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ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ 

 

             
 

Değerli Veliler; 
 

Çocuklarınız bildiğiniz gibi çift kültürlü ve iki programlı olan okulumuza yeni 

kayıt oldular veya okumaktalar. 
 

            Bu demektir ki, çocuklarınızın eğitimine gönülden destek veriyor ve 

onlara başka kültürlere ve dillere ufuklarını açma seçeneğini sunuyorsunuz.   

Bu, bir zenginliktir ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çocuklarınızın 

yükümlülüğü, okulda ve evde, ciddi ve sürekli olarak çalışmaktır. Bizim 

yükümlülüğümüz ise, profesyonellikle, öğrencilere ve siz ailelere eğitime ait 

her konuda destek vermektir. Sevgili veliler, size düşen görev öğrenme gayreti 

içinde olan çocuklarınızı takip etmek ve okulla işbirliği içinde olmaktır.           

Bir öğretim kurulu olarak temennimiz, bu işbirliğinin öğrencimizin iyiliği için 

artarak sürmesidir. 
 

            Bu nedenle, hepimiz açısından işimizin daha rahat ve açıklıkla 

yürüyebilmesi için yürürlükte olan yönetmeliklerle ilgili bu kitapçığı 

hazırlamayı uygun gördük. 
 

            İyi bir eğitim ve öğretim yılı geçirme dileklerimizle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Deniz Hadımoğlu                                          M. Susanna Bernardi 

Türk Müdür Başyardımcısı                                      Okul Müdürü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  



 

  

1. SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİNİN ÖNEMLİ                       

MADDELERİ 
 

   Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sınıf 

Geçme ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır. 
 

A) Dönem Puanı 
 

   Sınavdan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa 

proje puanının, aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. 
 

   Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı 

etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler resmi ya da özel kurum ve 

kuruluşlardaki bir doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin 

sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine 

geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekmektedir.  
 

   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. 
 

B)  Puan Sistemi 
 

Sınav, performans çalışması ve projeler 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 

                                60,00-69,00                       Orta 

                                50,00-59,99                       Geçer 

                                       0-49,99                       Geçmez 

 

Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) 

puanı 100 üzerinden; yönetmelik hükümlerince belirlenir. 
 

C)  Bir Dersin Yılsonu Puanı 
 

Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. 

D)  Yılsonu Başarı Puanı 
 

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu 

derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. 



 

  

 

E)  Sınıf Geçme 

  

• Doğrudan Sınıf Geçme 
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla; 

 

a) Tüm derslerden başarılı olan, 

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan 

öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Ancak İtalyanca ve Matematik dersi 

yılsonu puanı 50 nin altında olanlar bir üst sınıfa geçemez. 

c) İtalyanca, Matematik dersi yılsonu puanı 50 nin altında olan öğrenciler 

Eylül ayının ilk haftası güz sınavına girerler. Güz sınavından 50 nin 

üzerinde geçer not alan öğrenciler bir üst sınıfa geçer. 

    

Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak dersten  (Türk dili ve 

edebiyatı) başarısız olan öğrenciler, o dersten sorumlu geçer. 
 

• Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması 
 

(a) Türk dili ve edebiyatı dersi yılsonu puanı 50 nin alında olan öğrenciler 

Eylül ayının ikinci haftası güz sınavına girerler. Güz sınavından 50 nin 

üzerinde geçer not alan öğrencilerin sorumluluğu kalkar. 

(b) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı 

en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da 

dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. 

Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dahil 

edilmez. 

(c) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı 

sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan 

öğretmeni tarafından yapılır. 

(d) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması 

halinde kalkar. 

(e) Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9. sınıfa geçilmez. Hazırlık sınıfında 

sınıf geçmeye esas derslerden  (Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı, 

İtalyanca)  ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, yeterlilik 

sınavına alınır. Yeterlilik sınavında İtalyanca dersinden 70, Hazırlık Türk 

dili ve Edebiyatı dersinden 50 alan öğrenci bir üst sınıfa geçer. Başarısız 

olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık 

sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir. 

 

 

 

 



 

  

F)  Devam-Devamsızlık 

Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını 

sağlamakla yükümlüdürler. 
 

(a) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin 

devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. 

(b) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, 

ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. 

(c) Özürsüz devamsızlığı 5 günü aşan öğrenciler teşekkür ve takdir belgesi 

alamazlar. 

