün ve tütün mamullerini 

bulundurmak veya kullanmak, 
d) Bașkasına ait eșyayı izinsiz almak veya kullanmak, 
e) Yalan söylemek, 
f) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere 
katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak  

g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya 
diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve 
malzemeyi eksik vermek veya kötü kullanmak,  

ğ)  Kaba ve saygısız davranmak, 
h) (Değ: 1/7/2015-29403 RG)  (Değ: 1/7/2015-29403 

RG) Dersin ve ders dıșı eğitim faaliyetlerinin akıșını ve 
düzenini bozacak davranıșlarda bulunmak, 

ı)  Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, 
i) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yatılı okullarda pansiyona 

geç gelmek, 
j) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Müstehcen veya 

yasaklanmıș araç, gereç ve dokümanları okula ve okula 
bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak, 

k) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Kumar oynamaya yarayan 
araç-gereç ve doküman bulundurmak, 

l) Bilișim araçlarını amacı dıșında kullanmak, 
m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak, 
n) Ders saatleri için öğretmenin bilgisi ve kontrolü dıșında 

bilișim araçları ile meșgul olmak ve dersin akıșını 
bozmak. 

(2)  Okul içinde ve dıșında okuldan 1-5 gün arasında kısa 
süreli uzaklaștırma cezasını gerektiren fiil ve 
davranıșlar; 

a) Kișilere, arkadașlarına ve okul çalıșanlarına okul içinde 
ve dıșında sözle, davranıșla veya sosyal medya 
üzerinden hakaret etmek, paylașmak, yaymak veya 
bașkalarını bu davranıșa kıșkırtmak, 

b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG)  Pansiyonun düzenini 
bozmak, pansiyonu terk etmek, gece izinsiz dıșarıda 
kalmak, 

c) Kișileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düșünce, 
felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, 
kötülemeyi amaçlayan davranıșlarda bulunmak veya 
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ayrımcılığı körükleyici semboller tașımak,  
ç)  (Değ: 1/7/2015-29403 RG) İzinsiz gösteri, etkinlik ve 

toplantı düzenlemek, bu tür gösteri, etkinlik ve 
toplantılara katılmak, 

d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak, 
e) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okul kurallarının 

uygulanmasını ve öğrencilere verilen görevlerin 
yapılmasını engellemek, 

f) Bașkalarına hakaret etmek,  
g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Müstehcen veya 

yasaklanmıș araç, gereç, doküman ve benzerlerini 
dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, 
yapıștırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-
gerecini ve eklentilerini kullanmak, 

ğ)  (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilișim araçları veya 
sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine 
ve kișilere zarar vermek, 

h) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere 
katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı 
alıșkanlık haline getirmek, 

ı)  Kavga etmek, bașkalarına fiili șiddet uygulamak, 
i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadașlarının 

araç-gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen 
amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek, 

j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı 
olmak, 

k) Sarhoșluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya 
kullanmak, 

l) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Millî ve manevi 
değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan,  
tutum ve davranıșlarda bulunmak, 

(3) Okul değiștirme cezasını gerektiren fiil ve davranıșlar; 
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden 

sembollere saygısızlık etmek, 
b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya bașka 

bir șekilde așağılamak; bu değerlere küfür ve 
hakaret etmek, 

c) Okul çalıșanlarının görevlerini yapmalarına engel 
olmak, 

ç)  Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı 
olmak, 

d) Okulla ilișkisi olmayan kișileri, okulda veya 
eklentilerinde barındırmak, 

e) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Resmî belgelerde 
değișiklik yapmak; sahte belge düzenlemek ve 
kullanmak ve bașkalarını yararlandırmak, 

f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak 
eğitim ve öğretim amaçları dıșında kullanmak veya 
kullanılmasına yardımcı olmak, 

g) Okula ait tașınır veya tașınmaz mallara zarar vermek, 
ğ)  Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin 

yapılmasını engellemek veya arkadașlarını bu 
eylemlere katılmaya kıșkırtmak, 

h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah 
ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya 
bunları bulundurmak, 

