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2010-2011 Öğretim Yılı’na başlarken okulun genel işleyişi ve 

akademik yapısına ilişkin belli başlı konuları tüm öğrenci ve 

velilerimize özet olarak vermenin yararlı olacağı kanısındayız. 

Asli unsurun öğrenci ve öğretmen olduğuna inandığımız eğitimde 

başarı tabii ki bir tesadüf olmayıp, sağlıklı, mutlu, ilkeli bir 

ortamda ciddi bir çalışmanın ürünü olacaktır. 

Yeni öğretim yılının hepimize hayırlı olması dileğiyle... 

Okul Müdürlüğü 



I. GENEL VE İDARİ KONULAR 

Getronagan’ın Kuruluşu ve Amacı 

Okulumuz aydın kişiler ve öğretmenler yetiştirmek amacıyla 1 Eylül 1886'da 

"Azkayin Getronagan Varjaran" adıyla, Ermeni cemaatinin yüksek düzeyde ilk 

eğitim-öğretim kurumu olarak açılmıştır. Kurucusu merhum Patrik Nerses 

Varjabedyan'dır. 

Okulumuz halen Surp Lusavoriç (Cercis) Kilisesi ve Getronagan Lisesi Vak-

fına ait olup akademik olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Getronagan 

Ermeni Lisesi adıyla, Anadolu liselerine eşdeğer akademik program yürüten bir 

lise olarak faaliyet göstermektedir. 

Kuruluşunun 123. yılında hedefe ulaşmada kullanılan yöntemler, çağa ayak 

uyduracak şekilde yenilense de, amacımız hâlâ aynıdır: Köklü bir okul olarak 

eğitim-öğretimde başarımızı en üst düzeyde tutmak... 

Öğrenen okul modeliyle, öğrenciler yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini 

geliştirmeye, sosyal ve kültürel alanda yaşam boyu öğrenmeye ve bir üst öğre-

nim kurumuna teşvik edilirler. 

Adının Kaynağı  

"Getronagan" Türkçe "merkezi" demektir ve her semtten öğrencilerin kolay-

ca ulaşabilecekleri merkezi bir yerde kurulduğunu vurgulamak için okulumuz 

bu adla anılmıştır. İstanbul'un ilk ticari merkezi olarak Venedik-Cenevizlilerin 

yerleşim alanı olan Galata, Beyoğlu ilçesinin tarihi bir semti olarak bugün de 

önemini korumaktadır. 

Kentin sosyal ve kültürel merkezinde yaşamanın avantajlarından ve Kent 

Merkezli bir okul olma bilinciyle çevrenin kültürel dokusundan sıkça yararlanıl-

maktadır. 

Ulaşım 

Getronagan'a vapur, tramvay, otobüs, tren ve özel araçla ulaşılabilir. 

Kurtuluş, Şişli ve çevresinden otobüsle Karaköy'e veya metro-füniküler-

tramvayla Tophane durağına kadar aktarmalı gelinebilir. Boğazın Avrupa yaka-

sından otobüs-tramvayla Tophane'ye gelinir; Anadolu yakasından ise vapurla 

Karaköy'e gelinir, kısa bir mesafe yürünerek okula ulaşılır. 

Yeşilköy - Bakırköy - Samatya - Kumkapı'dan otobüs veya trenle Eminönü 

veya Sirkeci'ye gelinip, köprü yürünebilir ya da aktarma yapılarak Tophane'ye 

gelinir. Kemeraltı ve Necatibey caddeleri üzerinden özel araçla da ulaşılabilir. 

Okulun önünde otopark mevcuttur. 
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Servis 

Kumkapı - Samatya - Bakırköy – Yeşilköy - Kurtuluş ve çevresine servis 

hizmeti düzenli olarak verilmektedir. 

Servis için müracaat: Paravon Çaynak 

(Telefon: 0212 573 67 49, Cep Tel.: 0535 840 74 56 - 0532 313 26 97) 

Kayıt 

Liseye ilk kayıt olacak veya naklen gelecek öğrenciler için Bakanlık emirleri 

doğrultusunda aşağıda belirtilen belgeler ve kayıt komisyonundan alınan kayıt 

emriyle okula başvurulur. 

