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1. GENEL BİLGİLER 
  

a) Özel MEF Okulları Tarihçesi: MEF Okullarının kuruluş çalışmaları, 8 yılı aşkın bir sürede tamamlanmış 
olup  bu süre içinde aşağıda yer alan süreçler izlenmiştir.  

Çeşitli Ülkelerin Eğitim Sistemlerini İnceleme Aşaması: Bu aşamada, sırası ile Amerika, İngiltere, Almanya,  
Finlandiya, Hollanda, Danimarka, Fransa ve Japonya'nın eğitim sistemleri yerinde incelenmiş; inceleme  
sırasında, ülkelerin eğitim bilimcilerinden, okul türlerine göre okutulan dersler ve izledikleri öğretim 
yöntemleri  konusunda bilgiler toplanmıştır.  

Değişik Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Değerlendirilmesi Aşaması: İkinci aşamada, elde edilen bilgileri  
değerlendirmek üzere üniversite öğretim üyeleri ve uzman eğitimcilerden oluşan bir “Bilim Kurulu”  
oluşturulmuştur. Bu kurul, 30'u aşkın üyesi ile iki yılı aşkın bir süre çalışarak çeşitli ülkelerin eğitim 
sistemlerinin  birbirleriyle ve ülkemizdeki eğitim sistemi ile karşılaştırmasını yapmıştır. Ayrıca değişik 
ülkelerde yapılan eğitim-öğretim incelemeleri sonucunda elde edilen veriler ve önemli görülen örnekler, 
Bilim Kurulunca değerlendirilmiştir.  Değerlendirme sonucunda ülkemizde okutulan dersler ile bu ülkelerin 
aynı tür okullarında okutulan temel derslerin  ve temel konuların büyük farklılıklar göstermediği, farklılığın 
öğretim yöntemlerinde olduğu saptanmıştır. Bu  değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, MEF Okullarının 
eğitim ve öğretim şekli, yapılması gereken eğitsel  etkinlikler, ders programları, öğretim dili, okulun fiziki 
durumu gibi konular belirlenmiştir.  

Ders Programlarını Hazırlama Aşaması: Üçüncü aşamada “Öğretim Programları Hazırlama Komisyonları”  
oluşturulmuştur. Bu komisyonlar kendi alanlarında okutulacak ders programlarını günümüzde en çok kabul 
gören  gelişim teorileri, Türkiye'de ve dünyada uygulanan çeşitli program modelleri, bunların Türk Eğitim 
sistemine  uygulanabilecek yönlerini göz önüne alarak hazırlamışlardır.  

Öğretime Başlama Aşaması: MEF Okulları 1 Eylül 1996’da eğitim-öğretime başlamıştır. İstanbul'da, 
Anaokulu,  İlkokul, Ortaokul, Lise ve Uluslararası Okul ile hizmet veren kurumumuz, 2004 yılında, İzmir'de 
yaşayan yabancı  uyruklu ailelerin çocuklarına hizmet vermek üzere, MEF Uluslararası Okul - İzmir'i açmıştır.  

2008-2009 eğitim-öğretim yılında MEF Bahçeşehir Anaokulu 4-5-6 yaş grubu ile, 2011-2012 eğitim-
öğretim yılında MEF Bahçeşehir İlköğretim Okulu 1.sınıf ile hizmete girmiştir. 2014-2015 eğitim-öğretim 
yılından itibaren  MEF Bahçeşehir Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu ile yeni kampüsünde eğitim-öğretime 
başlamıştır. 2018-2019  eğitim öğretim yılı itibarıyla MEF Bahçeşehir Anadolu Lisesi de bu kampüs 
içerisinde eğitim-öğretime başlamıştır.   

MEF Okulları İstanbul ve İzmir’de bulunan toplam beş kampüste; ulusal anaokulu (4-5-6 yaş), ilkokul (1-4. 
sınıflar)  ortaokul (5-8. sınıflar), lise (Hazırlık & 9-12. sınıflar) ve uluslararası okullar (Anaokulu + İlköğretim 
Okulu +  Lise) ile hizmet vermektedir.  

b) MEF Okullarının Vizyon Ve Misyonu  
Vizyon: MEF Okullarının vizyonu; eğitimde öncü, yeniliklere açık bir model oluşturmaktır.  

Misyon: MEF Okullarının misyonu; öğrencileri, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle 
donanmış,  öz güveni tam, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, teknoloji ile barışık, 
yararlı hobileri olan,  estetik beğenileri gelişmiş, üretken ve yaratıcı, araştırma yapmaya ve öğrenmeye 
meraklı, Atatürk ilkeleri ile  demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan; insana, topluma ve doğaya saygılı 
bireyler olarak hayata  hazırlamaktır.  

c) MEF Felsefesi: MEF Okullarının amacı; yaşadığı ortamı tanıyan, bireysel davranışlarını olgunlaştıran, 
küresel  düşünen, kendisi ve çevresi ile barışık, hoşgörülü, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, değişen 
teknolojiyi  kullanmayı yaşam biçimi hâline getirmiş, öz güveni yüksek, konuları ve olayları araştıran, 
irdeleyen, sonuçları  hakkında kendi kendine karar veren, kararlarının sorumluluğunu taşıyan, insan hak ve 
özgürlüklerine saygılı,  cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmektir.  

MEF Okulları, bu amacını gerçekleştirebilmek için, öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil; öğrencinin 
edindiği  bilgileri kavrayıp anlamasını, kullanmasını, analiz-sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini 
sağlayan “tam  öğrenme” ve “yaparak, yaşayarak öğrenme” yöntemlerine göre eğitim-öğretim yapmayı, 
öğrencilere “öğrenmeyi  öğreten” öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir.  



 

MEF Okullarında:  
 
Akademik ve zihinsel özellikleri bakımından;  

 Bilgi edinme yollarını bilen, kendini eleştiren, eleştirel düşünen, araştırmacı,  
 Akademik bilgilerini, zihinsel gücünü el becerisiyle birleştirebilen ve bunun sonucu olarak 

teknolojiyi rahat  kullanan,  
 Sürekli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan; zamanını okuyarak, üreterek, kendine ve çevresine 

yararlı  olacak biçimde değerlendiren, 
 Geleceğe yönelik projeleri ve tasarımları olan  

bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.  

Sosyal özellikleri bakımından;  
 Seçimlerini özgür iradesi ile yapan ve seçimlerinin sorumluluğunu taşıyan,  
 Ulusal ve evrensel değerlere sahip, çevresi ile uyum içinde olan,  
 Doğal, toplumsal ve kültürel çevresine duyarlı olan ve katkıda bulunan,  
 Sanatın, yaşamındaki önemini ve gerekliliğini kavrayan; estetik duyarlılığı gelişmiş, sanata ve 

sanatçıya  değer veren; sanat eserlerine ve sanat olaylarına ilgi duyan,  
 İnsanları düşünce, dil, din, ırk, cinsiyet veya toplumsal konumlarına göre değerlendirmeyen; insanı 

insan  olarak seven,  
 İnsanlarla empati kurabilen, iş birliği yapabilen, hoşgörülü ve katılımcı  

bireyler yetiştirilmesine özen  gösterilir.  