ı)  Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya 
çekilmesini sağlamak, 

i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya 
kullanmak, 

j) Yerine bașkasını sınava sokmak, bașkasının yerine 
sınava girmek, 

k) (Değ: 1/7/2015-29403 RG)  Eğitim ve öğretim 
ortamında; siyasi ve ideolojik amaçlı eylem 
düzenlemek, bașkalarını bu gibi eylemler 
düzenlemeye kıșkırtmak, düzenlenmiș eylemlere 
katılmak, 

l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kurulușlara, 
derneklere, sendikalara ve benzeri kurulușlara üye 
olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağıșta 
bulunmaya zorlamak, 

m) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilișim araçları veya 
sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, 
kișilere ağır derecede maddi ve manevi zarar 
vermek, 

n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın 
toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak  ve dağıtmak, 
faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki 
faaliyetlerde etkin rol almak, 

o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi 
yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde 
bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak, 

ö) Zor kullanarak bașkasına ait mal ve eșyaya el koymak, 
bașkalarını bu ișleri yapmaya zorlamak, 

p) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Genel ahlak ve adaba 
uygun olmayan, yanlıș algı olușturabilecek tutum ve 
davranıșları alıșkanlık hâline getirmek, 

r) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Kișilere, arkadașlarına ve 
okul çalıșanlarına; söz ve davranıșlarla sarkıntılık 
yapmak, iftira etmek, bașkalarını bu davranıșlara 
kıșkırtmak veya zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal 
medya yoluyla paylașmak, yaymak, 

s) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Pansiyon düzenini 
bozmayı, pansiyonu terk etmeyi ve gece izinsiz 
dıșarıda kalmayı alıșkanlık hâline getirmek, 

(4) Örgün eğitim dıșına çıkarma cezasını gerektiren 
davranıșlar; 
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden 

sembollere hakaret etmek, 



b) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye 
Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın 
bașlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
niteliklerine aykırı miting, forum, direniș, yürüyüș, 
boykot ve ișgal gibi ferdi veya toplu eylemler 
düzenlemek; düzenlenmesini kıșkırtmak ve 
düzenlenmiș bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak 
veya katılmaya zorlamak, 

c) Kișileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düșünce, 
felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, 
kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler 
düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin 
organizasyonunda yer almak,  

ç)  Kurul ve komisyonların çalıșmasını tehdit veya zor 
kullanarak engellemek, 

d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini 
yapmak, 

e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan 
kișileri saklamak ve barındırmak, 

f) Eğitim ve öğretim ortamını ișgal etmek,  
g) Okul içinde ve dıșında tek veya toplu hâlde okulun 

yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer 
personeline karșı saldırıda bulunmak, bu gibi 
hareketleri düzenlemek veya kıșkırtmak,  

ğ)  Okul çalıșanlarının görevlerini yapmalarına engel 
olmak için fiili saldırıda bulunmak ve bașkalarını bu 
yöndeki eylemlere kıșkırtmak,  

h) Okulun tașınır veya tașınmaz mallarını kasıtlı olarak 
tahrip etmek, 

ı)  Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı 
maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi 
yaralamaya teșebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, 
maddi veya manevi zarara yol açmak, 

i) Kiși veya kișilere her ne sebeple olursa olsun eziyet 
etmek; ișkence yapmak veya yaptırmak, cinsel 
istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri 
ișlemek, 

j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam 
kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç 
almak, 

k) Yasa dıșı örgütlerin ve kurulușların, siyasi ve ideolojik 
görüșleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem 
düzenlemek, bașkalarını bu gibi eylemleri 
düzenlemeye kıșkırtmak, düzenlenmiș eylemlere 
etkin biçimde katılmak, bu kurulușlara üye olmak, 
üye kaydetmek; para toplamak ve bağıșta bulunmaya 
zorlamak, 

l) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilișim araçları veya 
sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dıșı ve 

șiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü 
içerikler olușturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve 
ticaretini yapmak. 

(5) Yukarıda belirtilenlerin dıșında ve disiplin cezası 
verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları 
itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun 
cezalar verilir. 
 
(2) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda disiplin 
olaylarına karıșması ve buna ilișkin 
araștırma/inceleme/sorușturma sürdürülürken bir bașka 
okula nakledilmesi durumunda, ișlemi bașlatan okul, 
araștırma/inceleme/sorușturmayı tamamlar ve dosyayı 
yeni okuluna gönderir. Yeni okulu aracılığıyla posta, e-
Posta ve/veya diğer iletișim araçlarıyla tebligat yapılarak 
öğrenciye ceza uygulanır ve dosyasına ișlenir. Ceza alan 
öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranıș puanının iade 
edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi ișlemler yeni 
okulu tarafından gerçekleștirilir. 
 
Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması 
MADDE 166- (1) Disiplin cezası verilmesine sebep 
olmuș bir fiil veya davranıșın bir öğretim yılı içerisinde 
tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.
Özel Sanko liselerinde okul kurallarına aykırı davranan 
öğrenciler için așağıdaki yaptırımlar uygulanır.

YAPTIRIMLAR
Birinci Așama : Öğrenci sözlü olarak uyarılır.

İkinci Așama : Öğrencinin davranıșı hakkında yazılı 
tutanak tutulur ve velisine bilgi verilir. 

Üçüncü așama : Öğrenci hakkında MEB ortaöğretim 
yönetmeliği kapsamında disiplin hükümleri uygulanır.

Yürütülen tüm çalıșmalara rağmen gelișme 
sağlanamadığı durumlarda gerekirse kayıt yenileme 
ișlemi yapılmaz.
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Ÿ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
DİREKTÖRLÜĞÜ

Ÿ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK  
DANIŞMANLIK DİREKTÖRLÜĞÜ

Ÿ SOSYAL ETKİNLİKLER 
DİREKTÖRLÜĞÜ

Ÿ YABANCI  DİLLER DİREKTÖRLÜĞÜ 



Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sürecinde her türlü psikolojik destek 
okulumuzda eksiksiz biçimde sağlanmaktadır. Yaș grubuna uygun ve bașta 
gelișimsel rehberlik olmak üzere İhtiyaca cevap verecek düzeyde 
danıșmanlık hizmeti sunulan okulumuzda anasınıflarında,   1. ve 2. 
sınıflarda, 3. ve 4. sınıflarda, 5. ve 6. sınıflarda, 7. ve 8. sınıflarda, 9. ve 10. 
sınıflar ile 11. sınıfta  ve 12. sınıfta birer olmak üzere toplam 8 psikolojik 
danıșma ve rehberlik uzmanı görev yapmaktadır. 

Rehberlik Bölümü önleyici rehberlik, yaș grubu özelliklerine göre eğitim, 
sınav hazırlık sürecindeki öğrencilere destek gibi programlarla öğrencilere 
yön verirken Sanko Aile Akademisi adıyla velileri eğitimlerle 
bilinçlendirmektedir. 

RehberlÝk ve  PsÝkolojÝk 
Danı�þmanlık DÝREKTÖRLÜÐÜ
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ÖLÇME VE DE�ÐERLEND�ÝRME 
D�ÝREKTÖRLÜÐ�Ü

Ölçme ve Değerlendirme Direktörlüğü; “Doğru ölçemezseniz, iyileștiremezsiniz.” düșüncesiyle bașta 
akademik olmak üzere okulda yürütülen sanatsal ve sportif faaliyetlerin verimliliğin ölçülmesini, ilgili 
yöneticilerle ve bölümlerle değerlendirmesini sağlayarak önemli bir destek görevi üstlenmektedir. Okulda 
yapılan çoktan seçmeli konu tarama testlerinin, yazılıların ve deneme sınavlarının yanı sıra açık uçlu 
sınavlara ilișkin de kazanım temelli analizler yapılmaktadır. Madde, konu analizleri yapılmakta ve bilgi 
haritaları incelenmektedir. Öğrenci, șube ve sınıf genelinde değerlendirmeler yapılmakta ve bölümlerle 
birlikte mevcut bașarıyı daha ileriye tașımak için yollar tartıșılmaktadır. Diğer bir deyișle, öğrencilerimizin 
sürekli gelișimi șansa bırakılmamakta ve bilimsel verilere dayalı çalıșmalar yürütülmektedir.
Anasınıfında, ilkokul 1. ve 2. sınıfta yine kazanım temelli olarak periyodik akademik değerlendirmeler 
yürütülmektedir. İlkokulda okuma-yazma değerlendirme gibi uygulamalarda tamamlayıcı ölçme araçları 
etkin bir șekilde kullanılmakta ve sonrasında hangi hususların nasıl daha iyi yapılabileceğine dair analiz ve 
değerlendirmeler yapılmaktadır.
11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 11. sınıf konularından olușan sınavların yanı sıra üniversite giriș 
sınavlarına yönelik çok sayıda deneme sınavı yapılmaktadır. 
Ölçme-Değerlendirme Direktörlüğü, ülkemizde eğitim ve özellikle ölçme değerlendirmeye ilișkin 
değișiklikleri yakından takip etmektedir. Çoktan seçmeli, kısa cevaplı veya açık uçlu rubrik tipli farklı 
sorular veya değerlendirmeler yapıldığında sisteme hızlıca uyum sağlanmakta ve entegre olunmaktadır. 
Tüm çalıșmalar güncel uygulamalara uygun olarak yürütülmektedir. Veli, öğretmen ve yöneticilerimizle veri 
ve analizlerle ilgili paylașımlar da yapılmaktadır.