(d) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli 

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

verilir ve e-okul sistemine işlenir. 

(e) Okul saatleri içerisinde lütfen herhangi bir doktordan randevu 

almayınız. Çok gerekli hallerde 1 gün öncesinden okul idaresini haberdar 

ediniz.  

 

G)  Geç Gelme 
 

(a)  Okulumuz saat 08.00’da başlamaktadır. Saat 08.00’ten sonra gelen 

öğrencilerimiz “geç kağıdı’’ ile derse alınır.  

(b)  Ortaöğretim Kurum Yönetmeliği Madde 35 (1) istinaden “her beş defa geç 

kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır”. 

(c)  Saat 08.20’den sonra gelen öğrenciler yarım gün devamsız sayılır. 

(d)  Derse geç gelen öğrenciler “geç kağıdı” ile derse kabul edilir ve yarım gün 

devamsız sayılır. 

(e)  09.30’dan itibaren okula gelen öğrenci okula alınmaz. 

 

H) Online Eğitim 

 

(a)  Pandemi sürecinden dolayı olası yapılabilecek online derslere katılım 

zorunludur. Online derslere katılmayan öğrenciler katılmadığı günlerde 

devamsız olarak sayılırlar. 

(b)  Online Eğitim sürecinde devamsızlık ve derslere geç katılım veya 

derslerden erken ayrılma yüz yüze eğitim kriterleri ile değerlendirilir. 

(c)  Online dersler esnasında teknik donanımları tamamlanmış, kameralar açık 

olacak şekilde derslere aktif katılma zorunludur. 

 

 

 

 

 
 



 

  

İ)  Sınavlara Katılmayan Öğrenciler 

 

   Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya 

projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü 5 iş günü içinde okula 

bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de doktor raporunu okul 

yönetimine vermek zorundadır. 

   Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve 

performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin 

durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya 

dahil edilir. 

   Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrenci, okul yönetiminin belirleyeceği 

telafi takvimine göre bir defaya mahsus mazeret sınavına alınır, öğretmen 

tarafından imzalatılan performans telafi formu ile performans çalışması veya 

projesi kabul edilir. Belirlenen tarihte sınava katılmayan, performans 

çalışmasını veya projesini teslim etmeyen öğrenciye ikinci bir şans tanınmaz. 

 

 J)  Disiplin 
 

   Okulumuz öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül 

ve Disiplin Yönetmeliği’nde belirlenmiş kurallara uymakla yükümlüdür. 
 

2.   REHBERLİK 
 

   Ders saatleri içerisinde rehberlik servisiyle yapılacak görüşmeler için öğrenci, 

rehberlik öğretmeninden randevu almalıdır. Öğrenci, rehberlik servisinden 

aldığı ‘‘randevu kağıdını’’ ders saati öğretmenine onaylatarak görüşmeye 

gidebilir. 
  

3.   REVİR 
 

   Ders sırasında revire gitmesi gereken öğrenciler, ders öğretmeninden ‘‘revir 

kağıdı’’ alarak gidebilirler. Tedavi bitiminde okul hemşiresinin imzaladığı revir 

kağıdını ders öğretmenine teslim ederler. Öğrencinin sağlığı açısından gerekli 

olan hallerde veli bilgilendirilerek öğrencinin eve gitmesi sağlanır. 
 

4.   OKUL SERVİSLERİ 

 

   Okul idaresi, öğrencilerin okula geliş gidişinden sorumlu değildir. Servisler 

ile ilgili sorunlar Okul Aile Birliği’ne veya taşıyıcı firmaya iletilmeli, ancak 

idare de konu hakkında bilgilendirilmelidir. 
 
 
 
 
 



 

  

5.   ÖNEMLİ BİLGİLER 

 

A) Bayrak Töreni 
 

   Bayrak töreni ve diğer törenler okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta 

başında ve sonunda, bayram tatili başlangıcında ve sonunda yapılır. 

Öğrencilerimiz bayrak törenine katılmakla yükümlüdürler. 
 