Bedensel özellikleri bakımından ise öğrencilerin;  
 Sağlıklı beden yapısına sahip,  
 Bedeniyle barışık ve onu tanıyıp kullanan,  
 Sporun sağlık açısından önemini kavrayan,  
 Sporu bir yaşam biçimi haline getirmiş  

bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanır.  
 
 
2. MEF LİSESİ   

 
Özel MEF Anadolu Lisesi; fen ve matematik derslerinin öğretimini yabancı dille yapan Anadolu Lisesi 
statüsünde,  hazırlık sınıfını kapsayan beş yıllık bir lisedir.  

Özel MEF Anadolu Lisesinde öğrencilerin, İngilizce’nin yanında ikinci bir yabancı dili de etkin biçimde 
öğrenmelerine  olanak sağlanmıştır. Öğrenciler, ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca 
derslerinden birini  seçerler.  

Öğrenciler; ilgi, istek ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirebilmeleri, yeteneklerine uygun alanları 
seçmeleri,  bu alanlarla ilgili temel bilgi ve becerileri edinmeleri, üniversitede ilgi ve isteklerine uygun 
bölümleri kazanmaları  konusunda desteklenir. Ayrıca, öğrencilerin YKS’de başarılı olmaları için ek 
çalışmalar yapılır.  Özel MEF Anadolu Lisesinde Hazırlık + 4 yıllık lise programı uygulanmaktadır. 
Okulumuzda bir günde 8 saat olmak üzere haftada 40 saat ders verilmektedir.   

NOT: Bölümlerimizin amacı, yaptıkları etkinlikler, geziler, sunumlar ve lisemize destek olan yardımcı  
birimlerimizin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiyi www.mef.k12.tr adresinden Bahçeşehir 
Kampüsü - Lise bölümünü  tıklayarak edinebilirsiniz.  

3. EĞİTİM-ÖĞRETİM  
 

a) Eğitim-Öğretim Yılı: MEF Okullarında eğitim-öğretim yılı eylül ayının ilk haftası başlar ve haziran ayının  
üçüncü haftası bitiminde sona erer. Eğitim-öğretim yılı dört çeyrek dönemden oluşur. Öğrencilerimiz Milli 
Eğitim  Bakanlığının tüm okullar için belirlediği dönemde iki hafta sömestr tatili, ayrıca kasım ve nisan 
aylarında da birer  hafta ara tatil yapmaktadırlar. (Yıllık Çalışma Takvimini Ek-1’de bulabilirsiniz.)  
 



b) Okulumuzdaki öğretim modeli nedir? Okulumuzda eğitim-öğretim “Tam Öğrenme Modeli”ne göre  
yapılmaktadır. Özet olarak bu model, her iki öğrencinin aynı konuyu kavrama sürecinin farklı olduğu ilkesini 
temel  alır. Yeterli zaman verildiğinde öğrencilerin büyük oranda hedeflenen davranışların çoğunu 
kazanacağı varsayılır.  Buna göre sınıfta “tam öğrenmenin gerçekleşmesi için, dersin içeriğine bağlı olarak 
tüm öğrencilerin, işlenen  konunun %80-90’ını öğrenmeleri hedeflenir. MEF Okullarında öğretim bu anlayışla 
yapılmaktadır.  

c) MEF Lisesinde İngilizce Eğitimi: MEF Lisesinde birinci yabancı dil İngilizcedir.  Öğrenciler hazırlık 
sınıfında 21 saat, 9. sınıfta 8 saat ve 10. Sınıfta 7 saat İngilizce dersi alırlar. Her düzeyde bir  yabancı bir de 
Türk öğretmen eğitim verir.  

d) MEF Lisesinde 2. Yabancı Dil Eğitimi: MEF Lisesinde öğrenciler Almanca, Fransızca ve İspanyolca  
dillerinden birini seçerler. 2. Yabancı Dil eğitimleri 4 yıl boyunca aralıksız olarak sürer. Öğrenciler, 
eğitimleri  sonunda öğrendikleri dilde geldikleri seviyeleri gösteren ve uluslararası geçerliliği olan dil 
yeterlilik sertifikalarını (FİT, DELF, DELE) alarak okulumuzdan mezun olurlar.  

e) Bölümlerimiz: Okulumuzda 5 akademik bölümümüz bulunmaktadır. Bunlar;  
 

 Fen Bilimleri Bölümü (Fen Bilimleri ve Matematik Zümreleri) 
 Sosyal Bilimler Bölümü (Türkçe ve Sosyal Bilimler Zümreleri) 
 Yabancı Diller Bölümü (İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Zümreleri) 
 Uygulamalı Dersler Bölümü (Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik ve Sahne Sanatları 

Zümreleri) 
 Bilişim Teknolojileri Bölümü  

Bölümlerimizle ilgili ayrıntılı bilgiyi www.mef.k12.tr adresinden Bahçeşehir Kampüsü - Lise bölümünü  
tıklayarak edinebilirsiniz.  

 
f) MEF Lisesinde Öğrencileri Tanıma ve Öğretmen Yaklaşımları: 
  
Öğrenci Gelişim İzleme Formu: MEF Lisesinde öğrenciler aşağıdaki ölçütler çerçevesinde öğretmenler  
tarafından izlenir ve kendilerine bu ölçütlerle ilgili gereken destek sağlanır. Öğrencilerle ilgili bilgiler, eş 
güdüm  çerçevesinde Şube Öğretmenler Kurullarında bir form aracılığı ile paylaşılır. Bu sayede ilgili öğrenci 
hakkında  problem oluşmadan çözüm seçenekleri ortaya konulmuş olur. Bu ölçütler öğrencilere dönem 
başında bildirilerek öğrencilerin gelişim aşamaları için destekleneceği alt başlıklar kendileriyle paylaşılmış 
olur. Bu sayede öğrencinin  tüm öğretmenler tarafından bütünsel olarak değerlendirilmesi gerçekleşir.  

Akademik Boyut:  
 

 Dersi dinleme  
 Derse katılım  
 Ders araç-gereçlerini yanında bulundurma  
 Ödev yapma  
 Dersi öğrenebilme potansiyeli  

Davranış Boyutu:  
 

 Ders ortamına uygun davranma  
 Öğretmenleri ile iletişim  
 Arkadaşları ile iletişim  
 Derse geç kalma ve devam  

 

 

 

 

 



g) MEF Lisesinde Öğrenciler Akademik Gelişimin Yanında Sosyal ve Kişisel Gelişim Açısından da İzlenir:  
 

MEF Referans Belgesi: MEF Lisesinde öğrencilerin katıldıkları kulüp çalışmaları, sosyal etkinlikler, bireysel 
proje çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, tören vb. etkinliklerdeki performansları, kişisel becerileri, 
kısaca dersler dışındaki yetkinlikleri ve gelişimleri izlenir, değerlendirilir. Kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı 
sağlayacak bu veriler, MEF Referans Belgesi formuna işlenir; puanlanır ve arşivlenir. Değerlendirmelerde fark 
yaratan sonuçlar ve süreçler MEF Referans Belgesi adıyla öğrencinin kariyer dosyasına eklenir. Öğrencinin 
kariyer planlamasında MEF Lisesi, bu belgeyle öğrencilere referans olur. Bu konuda dikkat edilen ölçütler, 
öğrencilerle ilgili etkinlik öğretmenleri tarafından paylaşılır. 
 