“Ölçme; kontrolün ve nihayetinde iyileştirmenin ilk adımıdır. Eğer bir şeyi ölçmezseniz, onu 

anlayamazsınız. Anlayamazsanız, kontrol edemezsiniz. Kontrol edemezseniz, iyileştiremezsiniz.” 

          
H. James Harrington
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Özel Sanko Okulları sürekli değișen dünyaya ayak 
uydurmada ve çağı yakalamada kendini kanıtladığı 
gibi eğitime ve dolayısıyla geleceğe yön veren bir 
kurum olma özelliğini de gururla sürdürmektedir. 
Yabancı Diller Departmanı da bunun bilinci ve 
sorumluluğu ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 
öğrencilerini önemli yeniliklerle karșılayamaya 
hazırlanıyor. Yabancı Diller bünyesindeki üç dil; 
İngilizce, Almanca, İspanyolca uluslararası amaçlar 
hedeflemektedir.  
Özellikle İngilizce eğitiminde anaokulundan lise sona 
kadar yaș aralığının hedeflerinin kesin olduğu ve 
ölçme-değerlendirmenin yapılabildiği bir sistem 
olacaktır. Bu sistem sadece sonuç odaklı değil 
süreci takip eden ve gerektiğinde çözümler sunan 
bir altyapı sağlamaktadır. 
Nitekim 2. sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz 
İngiltere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı 
İngilizce dil müfredatını, kültür farklılıkları 

gözetilerek takip edecekler ve İngiltere'de 
değerlendirilen sınavlara tabi tutulacaklardır. 
Sınavların verileri doğrultusunda her bir öğrenciyle 
ilgili objektif dönütlerin olması onların gelișim 
süreçlerinin takibi ve desteği için büyük bir avantaj 
sunmaktadır.  
Elbette ki yabancı dil eğitimi sınavlardan ibaret 
değildir, olmamalıdır. Disiplinler arası çalıșmayı 
gerektiren, yaratıcı düșünme gibi 21. yüzyıl 
becerilerini destekleyen öğrencilerimizin otonom ve 
üretken olmalarına yardımcı olan ulusal ve 
uluslararası projeler yaratmak en temel hedeflerimiz 
arasındadır.
Sonuç olarak, öğrencilerimizin globalleșen dünyada 
iletișimleri güçlü, değerlere ve farklı kültürlere 
saygılı, vizyon ve özgüven sahibi olma becerilerinin 
kazandırılmasını amaç edinen bir yabancı dil eğitimi 
hedeflenmektedir. 

YABANCI D�ÝLLER DÝ�REKTÖRLÜÐ�Ü 
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Kurumumuzda akademik ders programının yanı sıra öğrencilerimizde güven ve sorumluluk duygusu 
geliștirmeye, yeni ilgi alanları olușturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif alanlarda düzenlenen faaliyetler bu birim tarafından yürütülür.
Bu faaliyetlerden bazıları așağıdaki gibidir.
Tören Organizasyonları: Hem okulumuzda hem de okul dıșında düzenlenecek organizasyonları planlamak 
ve programların uygulanmasını sağlamak. Örneğin: 23 Nisan, 19 Mayıs vs.
Geziler: Șehir içi, șehir dıșı ve yurt dıșı gezileri düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak. 
Kamplar: Okul spor takımlarımıza yönelik takımlarımızın performanslarını arttıracak sporcu performans 
kamplarını mevsim ve çalıșma ortamlarına göre en uygun șekilde farklı illerde planlamak.
Öğrencilerimizin yeni ilgi alanları ve beceriler kazanmalarına yönelik kamplar düzenlemek. Örneğin: 
Slovakya Kayak Kampı.
Sanatsal Çalıșmalar: Her öğrencimizin öğretim yılı boyunca kișisel yetenekleri ve istekleri doğrultusunda 
sanat eğitimi alması, sanatsal etkinliklere katılması ve sergilenmesi sağlanır.
Tüm bu faaliyetlerimizin amacı: Öğrencilerimizin kendini tanıyabilmesi, bireysel hedeflerini belirleyebilmesi, 
yeteneklerini geliștirebilmesi, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilmesi, girișimci olabilme ve 
bunu bașarı ile sürdürebilmesi, yeni durum ve ortamlara uyabilmesi, planlı çalıșma alıșkanlığı edinebilmesi, 
serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilmesine yardımcı olmaktır.