Liseye İlk Başvuru İçin 

Öğrencinin ilköğretim diploması 

Öğrencinin vesikalık fotoğrafı (6 adet, cepheden çekilmiş) 

Öğrencinin ve velisinin nüfus cüzdanı fotokopileri 

Muhtarlıktan alınmış ikametgah kağıtları (öğrencinin ve babasının) 

Bir önceki Ermeni okulunun kayıt emri  

Naklen Başvuru İçin 

Öğrencinin tasdiknamesi 

Öğrencinin ve velisinin nüfus cüzdanı fotokopileri 

Kayıt komisyonundan alınan kayıt emri 

* Kayıt emri veren okulumuz bünyesinde verilmekte olup, normal kayıt süresi dışın-

da yapılacak kayıtlar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Bölümü'ne 

(Cağaloğlu) başvurulur. 

İdari Birimler 

Başkanlığını Harutyun Ebeoğlu’nun yürüttüğü Vakıf Yönetim Kurulu'na bağlı 

olarak faaliyet gösteren ve Kurucu Temsilciliğini O. Garbis Balmumciyan'ın üst-

lendiği okulumuzun idari kademelerinde görevli kişiler: 

Silva Kuyumcuyan - Müdür 

M. Cihat Karaköy - Müdür Başyardımcısı 

Nadya Yahniyan - İdari Memur 

Maksut Kalusdyan - Muhasip 

Öğrenciler ve öğretmenlerle idare arasında ara birim olarak Sınıf Öğretmen-

leri ve Koordinatör   Öğretmenlerimiz  hizmet  verirler. Bu birimler öğretim yılı 
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başında belirlenir. Okulumuzda ayrıca Kitaplık memuru, Halkla İlişkiler, Bilgi 

İşlem sorumlusu ve İç Hizmetler şefi görev yapmaktadır. 

Öğretmen ve öğrenciler günlük nöbet tutarak idari görev yaparlar. 

Kıyafet 

Kız öğrenciler; 

Beyaz gömlek veya polo yaka t-shirt (okul armalı) 

Gri, önden pilili etek veya siyah kumaş ütülü pantolon 

Siyah hırka (fermuarlı, okul armalı) 

Koyu renk ayakkabı (siyah, lacivert, kahverengi) 

Siyah-beyaz-ten rengi çorap,  

Erkek öğrenciler; 

Beyaz gömlek veya polo yaka t-shirt (okul armalı) 

Gri kumaş ütülü pantolon 

Kravat (okul armalı-kırmızı) 

Siyah hırka (fermuarlı, okul armalı) 

Koyu renk ayakkabı (siyah, lacivert, kahverengi) 

giyerler. Hava sıcaklığına bağlı olarak okul idaresince belirlenen tarihlerden 

itibaren öğrenciler kısa veya uzun kollu gömlek, t-shirt giyerler. Kışın gömlek,  

t-shirt, içinden siyah-beyaz veya balıkçı yaka kazak giyilebilir. 

Erkek öğrenciler gömleği kravatla ve pantolonun içinde yaka kapalı olarak 

giyerler. Törenlerde, belirli günlerde erkek öğrenciler gömlek ve kravatlı gelir-

ler. 

Not: T-shirt, hırka ve kravat okuldan temin edilir. 

Kıyafette Dikkat Edilecek Hususlar: 

Saçlar derli toplu olmalı, boyalı ve kınalı olmamalıdır. 

Erkeklerin saçı kısa, sakalı tıraşlı olmalıdır. 

Makyaj yapılmamalı, tırnaklar kısa, temiz ve ojesiz olmalıdır. 

Kılık kıyafeti kurallara uymayan öğrenci derse alınmaz, velisine haber verilir. 

Disiplin 

Disiplin anlayışımızın temelinde sevgi, saygı ve öz disipline verilen önem 

vardır. Disiplinli bir ortam oluşturmak okuldaki her kişinin görevidir ve herkes 

birbirinin hak ve düşüncesine saygı göstermek durumundadır. Öğrencilerden 

beklenen, okul kimliğimize yaraşır, akademik kaygıların ağır bastığı bir ortamın  
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yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla kaçınılması gereken davranış-

lardan örnekler: 

Sınıfı ve okul eşyasını kötü kullanmak 

Ders zili çaldığında sınıfta derse hazır bulunmamak 

Okula walkman, kasetçalar vb. getirmek 

Okulda cep telefonunu açık tutmak 

Okulda çiklet çiğnemek 

Okulda ziynet eşyası ve fazlaca para taşımak 

İlk dersten önce teneffüshanede top oynamak 

Nöbetçi öğretmenden izinsiz derslerin bitiminde okulda kalıp top oyna-

mak 

Öğle yemeklerinden sonra yemekhane dışında meyve vs. yemek 

Önemli bir gerekçe belirtmeksizin ders çalışmadan ve ödev yapmadan oku-

la gelinmesi, öğrencilik görevini kötüye kullanmak, öğretmene ve sınıf arka-

daşlarına saygısızlık olarak nitelendirilir ve ciddi bir disiplinsizliktir. Bu tür dav-

ranışlar öğretmenlerin belirli yaptırımlarıyla sonuçlanır. 