MEF Lisesinde Yaşam Becerileri: MEF Lisesinde öğrencilerin yaşam becerilerini desteklemek amacıyla 
2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yaşam becerileri atölye çalışmaları yapılmaktadır. 
2019-2020 eğitim öğretim yılında atölyeler; Çay-Kahve Yapımı, Elektrik Elektronik, Ütü Yapma, Dikiş Dikme, 
Marangozluk, Su Tesisatı, Boya-Badana, Araba Bakımı, Adab-ı Muaşeret, Duyguları Tanıma, Kariyer Adımları, 
İlk Yardım, Bahçıvanlık başlıklarında gerçekleştirilecektir.   
 
MEF Kişisel Gelişim Programı: MEF Üniversitesi öğretim görevlilerinin desteği alınarak yıl içerisinde okul 
sonrası saatleri kapsayacak şekilde farklı konu başlıklarını kapsayan bir program oluşturulmaktadır. 
Gönüllülük esasına göre programlara katılan öğrencilerimize program sonunda katılım sertifikası 
verilmektedir.  
 
Kulüpler: MEF Lisesinde öğrenciler kişisel gelişimlerini sosyal becerilere dönüştürecek etkinliklerle liderlik, 
yardımseverlik, paylaşım, yapıcı biçimde yarışma, planlama, organizasyon, ekip çalışması deneyimlerini 
yaşayarak güçlü yönlerini keşfederler. Bize göre bireyin güçlü yönlerinin keşfi ve geliştirilmesi, öz güven ve 
öz değer kazanımıdır. Kendilerini keşfetme süreci olan kulüp çalışmaları, öğrencilerimizin kariyer 
planlamaları ve kişisel gelişimleri için çok önemlidir.  
 

Kulüplerimiz:  
 
 

 ROBOTİK KULÜBÜ 
 YAZILIM GELİŞTİRME 
 WEB ARAÇLARI  
 TARİHTE İZ BIRAKANLAR 
 MÜNAZARA KULÜBÜ 
 FELSEFE KULÜBÜ 
 MUN  
 GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ 
 GO OYUNU 
 PERMAKÜLTÜR 
 HEYKEL / SERAMİK 
 MODERN DANS 
 POPÜLER MÜZİK KULÜBÜ 
 KEMAN 
 TİYATRO 
 FUTBOL 
 BASKETBOL 
 VOLEYBOL 
 YÜZME 
 CİMNASTİK / STEP AEROBİK 
 SATRANÇ 

 

 

 

 



 
h) MEF Lisesinde Öğretmen-Öğrenci-Veli ve Yönetim İletişimi: 
 
Öğretmen-Öğrenci-Veli Görüşmeleri: MEF Lisesinde öğretmen-öğrenci-velilerle genel ve bireysel 
görüşmeler yapılır. Genel görüşmeler öğrenci-öğretmen-veli şeklinde üçlü gerçekleştirilir. Öğrencinin 
akademik tutum ve davranışları bu görüşmelerde değerlendirilir ve yapılacak çalışmalar planlanır. Her 
öğretmen için haftalık ders programlarına göre belirlenen saatlerde, velilerimiz ilgili öğretmenlerle 
görüşebilirler. 
 
Şube Veli Kurulları: MEF Lisesinde her dönem sınıf öğretmeni ve ilgili şubedeki velilerin katılımı ile şube veli 
kurulları yapılmaktadır.  
 
Okul Veli Kurulu: Her dönem, öğretim yılı başındaki şube veli kurullarında seçilen şube veli temsilcilerinin 
ve okul yönetiminin katılımıyla okulun genel işleyişi ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği okul veli kurulu 
toplantısı yapılır. 
 
Okul-Veli İletişimi: Okul-veli iletişimi lisemizde dört farklı şekilde sağlanmaktadır. 

 Telefon 
 SMS 
 E-mail  
 Web Sitesi  

Bu iletişim yolları, gönderilecek mesajın içeriğine ve amacına göre değişiklik gösterebilirken, bazı durumlarda 
birden fazla yolla okul-veli arasındaki iletişim sağlanabilir. 
 
i) MEF Lisesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık: MEF Lisesinde öğrencilere yönelik çalışmalar, 
önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür. 
  

i. Öğrenci Tanıma Çalışmaları 

 
Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri, 
bireysel farklılıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kaydolan öğrenciler, 
rehberlik bölümünün liderliğinde planlanan “oryantasyon” çalışmaları ile  okulu tanıma ve okula 
uyum sağlama fırsatı  bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin 
kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve 
geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir. 

 
ii. Sınıf Rehberlik Çalışmaları 

 
Öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla düzeylerine uygun 
sınıf rehberlik çalışmaları yapılır. 

 Hedef Belirleme ve Öğrenme Stratejileri 
 Zaman Yönetimi 
 Akran Zorbalığı 
 Dijital vatandaşlık 
 Meslek Seçimi/karar verme 
 Ders Seçimi 
 Kariyer Seçiminde Değerler 
 Motivasyon 
 Cinsel Sağlık Eğitimi 
 Bağımlılık  
 Kariyer planlama 
 

iii. Akademik Başarı İzleme 
 
Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat 
ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır. 
Bunlar: 



 Öğrenme Stilleri Envanteri, 
 Motivasyon Toplantıları, 
 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 
 Sınav Kaygısı ile Baş Etme Grup Çalışması 
 Etkili Ders Çalışma Seminerleri vb. çalışmalardır. 

 
iv. Akran Destek Çalışmaları 

“Öğrenciden öğrenciye destek” ilkesiyle yola çıkarak oluşturduğumuz “Akran Destek Programı” 
okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizin okula daha kolay uyum sağlamaları için geliştirilmiş bir 
sosyal yardım projesidir. 

 
Yeni öğrenciler, akran danışmanları sayesinde kurulan dostluklarla, elde ettikleri bilgi, beceri ve 
deneyimlerle, zorluklar karşısında yalnız olmadıklarını hisseder, güven ve aidiyet duygusu 
geliştirirler. Akran danışmanlarımız da bir önceki yılın ikinci döneminde iletişim, empati, takım 
çalışması ve liderlik, çatışma çözme, stres yönetimi konu başlıklarında kişisel gelişim eğitimleri alarak 
hem kendilerini geliştirirler hem de arkadaşları ile sağlıklı bir iletişim kurabilme becerisini elde 
ederler. 

 
v. Kariyer Gelişimi Planlama Çalışmaları 

 
Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini 
belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır. 