B) Öğrenci Kıyafetleri 
Okul kıyafetimiz, kız öğrencilerimiz için siyah kumaş etek veya pantolon, 

okul logolu beyaz polo yaka t-shirt veya gömlek, beyaz veya siyah bisiklet yaka 

t-shirt, siyah kazak veya bordo kapşonlu sweatshirttür. Erkek öğrencilerimiz 

için ise siyah kumaş pantolon, okul logolu beyaz polo yaka t-shirt veya gömlek, 

beyaz veya siyah bisiklet yaka t-shirt, siyah kazak veya bordo kapşonlu 

sweatshirtür. 

Kıyafetlerimiz ‘‘ÇAĞDAŞ TEKSTİL’’den temin edilebilir.  

Çağdaş Tekstil Adres: Cumhuriyet Cad., No: 183, Kat:2, Arzu Apt. Harbiye  

Tel: 0212 240 69 84 

 

C) Sigara Yasağı 

04.10.2005 tarih ve 4207 sayılı kanun ve 03.01.2008 tarih ve 5727 sayılı 

‘‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü’’ hakkındaki kanun ile 

18.03.2008 tarih ve 2008/16 sayılı genelge maddelerinde belirtilen hükümler 

gereği tüm eğitim kurumlarının kapalı ve açık alanlarında tütün ürünlerinin 

kullanılması yasaklanmıştır.  

   MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 164. maddesi 

‘‘ç’’ bendi gereği ‘‘Tütün ve Tütün Mamullerini bulundurmak ve kullanmak’’ 

disiplin cezasını gerektiren davranışlar olarak belirtilmiştir. 
 

D) Kişisel Eşyalar 
Öğrencilerimizin kişisel eşyalarını koyabilmeleri için her sınıfta dolaplar 

mevcuttur. Öğrenciler, cep telefonlarını birinci ders başlangıcında okula teslim 

edecek ve son ders teslim alacaklardır. Teslim etmeyen ve okulda kullanan 

öğrencilerin cep telefonları alınarak, dönem sonu iade edilecektir. 

Okul yönetimi öğrencinin kişisel eşyalarından sorumlu değildir. 
 

E) Veli Görüşme Formu 

Velilerimiz Güvenlikten aldıkları “Veli Görüşme Formu” nu doldurup ve 

ilgili kişiye imzalatıp Güvenlik veya Öğrenci İşleri’ne teslim etmek kaydı ile 

rehberlik öğretmeni, öğretmenler ve okul idaresi ile görüşebilirler. 
 

F) Çalışma Takvimi 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanan çalışma takvimi uygulanacaktır. 



 

  

6.   MATURITÀ 

 

İtalyan Diploması Nedir? 

  

Okulumuz İtalyan ve Türk olmak üzere iki eğitim programını 

uygulamaktadır. Dolayısıyla İtalya’daki okullarla denkliğimiz mevcuttur. 

Türk öğrencilerimiz, “Maturità” adı verilen İtalyan devletinin uyguladığı sınava 

girerek İtalyan diploması da  alma hakkına sahiptirler. 

 

İtalyan diploması ne gibi avantajlar sağlar? 

 İtalyan diploması İtalya’da yasal bir eğitim sürecinin tamamlanması 

anlamına gelir ve öğrencilerimize sadece İtalya’da değil, Avrupa’da da kayıt 

esnasında bu dökümanı talep eden birçok üniversiteye giriş imkanı sağlar. 

 Ayrıca bu sınava hazırlık dönemi, öğrencinin İtalya’daki üniversite 

hayatını rahatça göğüsleyebilmesi için gerekli olan dil ve kültür seviyesine 

ulaşmasını sağlar.  

Şartlar 

 12. sınıfın sonunda Maturità diploması alacak olan öğrenciler, 9. sınıftan 

itibaren İtalyan eğitim sistemine göre bir not değerlendirmesinden geçerek 

(İtalyan not sistemi (on) üzerindendir) İtalyan karnesi de alırlar. Ayrıca, 

karnedeki bu notlara bir de davranış notu eklenir. Maturita’ sistemine devam 

edebilmek için italyanca eğitim verilen tüm derslerin “GEÇER” notlu olması 

yani karnede en az 6 olması (bknz. alttaki iki tablo: İtalyan eğitim sistemindeki 

zorunlu dersler listesi ile İtalyan sistemindeki notların Türk sistemindeki 

karşılığı) ve tüm eğitim öğretim yılının toplam ders günü sayısının 1/4' den 

fazla devamsızlık yapılmamış olması gerekir. Şuna dikkat edilmelidir ki İtalyan 

eğitim sistemini takip etmek için öğrenciler fen bölümünü seçmiş olmalıdırlar.  