Veliler ve öğrenciler MEB' in Ödül ve Disiplin Yönetmenliği'ndeki disiplin 

kurallarını bilmekle yükümlüdürler. Kurallara aykırı davranışta bulunan öğren-

ciler için, Rehberlik Servisinin yönlendirmesiyle Onur ve Disiplin Kurullarının 

görüşleri doğrultusunda işlem yapılır. 

 

Onur Kurulu 

Disiplin Kurulu öncesinde öğrencileri uyarıcı nitelikte olup sınıf temsilcisi 

öğrencilerden ve bir öğretmenden oluşur. Ayrıca her dönem sonunda olumlu 

davranış gösteren öğrencileri belirler ve okul idaresine sunar. 

 

Disiplin Kurulu 

Müdür Başyardımcısı başkanlığında öğretmenler kurulunda seçilen 2 asil 3 

yedek öğretmen, Onur Kurulu Başkan Yardımcısı öğrenci ve bir veliden olu-

şur. Müdür'den gelen dilekçeler Rehberlik Servisi ve Onur Kurulu'nun ön ince-

lemesinden geçerek Disiplin Kurulu'nda görüşülür. 

Disiplin Kurulu okuldaki olumlu-olumsuz tüm olayları değerlendirir. 

Öğretmenler ve idareciler Onur ve Disiplin Kurulu'nda görüşülmeden öğren-

ciye sözlü-yazılı uyarı vermeye yetkilidirler. 
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Rehberlik ve Danışmanlık 

Okul İdaresi başkanlığında kurulan Rehberlik Servisi okul psikologu ve sınıf-

rehber öğretmenlerinden oluşur. 

Ayrıca öğretim yılı başında yapılan belirlemeler doğrultusunda tüm öğrenci-

lere öğretmenler tarafından birebir danışman-rehberlik hizmeti verilir. 

 

Sosyal Etkinlikler - Öğrenci Kulüpleri 

Getronagan'da kulüp etkinlikleri öğrencinin sosyal gelişiminin vazgeçilmez 

bir unsuru olarak dersler kadar önemsenir. Kulüplerin kadro, plan ve bütçe 

gerektirdiği bilinciyle öğrenciler de ciddi bir çalışmayı taahhüt etmiş olurlar. 

Öğretim yılı başından 15 gün sonra kulüp öğrenci listeleri kesinleşir. Yıl bo-

yunca kulüp saatlerinde yoklama yapılır, çalışmalara düzenli olarak devam 

edilir. Son sınıflar dışındaki sınıfların bu çalışmaları Çarşamba günleri son iki 

ders saatinde yapılır. Yıl boyunca bir kulüpte mazeretsiz olarak en çok 3 de-

vamsızlığı bulunan öğrencinin kulübüne hizmet vermediği kabul edilir. 

Sosyal etkinlikler veliler tarafından da desteklenmeli, öğrencinin sinema, 

tiyatro, sergi, gezi vb. etkinliklere mutlaka katılımı sağlanmalıdır. 

Sosyal etkinlikler esasen öğrenciler tarafından planlanıp bizzat onların gö-

zetiminde gerçekleştirilir. Etkinlik programı her hafta özel deftere işlenir, üye 

öğrenci ve öğretmen tarafından imzalanır. 

 

Okulda Mevcut Kulüpler 

Kültür ve Edebiyat, Bilim-Fen ve Teknoloji, Kütüphanecilik, İngilizce ,Yayın 

ve İletişim, Müzik, Satranç, Resim, Fotoğrafçılık, Felsefe, Gezi-Tanıtma ve 

Turizm, Spor, Sivil Savunma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma kulüpleri. 

  

 

Kitaplık, Süreli Yayınlar, Gazeteler 

Kitapla daha yakın temas sağlamak amacıyla okul kütüphanesinden kori-

dorlara taşınarak oluşturulan gezici kütüphanelerden teneffüslerde kitaplık ku-

lübünün denetiminde kitap alış-verişi yapılmaktadır. 

Kitaplıklarda mevcut gazeteleri öğrenciler gün içinde okulda okuyabilirler. 