 
 MITT (Yetenek Sıralama Testi)  
 Meslek Tanıtım Günü 
 Meslek Uzmanları ile Söyleşi 
 Üniversite Gezileri 
 Fakülte-Bölüm Tanıtımları 
 Mesleki Gözlem Deneyimi Çalışması 

 
vi. Üniversite Hazırlık Çalışmaları 

 
Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen 
çalışmalardır. 
 

 Sınav Sisteminin Tanıtımı, 
 Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi, 
 Motivasyon Toplantıları, 
 Üniversiteye Hazırlık Komisyonu Çalışmaları (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul 

Psikolojik Danışmanı), 
 Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi, 
 Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması, 
 Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme Çalışmaları, 
 Sınav Kaygısı İle Baş Etme Çalışmaları, 
 Tercih Danışmanlığı 

 
vii. Anne-Babalara Yönelik Çalışmalar 

 
Bireysel Veli Görüşmeleri 
 
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. 
Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında velilerimizle ihtiyaç duyulduğunda çeşitli konuları 
kapsayan görüşmeler yapılır. 

 



“Biz Bize” Veli-Rehberlik Söyleşileri  
 
Psikolojik Danışmanlarımız ve uzmanlar tarafından, tüm seviye velilerine yönelik, her çeyrek 
dönemde belirli temalarda veli-rehberlik söyleşileri gerçekleştirilir.  

 
Veli Katılım (Meslekler Günü) Programları 
 
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında 
öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı 
geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul iş birliğini 
güçlendirmek hedeflenir. 

 

4. ÖĞRENCİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ-SORUMLULUKLARI 

 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın kişilere 
tanıdığı haklar çerçevesinde her öğrenci temel insan hakları yanı sıra, nitelikli yaşama, bilgiye ulaşma, kendini 
yetiştirme ve öğrenme hakkına sahiptir. 
 
“Öğrenci Hak ve Sorumlulukları” bildirgesi, MEF Okulları öğrencilerinin akademik, sosyal ve kültürel 
gelişimlerinin sağlanacağı, eşitlik ve çeşitlilik ilkelerine dayanan, kaliteli bir eğitim-öğretim ortamının 
yaratılabilmesi ve öğrencilerin çevresine duyarlı ve toplumsal hak ve sorumluluklarının bilincinde bireyler 
olmayı benimsemeleri amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Bildirgede yer alan hak ve sorumluluklar, başkalarının hak ve sorumluluklarını kısıtlayacak ve/veya ortadan 
kaldıracak şekilde kullanılamaz. 

 

 

 Hak Sorumluluk 

İfade Özgürlüğü Öğrenciler, görüş ve fikirlerini, başkalarının 
haklarını gözetmek koşuluyla, şiddet çağrısı ve 
hakaret içermeden özgürce ifade edebilir. 

Öğrenciler, başkalarının ifade haklarına ve 
özgürlüğüne saygı gösterir. 

Eşitlik Öğrenciler, inanç,   din,  dil,  ırk, engel veya 
cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğratılamaz. 
MEF Okullarının akademik ve idari 
personelinden ve diğer öğrencilerden saygı ve 
eşit muamele görür.  Hiçbir öğrenci onur kırıcı 
tutum ve davranışlara maruz bırakılamaz. 

Öğrenciler, ayrımcılık yapmadan 
farklılıklara saygı gösterir; başkalarına 
karşı onur kırıcı tutum ve davranışlarda 
bulunamaz. Okul akademik ve idari 
personeline ve diğer öğrencilere saygılı 
davranır. 

Güvenli Bir 
Ortamda 
Yaşama 

Öğrenciler,  her türlü şiddet ve zorbalıktan 
(fiziksel, duygusal) arınmış bir ortamda yaşama 
hakkına sahiptir. Zorbalık ve buna bağlı olarak 
güç ve nüfuz kullanımı durumunda, zorbalığa 
uğrayan kişinin başvurusu, ciddiyet ve gizlilik 
ilkeleri çerçevesinde ele alınır. 

Öğrenciler, söz veya eylemle kişi veya 
kişilere şiddet ve zorbalık uygulayamazlar; 
başka öğrencilerin haklarını kısıtlayacak, 
başka öğrencilerin haklarını kısıtlayacak 
gruplaşmalar yapamazlar. 

Kişisel 
Bilgilerin 
Gizliliği 

Yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği durumlar 
dışında, öğrencilerin velilerinin bilgi ve onayı 
dışında, akademik ve kişisel bilgileri üçüncü 
şahıslara ve/veya kurumlara verilemez. 

Başkasının akademik ve kişisel bilgilerini 
söz konusu kişinin izni olmadan alamaz, 
yayımlayamaz. 

MEF Okulları 
Kampüs Yaşamı 

Öğrenciler,  sağlıklı ve temiz çevre bilinciyle 
oluşturulmuş,  akademik,  kültürel ve sosyal 
gelişimi destekleyecek bir ortamda yaşama 
hakkına sahiptir. 

Öğrenciler, çevreye zarar vermeden, 
yaşadığı ortamı temiz tutarak, ses ve 
görüntü kirliliği yaratmadan ve kısıtlı 
kaynakları etkin kullanarak, kaliteli yaşamı 
sürdürmeye özen gösterir. 

Eğitim Öğrenciler, sınıf, derslik, laboratuvar, kütüphane, 
spor, müzik ve sanat atölyeleri vb. mekân ve 
ortamlarda kendilerine tanınan olanaklardan 
ders öğretmeninin günlük planda uygun gördüğü 
biçimde yararlanma hakkına sahiptir. 

Dersleri takip eder ve verilen ödev-projeleri 
yapar, sınavlara katılır. Ödev, proje vb. 
çalışmalarını zamanında teslim eder. Kendi 
ders notlarını ve akademik durumunu takip 
eder, geri bildirimlere ve yönlendirmelere 



Öğretmenlerinden eğitim, idari personelden 
yardım alırlar. 

göre çalışmalarını şekillendirir. Akademik 
takvimi, günlük vakit çizelgesini ve 
yönetmelikleri bilir, izler ve bunlara uyar. 

Katılım Akademik, sosyal, eğitsel etkinliklere (kulüpler 
vb.) ve organizasyonlara katılma hakkına 
sahiptir. Okulun ve akademik birimlerin sunduğu 
hizmet ve olanaklardan yararlanır. Her 
öğrencinin kurallar çerçevesinde kendi 
temsilcisini seçme veya temsilciliğe seçilme, 
temsilcisi aracılığı ile yönetime katılma hakkı 
vardır (Öğrenci Yönetim Kurulu). 

 Verilen görevlere sahip çıkar, kural ve 
yönetmeliklere uygun davranır. 

 Derslerine zamanında gider. 
Katılamayacağı ek çalışma, psikolojik 
danışmanlık randevusu, toplantı vb. için 
önceden mazeretini bildirir. 

 Öğrenci Yönetim Kurulu seçimlerinde oy 
kullanması beklenir. 