 

 



 

  

 

 

 

Fen Lisesi – İtalyan Dersleri Çizelgesi  

(italyan diploması alan öğrenciler) 

Dersler 
I. 

yıl 

II. 

yıl 

III. 

yıl 

IV. 

yıl 

İtalyan Dili ve Edebiyatı × × × × 

Latin Dili ve Edebiyatı × × × × 

İngiliz Dili ve Edebiyatı × × × × 

Türk Dili ve Edebiyatı × × × × 

Resim ve Sanat Tarihi  × × × × 

Tarih (Türk Tarihi, Dünya Tarihi) × × × × 

Coğrafya ×    

Felsefe  × × × 

Matematik × × × × 

Fizik × × × × 

Fen (Kimya, Biyoloji, Yer bilimi) × × × × 

Beden Eğitimi × × × × 

 

 

 

 

 

100 üzerinden Türk puan 

sistemi  

10 üzerinden İtalyan not 

sistemi 

00,00÷04,49 1 

04,50÷14,49 2 

14,50÷24,49 3 

24,50÷34,49 4 

34,50÷49,99 5 

50,00÷69,99 6 

70,00÷84,99 7 

85,00÷90,99 8 

91,00÷95,99 9 

96,00÷100,00 10 

 

 

  



 

  

10. sınıftan itibaren, her yıl sonunda öğrencilerin not ve davranış ortalamalarına 

karşılık bazı krediler verilir, bu krediler öğrencinin okuldaki genel durumunu 

yansıtır. (İtalyanca okunan tüm derslerin geçer notta olması gereklidir). Genel 

durumu belirten krediler için öğrencinin okul aktivitelerine katılımı, sosyal 

sorumluluk projelerine katılım sertifikaları, spor faaliyetlerinde bulunması ve 

İngilizce veya farklı bir dil sertifikaları göz önünde bulundurulur. 

             Ayrıca öğrencinin devamsızlık durumu da çok önemlidir. Öğrencinin yıl 

içerisinde devamsızlığı tüm seneninki ders günleri sayısının %10 altında ise genel 

kanaat notu yükseltilebilir. 

 Krediler 10, 11 ve 12. sınıfın sonunda, toplamı 40 puanı geçmeyecek şekilde 

verilir. Bu krediler öğrencinin devlet sınavında alacağı final puanına katkıda 

bulunur. Bu final puanı toplamda en az 60 en fazla 100’dür.  

10. Sınıftan 12. Sınıfa kadar olan dönemde öğrencilerden gerektiği üzere 90 

saatlik evraklarla destekleyebileceği bir staj (P.C.T.O) çalışması yapmaları istenir. 

   

Maturità Sınavı Nasıl Yapılır? 

 Haziran ayının ortasında üç sınıf öğretmeni, üç “dış gözlemci” ve bir 

“komisyon başkanı”dan oluşan bir komisyon toplanır. Dış gözlemciler İtalyanca 

öğretmenleridir ve komisyon başkanı da İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından 

görevlendirilir. Komisyonun görevi öğrenciyi sınav yapıp değerlendirmektir.  

 Maturità sınavı iki adet yazılı sınavdan oluşur: birincisi İtalyanca 

kompozisyon yazma (üç tür : edebiyat, kişisel düşünce, gündelik yaşam); ikincisi 

Bakanlık tarafından gönderilen bir matematik ve fizik sınavı.Tüm sınav, 

komisyondaki öğretmenlerin derslerinin içerikleriyle ilgili olan bir mülakatla son 

bulur.  

 Her bir sınav, sözlü ve mülakata 0-20 aralığında bir puan verilir (puan 

aralıkları güncellenebilir). Hepsinin toplamı maturità final notu olarak diplomada 

yer alır. 

 



 

  

ÖĞRENCİLERİN UYACAĞI KURALLAR 

 

1. Birinci ders 08.00’da başlamaktadır. Hangi nedenle olursa olsun derse 

yetişemeyecek öğrenci velisi öncelikle okul yönetimine telefonla bilgi verir. 

Derslerden herhangi bir nedenle dışarı çıkılmaz. Saat 08.20’ den sonra geç gelen 

öğrenciler yarım gün devamsızlık yapmış sayılır. 9.30’dan itibaren öğrenciler 

okula alınmaz. 