İdari katta mevcut süreli yayınları da öğrenci gün içinde okuyabilir veya ki-

taplık kulübünün bilgisi dahilinde hafta sonu alıp pazartesi okula getirebilir. 
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Bilgisayar Laboratuvarı ve İnternet Erişimi 

Bilgisayar Laboratuvarındaki tüm bilgisayarlarda internet bağlantısı mevcut-

tur. Kulübe üye öğrencilerin etkinlik saatlerinde internetten yararlanmaları dı-

şında tüm öğrenciler teneffüs, öğle tatili ve okul sonrasında bir program doğ-

rultusunda laboratuvar yetkilisinin gözetiminde, ödev çalışmalarında internet-

ten yararlanabilirler. 

Devam - Devamsızlık 

Öğrenci ciddi bir hastalığı olmadıkça veya idare tarafından mazeretli kabul 

edilmedikçe okula devam etmek zorundadır. 

Öğrenci okula gelmediği günün ertesinde velisinden mazeretini belirten bir 

tezkere getirir. Geçerli doktor raporu olmayan devamsızlıklar mazeretsiz de-

vamsızlık sayılır. Arka arkaya üç günlük devamsızlıklarda doktor raporu şarttır. 

Devlet hastaneleriyle özel hastanelerden veya oralarda yetkili doktorlardan 

alınan raporlar geçerli sayılır. Raporun son gününden itibaren yedi gün içinde 

okul yönetimine teslimi gerekir.  

Ders yılı içinde 20 gün veya daha fazla raporsuz, mazeretsiz devamsızlığı 

olan öğrenci sınıf tekrar etmek durumunda kalır. 

Yurt içinde veya dışında okulca belgelenen sosyal, sportif etkinliklere katılan 

öğrenci okula devam etmiş kabul edilir. 

Öğrencinin okula gelmeyeceği veya geç geleceği gün, velisi durumu en geç 

saat 09.30'a kadar okul sekreterliğine haber vermelidir. 

Okulda bulunduğu süre içinde derse girmeyen veya geç gelen öğrenci hak-

kında disiplin işlemi uygulanır. 

Okula gelmeyen öğrenci ertesi günün ödevlerini öğrenmek, verilen dersleri 

takip etmek, eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür. 

Okula Geç Kalma 

Geç kalma sadece ilk ders için geçerli olup, on dakikayı aşmayan gecikme-

ler için öğretmene iletilmek üzere idare veya nöbetçi öğretmen tarafından bir 

tezkere verilir. On dakikadan daha fazla geciken öğrenci derse girmemiş sayı-

lır ve yarım gün devamsız olur. 

Geç kalmayı alışkanlık edinen öğrenci için sırasıyla aşağıdaki işlemler uy-

gulanır: 

Öğrencinin velisine haber verilir 

Öğrenci, Rehberlik Servisi ve Onur Kurulu'na sevk edilir 

Öğrenci, Disiplin Kurulu'na sevk edilir 
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Teneffüslerden sonra derse giriş için iki zil çalmaktadır. Birinci zil uyarı 

amaçlı olup, ikinci zil dersin başladığını gösterir. Öğrenci uyarı ziliyle sınıfına 

yönlenir, ders malzemeleri hazır olarak öğretmeni ayakta karşılar. 

Zil çaldığında öğretmenin gecikmesi durumunda on dakika süreyle sessizce 

beklenir, bu süre sonunda sınıf başkanı idareyi bilgilendirir; öğrenciler kendile-

rine izin verildikten sonra sınıfı terk edebilirler. 

   Öğrenciye Okulca İzin Belgesi Verilmesi 

Okulla ilgili bir etkinlikte veya okulun kabullenebileceği bir mazerette velinin 

görüşü de alınarak öğrenciye izin verilebilir. İzin formu idarece onaylandıktan 

sonra nöbetçi öğretmen tarafından yoklama fişine iliştirilir. 

Öğrenciler okula girdiklerinden itibaren derslerin bitimine kadar okul idaresi-

nin izni olmaksızın okul binası dışına çıkamazlar.  

Sağlık Sorunu 

Rahatsızlanan öğrenci sınıf öğretmeni veya nöbetçi öğretmenin bilgisi dahi-

linde revire gidebilir. Öğrenci revirde yattığı sürede izinli sayılır. 

Ani hastalık, acil bir sağlık sorunu yaşayan öğrenci bir okul yetkilisi eşliğinde 

en yakın konumdaki Taksim Araştırma Hastanesi'ne (İlk Yardım) sevk edilir, 

öğrencinin velisi durumdan haberdar edilir. 