Hakkını Arama, 
Bilgilendirilme 
ve Bilgi Verme 

Öğrenciler, hakkının ihlal edildiğini düşündüğü 
akademik konularda ilgili öğretmene/bölüm 
başkanına/müdür yardımcısına sözlü ya da yazılı 
dilekçe ile başvurabilir ve hakkını arayabilir. 
Yasal süre içerisinde yanıt alma hakkına sahiptir. 
Herhangi bir nedenle disiplin suçu işleyen 
öğrencinin kendini savunma ve verilen cezaya 
velisi aracılığıyla (18 yaşından küçük olduğu için) 
itiraz hakkı vardır. Bildirgede yer almayan 
hususlarda T.C. Anayasası ve Evrensel İnsan 
Hakları Bildirgesi hükümleri geçerlidir. 

 

 

Aşağıda belirtilen bilimsel ve diğer akademik dürüstlük ilkelerine uyar. Öğrenciler:  
 

 Tüm disiplinlerde her türlü akademik çalışmada, değerlendirmenin sadece kendi çalışmaları 
üzerinden  yapılacağının, başkasının fikir, öneri ve görüşlerini kaynak göstermeden, kısmen veya 
tümüyle  kopyalamanın ve/veya çevirisinin suç olduğunun, aksi bir durumda disiplin cezası alacağının 
bilincindedir.  

 Basılmış veya basılmamış herhangi bir kaynak (örneğin makale, kitap, rapor, başka bir öğrencinin  
çalışması, internet alıntısı vb.) kullanması durumunda kaynak gösterir.  

 Başkası tarafından yapılmış ve/veya başkasına yaptırılmış olan çalışmayı kendi çalışması olarak 
sunmaz.  

 Sınavlarda kopya çekmez.  
 Elektronik belgeler dahil hiçbir belgede tahrifat yapmaz.  

 
5. MEF LİSESİNDE KILIK-KIYAFET ANLAYIŞI  

 

MEF Lisesinde her öğrencinin farklı bir benlik olduğu gerçeğinden hareketle ve tek tip insan yetiştirmekten  
kaçınmak amacıyla giyim kuşamın öğrenciler için okul yönetimince tanımlanmış nitelikte özgür olması kabul  
edilmiştir.  

MEF Lisesi Öğrencileri;  
 

 Kapalı ortamlarda bere, şapka, atkı, eldiven gibi aksesuarları kullanmazlar.  
 Mevsim koşullarına göre, açık alanlarda sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek kıyafetle 

dolaşmazlar. Mevsim koşullarına göre giyinirler.  
 Yaşlarına uygun olmayan abartılı takı (küpe, yüzük, kolye, bilezik vb.) takmazlar.  
 Kendilerini doğallıktan uzaklaştıran makyaj yapmazlar, saç boyası, oje vb. kozmetik ürünler 

kullanmazlar.  
 Erkek öğrenciler tıraşlı olarak okula gelirler.  
 Ulusal törenlerde, okul içinde ve dışında yapılan tüm resmî tören ve etkinliklerde ortama uygun 

kıyafet giyerler.  

Okulumuzun serbest kıyafet anlayışı, ortama uygun kıyafet kültürünü kazandırmak olduğundan öğrenciler 
buna  uygun kıyafet ile okula gelirler.  

Buna göre; 
 

 Düşük bel, streç, yırtık pantolonlar vb.  



 Beli açıkta bırakan giysiler,  
 İnce veya kalın askılı, omzu açıkta bırakan, iç çamaşırının, vücut hatlarının göründüğü giysiler,  
 Diz hizası üstünde etek, şort veya elbise,  
 Eşofman (Beden eğitimi dersi hariç)  
 Kısa tişört veya kazakla kombine edilerek giyilmiş tayt,  
 Terlik giymezler.  
 Öğrencilerin uzun tişört veya kazakla kombine etmek koşuluyla tayt giymesine izin verilir.  

 
* MEF’li her öğrenci okul ortamına uygun kıyafet giymek ve kişisel bakımını sağlamakla yükümlüdür.  

6. SERVİSLER VE SERVİS KURALLARI  
 
İLKEM Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş. öğrencilerimizi evleri ve okulları arasında güvenli bir şekilde  
taşımaktadır. Her araçta bir hostes bulunmaktadır. 
 
 MEF Lisesi öğrencileri servis kullanımında da özenli davranışlar sergiler.  
 MEF’li öğrenciler; okula geliş ve gidişlerde servisine zamanında biner, servisini bekletmez.  
 Servis hostesi, evlerin  ziline basıp servisin geldiğini haber vermez.  
 Geç kalan öğrencinin evden okula veya okuldan eve ulaşımı velinin  sorumluluğundadır.  
 Öğrencinin hasta olması veya herhangi bir nedenle okula gelmemesi durumunda, öğrenci  velisi 

sürücüyü bilgilendirir.  
 Öğrenci, servis hostesinin uyarılarını dikkate alır.  
 Araç içinde kendisine ayrılan koltuğa  oturur.  
 Servis hareket hâlindeyken koltuğundan kalkmaz.  
 Emniyet kemerini, seyahati süresince takar.   
 Hareketleriyle ve ses tonuyla çevresini rahatsız etmez.  
 Servisini temiz tutar, atıkları için servisteki çöp kutusunu  kullanır.  
 Öğrenci, okuldan velisi tarafından alındığı takdirde, bu durum müdür yardımcısına ve sürücüye 

öğrenci velisi  tarafından mutlaka bildirilir.  
 Öğrenci, velisinin yazılı isteği ve buna bağlı olarak müdür yardımcısından alınmış  yazılı onayı 

olmadıkça başka bir servisle, başka bir adrese gidemez. 
 Öğrencinin, velisinden farklı bir kişi  tarafından alınması gerektiği durumda, bu isteğin yazılı olarak 

ilgili müdür yardımcısına iletilmesi gerekir.  
 Servise kayıtlı olmayan öğrenciler, İstanbul Valiliği Servis Yönetmeliği gereğince misafir sıfatıyla 

servise  binemezler.  
 Öğrencinin farklı bir servis kullanması gerektiğinde veli tarafından ilgili müdür yardımcısına bir gün 

önceden yazılı  bilgi vermesi gerekmektedir.  

 
7. YEMEK HİZMETİ  
 
Okulumuzda yemekhanesinde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı hizmetleri sunulmaktadır.  
Beslenme uzmanımızın kontrolünde mutfak ve garson ekibimiz öğrencilerimizin en sağlıklı ve kaliteli bir 
şekilde  beslenmeleri için hizmet vermektedir. Beslenme uzmanı tarafından hazırlanmış dengeli yemek 
menüleri her ay  web sayfamızda yayınlanmaktadır. Öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, veliler, mutfak 
çalışanları ve beslenme  uzmanından oluşan beslenme komisyonu düzenli aralıklarla toplanarak menülerin 
geliştirilmesinde katkıda  bulunur.  

8. OKUL KURALLARIMIZ   
 

 Zil sistemi olmayan okulumuzda öğrencilerin zamanı iyi yönetebilmesi ve derslere zamanında 
girmesi  beklenmektedir. Geç kalma, okula geç gelme durumunda da müdür yardımcılarından derse 
kabul kâğıdı alınmalıdır.  

