
Bilişim Teknolojileri 

Alanı

Veli Bilgilendirme Toplantısı



Toplantı İçeriği

• Okul kuralları ve yönetmeliklerin açıklanması

• Bilişim Teknolojileri Alanı Eğitim – Öğretim Faaliyetleri Hakkında 

Bilgilendirme

• Meslek Dersleri Modül Kitapları ve Atölye Kuralları Hakkında Bilgilendirme

• Yetiştirme Kursları Hakkında Bilgilendirme



Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

• Sınıf  Geçme

• Devam - Devamsızlık

• Alan / Dal Seçimleri

• Ödül ve Disiplin

• Kılık Kıyafet



Sınıf  Geçme



Dönem Notu

• Sınavlardan alınan puanların, (2 sınav)

• Performans çalışması puanının/puanlarının, (2 Performans)

• Varsa proje puanının, (Sadece 2. Dönem)

aritmetik ortalaması alınarak belirlenir 

Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiğiyle de dönem puanı verilebilir 



Karne Notu

• Birinci ve İkinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.



Ağırlıklı Puan

• Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından

elde edilen puandır.

• ÖRNEK :

• Programlama Temelleri Ders Saati : 2

• Programlama Temelleri Yıl Sonu Notu : 55

• Programlama Temelleri Ağırlıklı Puanı : 2 x 55 = 110



Yılsonu Başarı Puanı

• Öğrencinin yılsonu başarı puanı; derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının 

haftalık ders saati sayısına bölümü ile elde edilir.

 Yıl sonu başarı puanı; mezuniyet puanının hesaplanmasında kullanılır

 Yıl sonu başarı puanı; öğrencinin sınıf  geçmesinde kullanılır.



Ders Adı Haftalık Ders Saati Yıl Sonu Notu Ağırlıklı Puan

1 Dil ve Anlatım 2 50 100

2 Türk Edebiyatı 3 40 120

3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 90 90

4 Tarih 2 40 80

5 Coğrafya 2 40 80

6 Matematik 6 40 240

7 Fizik 2 35 70

8 Kimya 2 35 70

9 Biyoloji 3 50 150

10 Yabancı Dil 4 40 160

11 Beden Eğitimi 2 100 200

12 Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 4 80 320

13 Programlama Temelleri 4 70 280

14 Paket Programlar 2 80 160

15 Temel Elektronik Ölçme 2 30 60

16 Bilişim Teknik Resmi 2 40 80

TOPLAM 43 2260

YIL SONU BAŞARI PUANI 2260 / 43 = 52,56 9 Zayıfı olmasına rağmen bir üst sınıfa geçer



Bir Dersten Başarılı Olma

• Öğrencinin bir ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi 

için;

 Birinci ve İkinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının 50 veya üzeri olması

 Birinci dönem karne notu ne olursa olsun ikinci dönem karne notu 70 ve üzeri olması



Doğrudan Sınıf  Geçme

• Ders yılı sonunda;

 Tüm derslerden başarılı olanlar

 Başarısız dersi / dersleri (*) olan öğrencilerden YIL SONU BAŞARI PUANI en az 50 

olanlar

* Yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak dersler hariç



Sorumlu Sınıf  Geçme

• Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en

fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer.

• Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar

sınıf tekrar eder.



Sınıf  Tekrarı ve Öğrenim Hakkı

• Öğrencilerden;

• Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile

devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder.

• Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.

• Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı

sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim

Lisesine kayıtları yapılır



Sınavlara Katılmayanlar

• Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini

zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş

günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de

belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.



Performans Çalışması ve Proje

• Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders
yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

• PERFORMANS ÇALIŞMASI : Ders programında öngörülen eleştirel düşünme,
problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde
edilen kazanımın yazılı ve sözlü olarak paylaşılmasına yönelik öğretmenin
gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasını,

• PROJE : Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme,
araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve
çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde
bireysel veya grup hâlinde yaptıkları çalışmayı,



Devam - Devamsızlık



Devam - Devamsızlık

• Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin
devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

• Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer iletişim
araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim
etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol
kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar,
kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca
devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin
okula devamının sağlanması istenir.



Devam - Devamsızlık

• Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders
puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine
bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam
teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini
gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu
öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam
devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan
ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir.
Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya
Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.



Devam - Devamsızlık

• Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili

mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve / veya bilişim araçlarıyla

yapılır.

• Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli

beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi

tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür

belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere

uzatılabilir.



Alan – Dal Geçişleri



Alan – Dal Geçişleri

• Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu, dal seçimi ise 10 uncu sınıfın
sonunda yapılır.

• Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik
ortalamasının %40 ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı toplanarak belirlenir.
Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.

• Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki
yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma
sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin belli dallarda
yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.



Ödül ve Disiplin



Takdir, Teşekkür ve Üstün Başarı Belgesi

• Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük

gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00

den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; not ortalaması,

 70,00 - 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

• Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi

alanları üstün başarı belgesi

ile ödüllendirir.