SOSYAL ETK�ÝNLÝ�KLER D�ÝREKTÖRLÜÐ�Ü
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DESTEK 

B�ÝR�ÝMLERÝ�MÝ�Z

DESTEK BİRİMLERİMİZ

HALKLA İLİŞKİLER

GÜVENLİK

SERVİS

YEMEKHANE

MUHASEBE

MAĞAZA

K-12 OTOMASYON SİSTEMİ

KÜTÜPHANE

OKUL YAYINLARI

OKUL AİLE BİRLİĞİ

SAĞLIK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

TEMİZLİK-BAKIM ONARIM

DİLEK VE ÖNERİ



BASIN YAYIN VE 

HALKLA İLİŞKİLER
Özel Sanko Okullarında kurum içi ve kurum dıșı iletișim 
Basın Yayın ve Halkla İlișkiler Müdürlüğü tarafından 
sağlanır. Öğrencilerin okula kayıt süreci bașta olmak 
üzere, kurumsal kimlik çerçevesinde her türlü tanıtım, 
yazılı ve görsel iletișim çalıșmaları bu birim tarafından 
yürütülür. Anasınıfından liseye kadar her kademede 
öğrencilerin okula alım sürecinde ilk bașvuru Halkla 
İlișkiler Birimine yapılır.

Ön kaydı alınan Anasınıfı, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin 
rehberlik görüșmesi sonrasında kayıt ișlemleri 
tamamlanır. 4. sınıftan itibaren ara kademeler için sınav 
uygulanır ve rehberlik görüșmesi yapılır. Kontenjan 
dahilinde öğrenci kaydı sağlanır. Veli ile Özel Sanko 
Okulları arasında “Kayıt Sözleșmesi” imzalanır.

GÜVENLİK
Okulumuzda; servis ve protokol giriși (1 nolu nizamiye), 
veli ve öğrenci giriși (2 nolu nizamiye), Abdulkadir 
Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi giriși (3 nolu nizamiye) 
olmak üzere üç adet nizamiye kapısı bulunmaktadır. 
Velilerimiz ve öğrencilerimiz Özel Sanko Okulları  2 nolu 
nizamiye kapısını kullanırlar. Öğrencilerimizin can 
güvenliği açısından veli araçları okul içine 
alınmamaktadır. Okulumuzun giriș kapılarında bulunan 
güvenlik birimimiz 24 saat 3 vardiya ve 16 güvenlik 
görevlisiyle hizmet vermektedir. 

Okulumuzda iç ve dıș mekânlar güvenlik kamerası ve 
alarm sistemi ile güvence altına alınmıștır. Okula 
girișlerde kimlik kartı bırakılması ve ziyaretçi kartı 
alınması gerekmektedir. Güvenlik birimi elemanı, 
gerektiğinde ziyaretçiye görüșeceği kișinin bulunduğu 
yere kadar refakat edebilir. Okula girișler saat 19.00'dan 
sonra yasak olup hiçbir veli veya öğrenci bu saatten 
sonra içeri alınmaz. Saat 18.00-19.00 arası binaya 
girmek isteyen velilerin, temizlik șefi ya da güvenlik 
görevlisi refakatinde yönlendirilmesi sağlanır. 

Gün içerisinde öğrencinin velisiyle okul dıșına çıkması 
gerektiğinde ilgili müdür yardımcısından izin kağıdı 
alması ve güvenliğe teslim etmesi gerekmektedir. 
Öğrenciyi velisi dıșında birisi almaya gelecekse, velinin 
okulu arayıp ilgili okul müdür yardımcısına bilgi vermesi 
ve kimlik tespitinin doğrulanması gerekmektedir. 
Öğrencilerimize eğitim öğretim yılı içerisinde programları 

dahilinde öğretmenleri ve idarecileri ile yaptıkları șehir içi 
ve șehir dıșı tüm gezilerde güvenlik görevlisi refakat eder.
Öğrencilerin okula geliș gidișleri; 
Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula 
geliș gidișleri farklı saatlerdedir. 