 Öğrenciler derse hazırlıklı girmeli; ders materyalini dolabından zamanında almalı, 
ödev/proje/performans  görevleri için gerekli olabilecek tüm hazırlıkları ders öncesinde bitirmiş 
olmalıdır. Ders işlenirken dersin akışını  bozacak davranışlardan kaçınmalı, dersi ilgi ve istekle takip 
etmelidir.  



 Öğrencilerden hem kendisinin hem arkadaşlarının hem de okulun eşya ve araç-gereçlerini özenli 
kullanmaları  beklenir. Her öğrenci sadece kendine tanımlı dolabını kullanır, ders araç-gereçlerine ve 
tüm eşyalarına sahip  çıkar.  

 Öğrenciler derslikler, yemekhane, tuvaletler, kantin, laboratuvar vb. alanlardaki temizlik ve düzenin  
korunmasından sorumludurlar. Bu alanların temizliğini ve düzenini korumak için çaba gösterirler, 
buna  uymayanları uyarırlar.  

 Öğrenciler cep telefonlarını okula geldiklerinde ilgili okul yöneticisine teslim eder ve çıkışta teslim 
alırlar. Gün içerisinde acil telefon kullanım ihtiyacı oluştuğunda okul yöneticisinin ofisinde onun izni 
dahilinde kullanabilir.  

 Öğrenciler bilgisayarın, internetin, cep telefonunun kullanım amaç ve alanlarını iyi bilir, başkalarına 
zarar  verecek (hakaret-tehdit-izinsiz bilgi kullanma, izinsiz foto-video yayınlamak vb.) her türlü 
davranıştan kaçınır.  

 Öğrenciler törenlerde bayrak, vatan ve millet kavramlarına bağlılıklarını göstermeyi görev bilir; 
ikaza gerek  kalmadan törenlere saygılı, ciddi ve derli toplu bir katılım sağlar. Törenlerde cep 
telefonlarını kapalı tutarlar.   

 Öğrencinin derste, törenlerde ve kapalı alanlarda yapılan her türlü etkinlikte (Örneğin konferans  
salonunda) cep telefonunu kullanması durumunda, cep telefonu okul yönetimi tarafından 1 hafta 
alıkonulur.  Aynı olayın 2. kez tekrarlanması durumunda bu süre 15 güne uzar ve disiplin cezası 
süreci başlar.  

 Öğrenciler imzalamış oldukları “Dijital Vatandaşlık Sözleşmesi”nin yükümlülüklerini yerine 
getirirler. Okul  yönetiminin onayı olmadan okul hakkında bir bilgiyi sosyal medya ve İnternet’te 
yayınlamazlar. Aksi takdirde  bakanlıkça onaylanan cezai yaptırımlar uygulanır.   

 Öğrenciler okul dışından yemek, pasta vb. yiyecek-içecek siparişi veremezler.  
 Okul sınırları içinde sigara içilmez. Öğrenciler yanlarında tütün mamulleri, çakmak, elektronik 

sigara, kibrit  bulundurmazlar.   
 Öğrenciler okul içerisinde veya okul adına katıldıkları herhangi bir faaliyette alkol, uyuşturucu 

kullanamaz,  taşıyamaz veya etkisi altında bulunamazlar.   
 Okul içerisinde her türlü kumar, kâğıt oyunu, tavla ve okey yasaktır.  
 Öğrenciler dersliklere yiyecek ve içecekle girmezler.  
 Öğrenciler okul içinde gerçekleştirilen her türlü konferans, söyleşi toplu etkinlikleri etkin dinler, 

okul gezilerinde  MEF öğrencisine yakışır davranışlar sergiler, ikaza gerek kalmadan etkinliğe 
saygılı, ciddi ve derli toplu bir katılım sağlar.  

 Öğrenciler doktor randevuları veya başka aktiviteler için okuldan erken ayrılamazlar. Velilerden bu 
gibi  randevuları okul çıkış saatlerine göre organize etmeleri beklenmektedir. Veli öğrenci için izin 
istediğinde  imzalı dilekçeyi okul idaresine iletmek durumundadır (Acil durumlar dışında telefon ile 
izin istenmez).  

 Öğrenciler rahatsızlandıklarında müdür yardımcılarından alacakları sevk kâğıtlarıyla revirden 
yararlanabilirler.  

 Öğrenciler rehberlik hizmetlerinden bireysel olarak destek almak istediklerinde önce okul psikolojik  
danışmanından randevu alır, aldığı izin kâğıdı ile ilgili ders öğretmenini bilgilendirerek izin aldığı 
takdirde  görüşmeye gelir.   

Olumlu Davranışların Yaygınlaştırılması Konusunda Çaba Harcayan Öğrencilerin Ödüllendirilmesi:  

Öğrencilerin arkadaşlarına örnek oluşturacak “saygı, sorumluluk, hoşgörü ve çevre duyarlılığı” başlıkları 
altındaki  her olumlu davranışı ödüllendirilir.  

 
 MEF Lisesi’nde okul yöneticileri ve öğretmenler yukarıda belirtilen başlıklar çerçevesinde 

öğrencilere rol model olur.  
 Okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrencinin davranışlarını fark eder ve öğrenciye olumlu geri 

bildirim verir.  
 Okul yöneticileri ve öğretmenler, geri bildirim verirken daima yetişkin dili kullanır ve öğrencileri de 

yetişkin  kabul eder.  
 Öğrenci tarafından yukarıda belirtilen çerçeveye uygun davranışlar sergilendiğinde velisine teşekkür 

yazısı  yazılarak öğrenci ödüllendirilir. Ayrıca okul müdürü ve/veya ilgili müdür yardımcısı, öğrenciye 
teşekkür eder  ve olumlu davranışlarının sürmesi için öğrenciyi teşvik eder.  
 

9.  MEF BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİNDE SINIF GEÇME VE DİSİPLİN  
 
MEF Lisesinde Sınavlar: Sınav takvimi dönem başında veli ve öğrencilere bildirilir. Her hafta panolara asılan  
“Haftalık Çalışma Takvimi”nde o hafta yapılacak olan sınavların zamanları ilan edilir. Sınavlardan bir gün 



önce  sınav panolarında da öğrencilerin hangi dersliklerde sınava girecekleri bildirilir. Öğrenciler derslik 
kapılarına asılan  sınav oturma planlarına göre sınıflarda yerlerini alırlar.   

Sınav Haftası Uygulaması: Birinci dönem iki, ikinci dönem iki olmak üzere toplam dört sınav haftası 
uygulanır.  Sınav haftalarında derslere ara verilir ve öğrenciler okula sadece sınavlara girmek için gelirler. 

Sınavlar sırasında öğrenciler; 

 Birbirleriyle konuşamazlar. 
 Silgi, kalem alışverişinde bulunamazlar. 
 Yüksek sesle soru  soramazlar.  
 Sınavla ilgili bir tereddütleri olduğunda parmak kaldırarak gözetmen öğretmenin yanlarına gelmesini  

beklerler. Ancak öğretmenden sınav soruları ile ilgili özel açıklama isteyemezler.  
 Sınav süresi bitmeden öğrenci dersliği terk edemez. Sınavını erken bitiren öğrenci kâğıdını ters 

çevirerek bekler.  