Onur Belgesi ile Ödüllendirme

• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

• Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak,

yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

• Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla

örnek olmak,

• Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

• Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,



Onur Belgesi ile Ödüllendirme

• Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

• Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

• Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen
toplum hizmetlerinde görev almak,

• Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek

gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş
öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci,
öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur
belgesiyle ödüllendirir



Disiplin Cezaları

• Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine

göre;

! Kınama

! Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

! Okul değiştirme

! Örgün eğitim dışına çıkarma

cezalarından biri verilir.



Disiplin Cezaları

• Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp

karara bağlandıktan sonra;

! Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,

! Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,

! Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun,

onayından sonra uygulanır



Kınama Cezası Gerektiren Davranışlar

• Okulu, okul eşyasını ve çevresini kirletmek,

• Yapması gereken görevleri yapmamak,

• Kılık – kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,

• Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya kullanmak,

• Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,

• Yalan söylemek,

• Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak



Kınama Cezası Gerektiren Davranışlar

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

• Kaba ve saygısız davranmak,

• Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda
bulunmak,

• Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

• Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere
sokmak veya yanında bulundurmak,



Kınama Cezası Gerektiren Davranışlar

• Kumar oynamaya yarayan araç-gereç ve doküman bulundurmak,

• Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,

• Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.

• Öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçları ile meşgul olmak ve

dersin akışını bozmak.



Kısa Süreli Uzaklaştırma (1 – 5 Gün) Cezası 

Gerektiren Davranışlar

• Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veya sosyal medya
üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa
kışkırtmak,

• Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre
ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı
körükleyici semboller taşımak,

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

• Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,



Kısa Süreli Uzaklaştırma (1 – 5 Gün) Cezası 

Gerektiren Davranışlar

• Okul kurallarının uygulanmasını ve öğrencilere verilen görevlerin yapılmasını
engellemek,

• Başkalarına hakaret etmek,

• Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,

• Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini dağıtmak,
duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-
gerecini ve eklentilerini kullanmak,

• Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere
zarar vermek,



Kısa Süreli Uzaklaştırma (1 – 5 Gün) Cezası 

Gerektiren Davranışlar

• Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim
faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya
erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,

• Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik
veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,

• Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

• Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.

• Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı
oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmak,



Okul Değiştirme Cezası Gerektiren Davranışlar

• Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık

etmek,

• Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak;

bu değerlere küfür ve hakaret etmek,

• Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,

• Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,

• Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,



Okul Değiştirme Cezası Gerektiren Davranışlar

• Resmî belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek ve kullanmak ve
başkalarını yararlandırmak,

• Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları
dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

• Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,

• Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını
bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,

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



Okul Değiştirme Cezası Gerektiren Davranışlar

• Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,

• Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

• Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,

• Eğitim ve öğretim ortamında; siyasi ve ideolojik amaçlı eylem düzenlemek,
başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere
katılmak,

• Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri
kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya
zorlamak,



Okul Değiştirme Cezası Gerektiren Davranışlar

• Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır

derecede maddi ve manevi zarar vermek,

• İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak ve

dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak,

• Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya,

yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,

• Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya

zorlamak,



Okul Değiştirme Cezası Gerektiren Davranışlar

• Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve

davranışları alışkanlık hâline getirmek,

• Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına; söz ve davranışlarla sarkıntılık

yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya zorlamak,

yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak, yaymak.



Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezası 

Gerektiren Davranışlar

• Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,

• Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve

Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel

ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı

miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler

düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin

olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,

• Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek



Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezası 

Gerektiren Davranışlar

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

• Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,

• Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,

• Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,

• Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici
personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri
düzenlemek veya kışkırtmak,



Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezası 

Gerektiren Davranışlar

• Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak

ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,

• Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,

• Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir

kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara

yol açmak,

• Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya

yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,



Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezası 

Gerektiren Davranışlar

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

• Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda
propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye
olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,

• Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve
şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak,
bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.



Ceza Gerektiren Davranışın Tekrarlanması

• Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın aynı

öğretim yılı içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır



Zararın Ödettirilmesi

• Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar,

zarara yol açan öğrencilerin velilerine ödettirilir.

• Zararın ödenmesinde zorluk çıkaran veliler hakkında, 27/9/2006 tarihli ve

2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu

Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre işlem yapılır.



Kılık - Kıyafet



Kılık – Kıyafet Yönetmeliği

• Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine

uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyer.

• Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik ve

laboratuvarlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine

uygun kıyafet giyer.

• Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor

etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer. Ancak öğrenciler

tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamaz.



Kılık – Kıyafet Yönetmeliği

• Okul yönetimi ve okul – aile birliğinin koordinatörlüğünde, velilerin yüzde
ellisinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim – öğretim yılı için okul
kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir.

• Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol,
rozet ve benzeri takılar takamaz,

• Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,

• Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin
yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,



Kılık – Kıyafet Yönetmeliği

• Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta

ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj

yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz,

• Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden lise öğrencilerine

01/07/2015 tarihli ve 29403 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri

uygulanır.