Öğrencilerin okula geliș gidiși; 
Ÿ Servis araçları ile
Ÿ Velinin șahsi aracı ile (Öğrencilere okul idaresinin 

onayı ile serbest giriș çıkıș kartı verilir.)
Ÿ Yaya olarak (Yaya öğrencilere okul idaresinin onayı ile 

serbest giriș-çıkıș kartı verilir. Öğrenci, ancak okul 
civarında ikamet ediyor ise öğle yemek saatinde 
kartını kullanarak dıșarı çıkabilir.)

Ÿ Özel șoför aracılığı ile (șoförün kimliği, araç plakası 
gibi ayrıntıların ilgili idari kısma bildirilmesi șartı ile) 
sağlanır. 

Ÿ Öğrencinin okula hangi șekilde giriș çıkıș yapacağı, 
veli tarafından eğitim-öğretim dönemi bașında okul 
idaresine beyan edilmek zorundadır. Okula servis 
aracı dıșında gelen anasınıfı öğrencileri için Ring 
aracı 2 nolu nizamiye kapısından anasınıfları 
binasına kadar hizmet vermektedir.

Ÿ Öğrencilerimizi aracı ile gelerek okul çıkıș saatinde 
teslim alan veya gün içinde herhangi bir sebeple 
okulumuza gelecek (toplantı, bireysel görüșme, 
öğrencimizin sabah okula bırakılması vb.) 
velilerimizin araçlarını park etmeleri için okulumuzun 
2 nolu giriș kapısının önünde bulunan araç park 
yerleri velilerimize tahsis edilmiștir. Araçlarını park 
eden velilerimizin, sabah öğrencilerimizi 2 nolu giriș 
kapısından girerek teslim etmeleri, çıkıș saatinde ise 
2 nolu giriș kapısından girerek öğrencilerimizin 
velilerini beklediği toplantı salonundan bizzat teslim 
alarak çıkıș yapmaları gerekmektedir.

Ÿ

SERVİS
Özel Sanko Okullarında servis hizmeti ANKO Tașımacılık 
Limited Șirketi tarafından yapılmaktadır. Servis hizmeti 
3348 sayılı Ulaștırma Bakanlığı'nın Teșkilat ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Tașıma Kanunu 
ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 75. 
Maddesine dayanılarak çıkarılmıș olup, okul ve tedarikçi 
firma arasında imza altına alınmıștır. Servis kullanan 
öğrenci velisi ile servis firması arasında da servis 
kullanma sözleșmesi yapılmaktadır.
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Buna göre;
Öğrencilerimizin okula giriș ve çıkıșları, Özel Sanko 
Okulları kampüs alanı içerisindeki servis araçları için 
ayrılmıș alanlardan sağlanır. Servis, öğrenciyi velinin 
sözleșme evrakında belirtilen adresten alır ve yine 
sözleșme evrakında belirtilen adrese bırakır. 
Öğrencilerin günlük servis güzergahı değișikliği 
yapılmamaktadır. Ancak belirtilen zorunlu hallerde 
güzergah değișikliği ilgili müdür yardımcısının bilgisi 
dahilinde gerçekleșir. 
Servis araçlarında, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimizin 
hostes eșliğinde ulașımları sağlanır. Veli öğrenciyi 
hosteslere teslim eder ve hosteslerden teslim alır. 
Öğrencilerimizin sabah herhangi bir nedenden dolayı 
servis kullanmaması durumunda, 30 dakika öncesinden 
servise bildirilmesi gerekmektedir. 
Öğrencilerimizin okula zamanında ulașabilmesi için servis 
aracına bineceği yerde, araç gelmeden en az 2 dakika 
önce hazır bulunması gerekmektedir. 
Her öğrencimizin servis aracına binip oturmalarından 
itibaren emniyet kemerlerini takmaları yasal 
zorunluluktur. 
Servis ücreti yasal olarak UKOME Komisyonu tarafından 
belirlenir. Ücret üzerinden kardeș indirimi uygulanır.