********************************************************************************************************************** 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Dikkat Edilecek Hususlar:   

i) Geç gelme   
 
MADDE 35- (1) Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin dışındaki geç 
gelmeler  devamsızlıktan sayılır.  

ii) Devam-devamsızlık ve ilişik kesme  
 
MADDE 36- (2)-b) Günlük toplam ders saatinin 2/3’ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, 
diğer  devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.  

 
(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa 
olsun  başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.  9, 10 ve 11. sınıflarda: Öğretim 
yılı sonunda bir  üst sınıfa devam etme hakkı kazanamayan öğrenciler ile bütün sınıflarda devamsızlık nedeni 
ile başarısız sayılan  öğrenciler sınıf tekrar edemezler. Bu öğrencilerin kaydı yenilenmez.  

(7) 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. (EK-3)   

iii) Puanla değerlendirme  
 
MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.  
Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.   
 

Puan Derece 

85,00-100 Pekiyi 

70,00-84,99 İyi 

60,00-69,99 Orta 

50,00-59,99 Geçer 

0-49,99 Geçmez 

 
 
iv) Sınavlara katılmayanlar   
 
MADDE 48-  
(1) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Sınavlara kalmayan, performans çalışmasını yerine germeyen  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 çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için 
belirlenen  süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.   

 



(2) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına kalamayan ve özürleri kabul 
edilen  öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen 
günlerde yapılır.  
 
(3) Özürleri nedeniyle yıl sonu beceri sınavına kalamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine 
kadar  kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum 
müdürlüğünce  öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin 
tatile girdiği tarihten  sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.   
 
(4) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Geçerli özrü olmadan sınava kalmayan, projesini vermeyen ve 
performans  çalışmasını yerine germeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla 
değerlendirilmez. Puan hanesine;  sınava kalmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine 
germeyenler için “G” ve kopya çekenler  için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.  
 
(5) (Ek:RG-1/7/2015-29403) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara  
alınmazlar.  
 

v) Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar   
 
MADDE 50-  
(1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile  
topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her 
dönemde  tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje 
hazırlama görevini yerine  getirirler.  
 
(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul  
yönetimine bildirilir.  
 
(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek 
amacıyla okul  yönetimince gerekli tedbirler alınır.  
 
(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar 
puanla  değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.  
 
(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında 
yapılan  performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek 
davranışlarına göre  verilir.   
 
vi) Sınıf Geçme  
 
Dönem puanı   

 
MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı;   

a) Sınavlardan alınan puanların,  
b) Performans çalışması puanının/puanlarının,  
c) Varsa proje puanının,  

aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.   
 
(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak 
durumda olan  öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak 
zorundadır. Raporda,  öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden 
hangisine geçici ya da sürekli  olarak engel oluşturduğunun 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.  

Bir dersin yıl sonu puanı   
 
MADDE 53- (1) Bir dersin yıl sonu puanı;  

a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.  
b) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yıl sonu puanı ile sorumluluk 



sınavından alınan  puanın aritmetik ortalamasıdır.  

Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı  
 
MADDE 54-  
(1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.   
(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin  
ağırlıklı puanıdır.  

Yılsonu başarı puanı   
 
MADDE 55- (1) Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin 
haftalık ders  saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.   

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma   
 
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;   

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya  
b) birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.  

Doğrudan sınıf geçme   

MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;  
a) Tüm derslerden başarılı olan,   
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf 
geçer.  (2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yıl sonu başarı 
puanıyla başarılı  sayılamayacak Türk Dili ve Edebiyatı dersinden başarısız olan öğrenciler, o 
dersten sorumlu geçer.  
c) MEF Lisesinde yıl sonu ağırlıklı ortalaması 50 puanın altında olup iki dersten fazla zayıfı olan 
öğrenciler  okulumuzda sınıf tekrarı olmadığından okul değiştirmek durumunda kalırlar.   

 
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması   
 
MADDE 58-  
(1) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak  kaydıyla 
doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfa 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. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.  
 
(2) (Değişik:RG-1/7/2015-29403)  

a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde  yapılan yazılı ve/veya 
uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile  son iki haftası 
içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen  tarafından 
yapılır.  

b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması  hâlinde 
her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.  

 
c) Farklı sınıflardaki aynı dersin  öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin 

sınavları birleştirilerek tek komisyon  marifetiyle de yapılabilir.  
ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu  sınavlar dersleri 

aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve  pazar 
günlerinde de yapılabilir.   

 
(3) Yıl sonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası 
dikkate  alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır. (Ek cümle:RG-26/3/2017-30019) 
Kalfalık sınavında  başarısız olan öğrenciler ise ilk sorumluluk sınavı döneminde beceri sınavı esaslarına göre 
yeniden kalfalık  sınavına alınır.  
 
(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.  
 
(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri 
uygulanır.   



 
(6) (Ek:RG-28/10/2016-29871) Eğim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek 
dersten  başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden haa içinde bir sınav daha 
yapılır.  

i) Ödül  
Öğrencilerin ödüllendirilmesi   
 
MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;  

a) Teşekkür belgesi,  
b) Takdir belgesi,  
c) Onur belgesi,  
d) Üstün başarı belgesi  

verilir.  

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme   
 
MADDE 160-  
(1) 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;  
 

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,   
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,  
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün 

başarı belgesi ile ödüllendirir.   
 

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.  

Onur belgesi ile ödüllendirme   
 
MADDE 161-  
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;   

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,   
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan 

etkinliklerde eğitime  katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,   
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetme de davranışlarıyla 

örnek olmak,  
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,   
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,   
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,   
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,   
g) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden 

etkilenenler, yaşlı,  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 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. Bir öğretim yılı içinde iki 
ve daha fazla onur belgesi alan  öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.   

 
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle  
ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul 
öğrenci ödül  ve disiplin kuruluna bildirilir.  
 
 
i) Disiplin  
Disiplin cezaları  
 



MADDE 163- (1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;  
a) Kınama,  
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,  
c) Okul değiştirme,   
d) Örgün eğitim dışına çıkarma  

cezalarından biri verilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-6  

_____/______/20_____  

Özel MEF Lisesi Müdürlüğüne  
 İstanbul  

Okulunuz _________________________ sınıfı ___________________________ numaralı  öğrencisi 

_______________________________, _____/______/20_____ tarihinde  ____________________________   

_____________________________  sebebi ile bilgim dahilinde okula gelememiştir.   

 

07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim  

Kurumları Yönetmeliği” Madde 36 (7) fıkrası gereğince yukarıda belirttiğim tarihte izinli sayılması için gereğini arz  

ederim.  

 

Veli Ad Soyad : _________________________________________ 

Telefon : (______) ________________________________  

İmza : 

 



 
EK-7  

ÖZEL MEF LİSESİ   
DİJİTAL VATANDAŞLIK SÖZLEŞMESİ   

Amaç: Bu sözleşmenin amacı, Özel MEF Lisesi İnternet altyapısı ile bunlarla ilgili ve bütünleşen her türlü bilişim  
kaynaklarını kullanan öğrencilerin bilinçli kullanımın anlamını kavramalarını sağlamaktır.  