2. Pandemi sürecinde Yeni Koronavirüs Riskine Karşı Okul İdaresinin belirlediği  

Covid 19 tedbirlerine uyulması zorunludur. 

3. Okula, belirlenen okul kıyafetleri ile gelinir. Bu kurala uymayanlar hakkında 

disiplin işlemi uygulanır. 

4. Öğretmenlere, okul personeline ve arkadaşlara saygılı davranmak esastır. 

5. Cep telefonu birinci ders başlangıcı okula teslim edilir ve okul çıkışı teslim 

alınır. Teslim etmeyen veya okul içinde kullanan öğrencilerin cep telefonları 

alınarak okul idaresine teslim edilir ve dönem sonu iade edilir. Ders işleyişini 

engelleyecek her türlü alet aynı kapsamda değerlendirilir. 

6. Okul içinde, okul idaresinin veya öğretmenlerin izni dışında tüm elektronik 

aletlerin kullanılması yasaktır. Ayrıca oyun kartları, tavla vs. gibi araç gereçlerin 

okula getirilmesi yasaktır. 

7. Kız öğrencilerin oje sürmemeleri, makyaj yapmamaları gerekmektedir. 

8. Erkek öğrencilerin saçları uzunsa okulda saçlarını toplamaları, sakal tıraşı olmuş 

bir şekilde okula gelmeleri gerekmektedir.  

9. Tüm öğrencilerin dövme yaptırmamaları, piercing taktırmamaları ve boyalı 

saçlarla okula gelmemeleri gerekmektedir. 

10. Okulda sigara içmek ve bulundurmak yasaktır. Bu kurala uymayanların 

hakkında disiplin işlemi uygulanır. 
11. Ders kitabı, defter vb. araçları sıra gözlerinde bırakılmaz, yalnızca sınıf 

dolaplarında bulundurulur. 

12. Sınıf, okul alanları temiz tutulur. Her öğrenci kendi temizlik ve düzeninize özen 

gösterir. 

13. Okula gelen öğrenci sağlık sorunu olmadıkça okuldan ayrılamaz. Bu nedenle, her 

türlü randevu ve işlemler okul bitiminden sonra yapılmalıdır. Acil durumlarda 

okul saatleri içinde randevu alınacaksa idareye bir gün önceden bildirilmesi 

gerekmektedir. 

14. Okulda aniden rahatsızlanan öğrencinin gerektiğinde eve dönüşü velisi 

bilgilendirilerek sağlanır. 

15. 2013-2014 öğretim yılından itibaren resmi ve özel nitelikle tüm sağlık 

kuruluşlarından alınacak raporlar geçerlidir. 

16. Rahatsızlık nedeniyle, özel ve resmi kurum-kuruluşlardan alınacak raporlar 5 iş 

günü içinde okul yönetimine teslim edilir. 

17. Raporlu olduğundan ötürü sınava giremeyen öğrenci, okul idaresinin belirlediği 

tarihte telafi sınavına girer. Telafi sınavı kararlaştırılan günün dışında bir başka 

güne ertelenemez ve bir defaya mahsus yapılır. Sınava girmeyen öğrencinin notu 

sıfır (0)  olarak değerlendirilir. 

 



 

  

 

 

 

18. Sınavda kopya çeken öğrenci sıfır (0) alır ve durum ders öğretmeni tarafından 

Okul Müdürlüğü’ne iletilir. Disiplin işlemi yapılır. 

19. Sınıf ve okul eşyasına zarar veren öğrenci zararı ödemekle yükümlüdür. 

20. Sınıf içerisinde yemek yemek ve içecek içmek yasaktır. 

21. Sınıflarda ve koridorlarda top oynamak yasaktır. 

22. Okul, getirilen değerli eşyaların kaybolmasından sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

VELİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU TESLİM TUTANAĞI 

 

 

 

Velisi bulunduğum, …………… sınıfı öğrencisi, 

……………………….’ın (adı, soyadı)  2022-2023 öğretim yılına ait 

uyması gereken okul kurallarını içeren kılavuzu okudum ve kabul 

ediyorum.  

 

 

……………………………………. 

      (Velinin adı, soyadı, imzası) 

 

Telefon No: ……………………….………………………. 

 

E-mail:   ……………………………………………………. 

 

Adres:    ……………………………………………………. 

 

        ……………………………………………………. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