YEMEKHANE
Özel Sanko Okullarında yemek, Sofra Grup yemek firması 
tarafından okulumuz mutfağında üretim yapılarak 
sağlanmaktadır. Yemek mönüsü öğrencilerimizin günlük 
besin ihtiyaçlarını karșılayacak șekilde diyetisyenler 
tarafından hazırlanmaktadır. 
Okulumuzda anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 
4 ayrı yemekhane ve ilkokulumuzda 1 büfe, ortaokul ve 
lisemizde 2 kafeterya bulunmaktadır. Anasınıfı, 1. ve 2. 
sınıf öğrencilerimiz sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve 
ikindi beslenmesi öğünlerinden yararlanabilir. 
Okulumuzda anasınıfı, ilkokul ve ortaokulda öğrenim 
gören tüm öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmesi 
için öğle yemeği zorunlu olup sabah kahvaltısı ve ikindi 
beslenmesi isteğe bağlıdır. Öğrencilerimiz yanlarında 
para tașımazlar. 3. sınıftan itibaren veliler tarafından okul 
mağazasına yatırılan kredilerini kiosk makinelerinden 
çektikleri fișler ile kullanırlar. 
Okulumuz büfe ve kafeteryalarında, asitli içecekler (kola, 
gazoz), cips, çikolata vs. satılmaz. Büfe ve kafeteryada 
satılan yiyecekler yemek firmamız tarafından okulumuz 
mutfağında üretilmektedir. 

Okulda etütlere ve antrenmanlara kalacak 
öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçları için nöbetçi 
kafeteryamız hizmet verir. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve 
lise bölümlerinden temsilci öğretmen, öğrenci, okul 
öğrenci meclis bașkanları ve yemek firması 
yetkililerinden olușan Beslenme Komisyonu her ayın ilk 
haftası toplanarak dilek ve önerilerini dile getirirler. 

MUHASEBE BİRİMİ
Web sayfamızda yazılı olarak ilan edilen eğitim-öğretim 
ücretlerinin ödeme planı, muhasebe birimi tarafından 
yapılmaktadır. 
Ödemeler, okul yönetimi tarafından belirlenen ödeme 
sistemi ile yapılabilir. Eğitim-öğretim dönemine ait 
faturalar eylül ayı itibariyle hazırlanarak veliye elden 
teslim edilir.

KİTAP-OKUL KIYAFETLERİ SATIŞ 
MAĞAZASI
Okulumuzda bulunan mağaza, öğrencilerin kitap, 
kırtasiye, kıyafet, yıl içerisinde eğitim öğretim için gerekli 
olan malzeme ve yardımcı kitapların temini için 
kurulmuștur. 
Eğitim-öğretim döneminin bașında her öğrenciye kitap ve 
kırtasiye malzemeleri hazırlanarak mağaza tarafından 
satıșa sunulur. Öğrencilerimiz okul kıyafetlerini okul 
mağazasından temin ederler. Ayrıca okul mağazası 
öğrencilerin Kiosk sistemine para yatırıldığı noktadır. 

Velilerimiz arzu ederlerse, İnternet üzerinden veya șahsen 
Sanko Eğitim Hizmetleri A.Ș. adına öğrencinin adı soyadı 
yazılmak suretiyle okul muhasebe birimi tarafından veliye 
duyurulan banka hesap numarasına havale yapabilirler.

K-12 OTOMASYON SİSTEMİ
K-12, okul otomasyonu sistemi, öğrenci ve velilerimizin 
öğrencinin okul durumu ile ilgili ihtiyaç duydukları her 
türlü kișisel ve akademik bilgiye ulașabilecekleri kișiye 
özel bir platformdur.
K-12 kullanıcı adı ve șifresini almak için, sınıf öğretmeni 
ya da müdür yardımcısına bașvurulur.
Okul ile ilgili bilgilendirme ve duyurular K-12 aracılığıyla 
velilere iletilir.
Veli, bilgilendirmeleri güncel olarak takip etmekle 
yükümlüdür.
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KÜTÜPHANE VE 
DOKÜMANTASYON
Okulumuzda anasınıfı, ilkokul - ortaokul ve lise 
öğrencilerimizin kullanacakları üç kütüphane yer 
almaktadır. 
Kütüphanelerimizde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap 
verecek nitelikte internet bağlantılı bilgisayarlar 
bulunmaktadır. 
Kütüphane kayıtlarımız okul web sayfasındaki linkten 
incelenebilmektedir. Velilerimiz ve çalıșanlarımız da üyelik 
sistemi ile kütüphanelerimizden faydalanabilirler. Alınan 
kitaplar belirlenen süre içerisinde okul kütüphanesine 
teslim edilmek zorundadır.