Kapsam ve Dayanak: Bu sözleşme, Özel MEF Lisesinde bilişim ve teknoloji hizmetlerinden yararlanan  öğrencilerin 
bu hizmetlerin etkin ve verimli kullanımı için uyması gereken esasları kapsar. 5651 sayılı “İnternet  Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi  Hakkındaki Kanun” 
ve çeşitli kurumların bilgisayar ağı ve internet kullanım yönergelerine dayalı olarak  hazırlanmıştır.  

Özel MEF Lisesi, bu sözleşmedeki kurallara uymayan öğrencilerin okulun teknoloji sistemlerine ve bilişim ağına  
erişimini kısıtlama, geçici bir süre durdurma veya engelleme ve uygunsuz olarak kullanılan bilişim araçlarına  geçici 
veya kalıcı olarak el koyma hakkına sahiptir.  

ÖĞRENCİ TAAHHÜTNAMESİ:  
1. Bilişim ortamlarında beni rahatsız eden herhangi bir bilgi ile karşılaşırsam aileme ve okul idaresine bilgi  

vermeyi anlıyorum.   
2. Bilişim haklarına sahip olmayı ve bilişim ortamlarındaki tüm davranışlarımdan kendimin sorumlu olduğunu  

anlıyorum.  
3. Bilişim ortamlarını ve teknolojilerini hayatımın içinde yeterli ve dengeli bir şekilde kullanacağımı  anlıyorum.  
4. Genel toplum ahlakına uygun olmayan veya beni rahatsız eden hiç bir içerik ve/veya mesaja cevap  

vermemeyi anlıyorum.  
5. Uygun olmayan içerikte mesaj ve/veya içerik almanın benim hatam olmadığının farkındayım. Böyle bir  

mesaj alırsam aileme ve okul idaresine bilgi vermeyi anlıyorum.  
6. Çevrimiçi alışveriş yapmadan önce güvenli olup olmadığını aileme danışarak bilgi vermeyi anlıyorum. 7. 
Bilişim ortamlarını ve teknolojilerini kullanan tüm kişilere, kendime nasıl davranılması gerektiğini kabul  ediyor 
ve istiyorsam o şekilde davranmayı anlıyorum.  
8. Bilişim ortamlarını ve teknolojilerini kullanmanın diğer kişilerin yaşamını etkileyeceğini anlıyorum. 9. Benim 
ve ailemin özel bilgilerini ifşa edecek her türlü yazılım ve donanım değişikliğinden uzak durmayı  anlıyorum.  
10. Bilişim ortamlarını ve teknolojilerini içeren her türlü araç gereçte kişisel ve özel verilerimi koruyacak  

güncel bir antivirüs programına sahip olmam gerektiğini anlıyorum.  
11. İyi bir çevrimiçi vatandaş olmayı ve diğer kişilere zarar verecek veya yasaya aykırı olacak herhangi bir  

davranışta bulunmamayı anlıyorum.  
12. İnternet’te yayınlanan her şeyin kalıcı olduğunu anlıyorum. Kendime karşı saygılı davranmak için uygun  
çevrimiçi adlar seçmeyi ve yayınladığım bilgilere ve resimlere dikkat etmeyi anlıyorum. 13. Kişisel bilgileri 
korumak için bunları sadece okulla, ailemle, arkadaşlarımla ve bilmeleri gereken kişilerle  paylaşmayı 
anlıyorum.  
14. Akademik çalışmalarda kullanılan bütün araştırma ve multimedya malzemesinin telif hakları ve adil  
kullanım kuralları çerçevesinde olması ve doğru şekilde belirtilmesi gerektiğini anlıyorum. 15. Yazılım ve 
multimedya telif haklarına saygı göstermem gerektiğini anlıyorum.  
16. Öğretmenimin vereceği yönergeler doğrultusunda, cihazımın (akıllı telefonlar dâhil, ses kaydı, görüntü  kaydı 

ve video kaydı yapabilen ve paylaşabilen her türlü cihaz) kamera ve ses kayıt alma araçlarını  akademik 
amaçlı olarak kullanabileceğimi biliyor ve okul yönetiminin bilgisi ve izni dışında fotoğraf, video  ve ses kaydı 
yapmam ve bunu paylaşmam durumunda; okuldan uzaklaştırma cezası veya tasdikname ile  okuldan 
uzaklaştırma cezası alabileceğimi anlıyorum.  

17. Cihazımı tam şarjlı olarak okula getirmekten ve şarjı bittiğinde uygun bir zaman aralığında şarj cihazı ile  
şarj etmekten sorumlu olduğumu anlıyorum.  

18. Cihazımı derse hazır hâlde okula getirmekten (gerekli yazılım ve uygulamalar ile yüklenmiş olarak)  
sorumlu olduğumu anlıyorum.  

19. Cihazımın her türlü güncellemesi ve verilerinin belirli aralıklarda yedeklenmesinden sorumlu olduğumu  
herhangi bir veri kaybının benim sorumluluğumda olduğunu anlıyorum.  

20. Cihazla ilgili olarak fiziksel hasar ve/veya çalınma-kayıp durumlarının benim sorumluluğumda olduğunu  
ve istersem kendi cihazımı sigorta ettirebileceğimi anlıyorum.  

21. Bana okul tarafından tahsis edilen e-mail adresi üzerinden aldığım ve gönderdiğim her türlü e-mail ve  
paylaşımda sorumluluğun tarafıma ait olduğunu anlıyorum. 

 
Özel MEF Lisesindeki öğrencilik yıllarım süresince Dijital Vatandaşlık Sözleşmesi’ne ve bu belgede yapılacak  bütün 
güncellemelere uymayı kabul ve taahhüt ediyorum. Bu kurallara aykırı davranışların disiplin işlemleriyle  
sonuçlanacağını; okulun teknoloji sistemlerine veya iletişim ağına erişim hakkımın kısıtlanmasına, geçici bir süre  
durdurulmasına veya tamamen engellenmesine ve uygunsuz olarak kullanılan bilişim araçlarına geçici veya kalıcı  
olarak el koyma hakkına neden olabileceğini anlıyor ve bu sözleşmede yer alan hükümlere aksi şekilde hareket  
etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.  
 



İMZA _________________________________________________  

Adı, Soyadı (Büyük Harfle) _____________________________________________  

Tarih _____ / ______ / ___________  

VELİ TAAHHÜTNAMESİ: İşbu belgede yazılı olan kuralları anlamış bulunuyorum ve çocuğumun Özel MEF  
Lisesindeki öğrencilik yılları süresince bu kurallara ve yapılacak güncellemelere uyması gerektiğini kabul ve  taahhüt 
ediyorum.   

İMZA _________________________________________________  

Adı, Soyadı (Büyük Harfle) _____________________________________________  

Tarih _____ / ______ / ___________ 

 