Acil durumlarda sağlık hizmetleriyle ilgili özel istekleri bulunan veliler, öğre-

tim yılı başında okul idaresini bu yönde bilgilendirmelidir. 

Törenler ve Özel Günler 

Öğrenciler okul içinde veya dışında yapılacak tüm etkinlik, tören ve kutlama-

lara katılmak zorundadır. Hastalık vb. durumlarda öğrencinin mazeretini belge-

lendirmesi gerekir. Velinin ve öğrencinin okulla ilgili tüm etkinlik ve törenlere 

duyarlı olması beklenir. 

Veli Toplantıları, Öğretmenlerle Görüşme 

Okulumuzda veli toplantıları her kanaat döneminde en az iki kez olmak üze-

re yapılmaktadır. Birinci Dönem Veli Toplantıları Ekim ayının ilk yarısı ve Ka-

sım ayının ikinci yarısında, İkinci Dönem Veli Toplantıları ise Mart ayının ilk 

yarısı ve Nisan ayının ikinci yarısında yapılır. 

Toplantı tarihleri kesinleşince velilere yazılı olarak bildirilir, velilerce imzala-

nan yazılar okula yollanır ve sınıf öğretmeni tarafından geri toplanır. 

Veliler öğretmenin okulda bulunduğu günlerde de görüşmek için okula gele-

bilir. 
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Öğrenci Kişisel Dolapları 

Öğretim yılı başında öğrencilere taşıma zorluğu olan ve kitap, defter vb. 

sadece ders malzemeleri için kullanacakları birer dolap tahsis edilir. 

Bu dolaplara yiyecek, içecek, giyecek vb. eşya konulmamalıdır. Dolaplar ve 

anahtarları yıl sonunda hasarsız olarak sınıf öğretmenince teslim alınır. 

Oyun Alanları 

Kuruluş tarihinden beri bahçesi bulunmayan okulumuzun çatı katları Beden 

Eğitimi salonu ve oyun alanı olarak kullanılmaktadır. Bu alanların yeniden di-

zaynı ve çok amaçlı oyun-teneffüs alanları olarak kullanımı planlanmaktadır. 

Yemek, İçme Suyu 

Öğrencilerin sabah kahvaltısı yaparak evden çıkması önerilir; aksi durumlar-

da beraberlerinde getirecekleri kahvaltılığı derse girmeden veya ilk teneffüste 

yiyebilirler. Öğle yemeği okulda günlük olarak, mutat sağlık kontrolleri yapılan 

personel tarafından pişirilmekte, öğretmen, öğrenci, personel ve konuklarımız 

bu hizmetten yararlanmaktadır. 

İçme suyu, şehir şebeke suyu olup, arıtma cihazından geçirilmekte, ayrıca 

Hıfzısıhha'da zorunlu süreleri içinde kontrolü yaptırılmaktadır. Öğrenciler okul-

da yer yer konulan su makinelerinden de yararlanabilirler. İsteyen öğrenci ken-

di içme suyunu getirebilir. 

Deprem Güvenliği 

Okul binamız 17 Ağustos 1999 depreminde hiçbir hasar görmemiş olup, 

bilirkişilerce yapılan tetkiklerde depreme dayanıklı raporu alınmıştır. 

Okul-Aile Birliği Çalışmaları 

Her öğrenci velisi Okul-Aile Birliği'nin doğal üyesidir. Veli olmayan bir kişi de 

okul idaresinin onayı ile gönüllü veli olarak okulda görev alabilir. 

Okul-Aile Birliği haftada bir toplanarak yıllık faaliyetini planlar, gerekli görür-

se elişi çalışmalarını yapar. Birlik ayrıca yemekhanedeki günlük işlere gelmeye 

istekli velileri belirler. 

Perşembe günleri vakfın bağlı bulunduğu Galata Surp Lusavoriç Kili-

sesi’nde ayin yapılmakta olduğundan öğrencilere can yemeği vermek 

isteyenler de genelde bu günü seçerler. 