Bilişim Teknolojileri Alanı



Eğitim Verilen Dallar

• Okulumuz Bilişim Teknolojileri Alanı Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik
Programında Web Programcılığı ve Veritabanı Programcılığı Dallarında Eğitim
Öğretim vermektedir.

• Eğitim verilen dallar 10. sınıf sonunda öğrenci tercihleri ve okulun imkanları dikkate
alınarak her sene değişkenlik gösterebilir.

• 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim Verilen Dallar

Teknik Lise – Web Programcılığı

Anadolu Meslek Lisesi – Veritabanı Programcılığı

Endüstri Meslek Lisesi – Web Programcılığı



Eğitim Kadrosu

• Bilişim Teknolojileri Alanında;

 1 Alan Şefi

 2 Atölye Şefi

 11 Öğretmen

olmak üzere 14 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni görev yapmaktadır



Fiziki Özellikleri

• Bilişim Teknolojileri Alanında;

• 1 Çok Amaçlı Sınıf

• 5 Bilgisayar Laboratuvarı

• Her Sınıfta Akıllı Tahta

• 118 Öğrenci Bilgisayarı

Öğrencilerimizin kullanımına hizmet etmektedir.



Atölyelerimiz



Atölyelerimiz



Atölyelerimiz



10. Sınıf  Alan Ortak Dersleri

• Bilişim Teknik Resmi

• Bilişim Teknolojilerinin Temelleri

• Paket Program Uygulamaları

• Programlama Temelleri

• Temel Elektronik ve Ölçme



11. ve 12. Sınıf  Dal Dersleri

Web Programcılığı Dalı

• Web Tasarım ve Programlama

• Grafik Animasyon

• Veritabanı Organizasyonu

• İnternet Programcılığı

• Mesleki Yabancı Dil

• Açık Kaynak İşletim Sistemleri

Veritabanı Programcılığı Dalı

• Nesne Tabanlı Programlama

• Veritabanı

• Gelişmiş İnternet Uygulamaları

• Mesleki Yabancı Dil

• Açık Kaynak İşletim Sistemleri



İşletmede Beceri Eğitimi ve Staj

Anadolu Teknik Programı

• 10. Sınıf  sonunda 20 iş günü

• 11. Sınıf  sonunda 20 iş günü

• Yaz tatilinde Staj çalışması yaparlar.

• Not ile değerlendirilmez.

• Yapılması zorunludur.

Anadolu Meslek Programı

• 12. Sınıfta Haftanın 3 günü Eylül’

den Hazirana kadar tüm eğitim

öğretim yılı boyunca İşletmede

Beceri Eğitimi Dersi görürler.

• Not ile Değerlendirilir.

• Yapılması zorunludur.



Üniversite

• Eğitimlerine devam etmek isteyen mezunlarımız;

• Kendi alanlarıyla ilgili 2 yıllık Meslek Yüksekokullara Sınavsız geçiş yapabilir

• Kendi alanları ile ilgili 4 yıllık Yüksekokul ve Fakültelere girebilir

• Alanları dışında farklı birçok üniversitedeki Yüksekokul ve Fakülteleri de tercih edebilir



Sınavsız Geçiş ile Tercih Edilebilecek

Ön Lisans (2 Yıllık)Alanları

• Basım ve Yayın Teknolojileri

• Bilgi Güvenliği Teknolojisi

• Bilgi Yönetimi

• Bilgisayar Operatörlüğü

• Bilgisayar Programcılığı

• Bilgisayar Teknolojisi

• Coğrafi Bilgi Sistemleri

• Görsel İletişim

• İnternet ve Ağ Teknolojileri 

• Mobil Teknolojileri 

• Pazarlama 

• Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 

• Sahne ve Gösteri Sanatları 

Teknolojisi



Ders Araç Gereci ve Atölye Kuralları



Atölye Kuralları

• Ortaöğretim kurumları Kılık Kıyafet Yönetmeliği uyarınca Atölye ve
Laboratuvarlarda ATÖLYE ÖNLÜĞÜ kullanmak zorunludur. Atölye
önlüğü getirilmemesi / giyilmemesi durumunda Ortaöğretim Kurumları
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

• Atölye dersleri ikili blok dersler halinde işlenir.

• Atölye giriş ve çıkışlarında öğrenciler sıraya geçer, yoklama alındıktan sonra
içeri alınır.

• Atölye çıkışlarında kullanılan atölyenin temizliği ilgili sınıf tarafından yapılır



Modül Kitapları ve Ders Araç Gereçleri

• Tüm meslek derslerine ait kitaplar;

• http://www.megep.meb.gov.tr adresinden PDF olarak indirilebilir.

• Öğrencilerin derslere modül kitaplarının basılı halini getirmeleri zorunludur.

• Öğrencilerin derslerde ders defteri tutmaları zorunludur.

• Ders araç gerecini getirmek, ders notu tutmak esastır. Ders araç gereçlerini

getirmemeyi alışkanlık haline getiren öğrenciler hakkında Ortaöğretim

Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.



Yetiştirme Kursları



Bekir KURT
Bilişim Teknolojileri Alan Şefi

TEŞEKKÜRLER…