OKUL YAYINLARI
Okul Yıllığı yılda bir yayımlanır.
Sesimiz Lise Gazetesi yılda iki kez yayımlanır.
Sankonun Rengi dergisi yılda iki kez yayımlanır.
The Good News of SANKO dergisi yılda bir kez 
yayımlanır.
Rehberlik Bülteni ayda bir okul web sitesinde yayımlanır.
Anasınıfı Veli Kitapçığı ayda bir yayımlanır.
Bu yayınlar, veli ve öğrencilerimizin okulumuzdaki 
çalıșmaları takip etmeleri amacıyla öğrenciler aracılığıyla 
velilere ulaștırılır.

OKUL AİLE BİRLİĞİ
Okul Aile Birliği seçimle belirlenir. Bașkan, bașkan 
yardımcısı ve üyelerden olușan birlik, okulun vizyonu ve 
misyonu doğrultusunda yaptığı faaliyetlerle okul aile 
ișbirliğini MEB-OAB yönetmeliği çerçevesinde destekler.

SAĞLIK HİZMETLERİ
Okulumuzda kadrolu iki hemșire, tam donanımlı dört 
sağlık odası bulunmaktadır. Her gün 12.00 – 13.00 
saatleri arasında Özel Sani Konukoğlu Hastanesinden 
uzman doktor gelmektedir. 
Öğrencilerimizin okulda meydana gelebilecek kazalara 
karșı özel kaza sigortası bulunmaktadır. Okul içinde 
yașanan kazalarda gerekli önlemler alınıp, ilk müdahale 
yapılarak velisinin bilgisi dahilinde öğrenci hastaneye 
götürülür. 

Öğrencilerin sağlık formları birimde dosyalanır. Sağlık 
odasındaki tüm kayıtlar gizlidir ve zorunlu șartlar (ani 
hastalık durumu, sağlık taraması vb.) dıșında kimseye 
açıklanmaz. 
Kronik sağlık problemi olan öğrenciler için gerekli 
önlemler alınır. Öğrencilerin așı uygulamaları ve yıllık 
sağlık kontrolleri, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı toplum 
sağlık ekipleri ișbirliği ile yapılır. 
Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında okul içinde olası 
sorunların erken teșhis edilerek çözülmesini sağlamak 
amacıyla diș, göz vs. dallarda uzman doktorlarla birlikte 
taramalar yapılarak tespit edilmiș ise olumsuz sonuçları 
velilere bildirilir. 
Belirli aralıklarla öğrencilerin boy - kilo ölçümleri 
yapılarak istatistikler çıkarılır. Bu konuda veliler 
bilgilendirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanır. 
Öğrencilerimizin șehir dıșı yarıșma, gezi vb. 
etkinliklerinde olası sağlık sorunlarını çözmek için okul 
hemșiresi veya Özel Sani Konukoğlu Hastanesinden bir 
hemșire guruba eșlik eder.

İȘÇİ SAĞLIĞI VE İȘ GÜVENLİĞİ
Kurumumuzda İșçi Sağlığı ve İș Güvenliği Uzmanı 
bulunmaktadır. Uzman olarak çalıșmakta olan bu kiși 
ișyeri güvenliği konusuna dair kurum çalıșanlarına eğitim 
ve seminerler vererek gerekli iș güvenliği tedbirlerinin 
alınması ve sağlanmasında katkıda bulunur. İșyeri hekimi, 
ișyeri güvenliği uzmanı ve çalıșanlardan olușturulmuș İșçi 
Sağlığı ve Güvenliği Kurulu okulumuzda faaliyetlerini 
yürütmektedir.

TEMİZLİK-BAKIM ONARIM
Okulumuzda öğrencilerin sağlığa uygun ortamda eğitim - 
öğretimlerini sürdürebilmeleri için temizlik birimi 21 
kișilik kadrosu ile tam gün hizmet vermektedir. 
Okulumuzda teknik servis 4 kișilik ekibiyle bakım-onarım 
alanında hizmet verir.

DİLEK VE ÖNERİ
Dilek ve öneriler için Halkla İlișkiler Birimine bașvurmanız 
rica olunur.  (Dahili 5520) 

www.sanko.k12.tr
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Kosulsuz sevgiyle
       Evrensel bilgiye...
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