Öğretim Yılı Takvimi ve Tatil Günleri 

2010-2011 Öğretim yılı 20 Eylül 2010 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ha-

ziran 2011 Cuma günü son bulacaktır. 
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2010-2011 Öğretim Yılı’nda okulun tatil olduğu günler aşağıdaki gibidir: 

İstanbul'un Kurtuluşu : 06 Ekim Çarşamba 

Cumhuriyet Bayramı : 28 Ekim Perşembe / Saat:13:00 

  29 Ekim Cuma 

Kurban Bayramı : 15 Kasım Pazartesi/ saat 13:00 (Arife) - 

  19 Kasım Cuma 

Noel : 24 Aralık Cuma - 25 Aralık Cumartesi 

Yeni Yıl ve Milat Yortusu : 01 Ocak Cumartesi - 07 Ocak Cuma 

Yarıyıl Dinlenme Tatili : 31 Ocak Pazartesi – 11 Şubat Cuma 

Karnaval : 3 Mart Perşembe – 6 Mart Pazar 

Paskalya : 20 Nisan Çarşamba – 26 Nisan Salı 

Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı : 23 Nisan Cumartesi 

Atatürk'ü Anma Gençlik ve 

Spor Bayramı : 19 Mayıs Perşembe - 20 Mayıs Cuma 

Paskalya'nın 40. Günü : 2 Haziran Perşembe 

   

II. AKADEMİK KONULAR 

Haftalık Çalışma Programı 

Getronagan'da dersler 08:10'da başlar, blok olarak yapılır. Bloklar arasında 

15 ve 10'ar dakikalık ara verilir. Öğleye kadar 2 blok ve 1 saat olarak 5 ders 

yapılır. Öğleden sonra Pazartesi, Salı, Çarşamba 2 blok, Perşembe, Cuma 1 

blok artı 1 ders yapılır. 

Dersler Pazartesi, Salı, Çarşamba 15:30'da, Perşembe, Cuma 14:50'de 

sona erer. Çarşamba son üç saat Rehberlik ve Sosyal Etkinliklere ayrılır. 

A. Değerlendirme 

Sınav, ödev, proje ve uygulamalar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve 

aşağıdaki cetvele göre nota çevrilerek derecelendirilir. 

Puan Not Derece 

85-100 5 Pekiyi 

70-84 4 İyi 

55-69 3 Orta 

45-54 2 Geçer 

              25-44 1 Geçmez 

 0-24 0 Etkisiz 
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B. Sınavlar 

Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınav sayısı; 

Haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için en az üç,  

Haftalık ders saati sayısı bir ve iki saat olan dersler için en az iki'dir. 

Sınav tarihleri öğretim yılı başında belirlenir. Özürsüz olarak sınava katılma-

yan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen, sınavda kopya çeken 

öğrenciye sıfır (0) puan verilir. 

C. Dönem Notu 

Yazılı, sözlü sınavlarda ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortala-

ması nota çevrilerek belirlenir. 

D. Doğrudan Sınıf Geçme 

Ders yılı veya ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarı-

lı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. 

Türkçe ve Ermenice okutulan Dil ve Anlatım dersleri dışındaki derslerden 

başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu ağırlıklı başarı ortalaması 2.50 

olanlar ortalama ile doğrudan sınıflarını geçerler. 

E. Sorumlu Olarak Sınıf Geçme 

Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9. 

sınıfta en çok 3, 10. ve 11. sınıflarda ise en çok 2 dersten başarısız olanlar 

sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. 

F. Sorumluluğun Kalkması 

Sorumluluk, o dersin sınavında başarılı olunması halinde kalkar. 

G. Sınıf Tekrarı 

Ortalama yükseltme sınavları sonunda da başarısızlığı bulunup ortalama ile 

veya sorumlu olarak sınıf geçemeyen öğrenciler ve devamsızlık nedeniyle ba-

şarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. 

Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılır. İkinci kez sınıf tekrar 

eden öğrenci tasdikname ile okuldan uzaklaştırılır. Ancak; yaygın eğitime, açık 

liseye devam edebilir. 

H. Seçmeli Dersler 

Seçmeli dersler öğrencilerin yöneldiği alanda veya ilgileri doğrultusunda 

gelişmelerine imkân sağlayan derslerdir.  
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2010-2011 öğretim yılında sınıflara göre seçmeli des dağılımı şöyledir: 
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Sınıf Seçmeli Dersler ve saatleri  Toplam Seçmeli Ders Saati 

9 A -  - 

9 B -  - 

10 A   

Matematik (4) Fizik (2) 

14  Geomteri (2) Kimya (2) 

Biyoloji (2) Proje Hazırlama (1) 

10 B   

Dil ve Anlatım (2) Biyoloji (2) 

14 

Matematik (4) Psikoloji (2) 

Geometri (2) Proje Hazırlama (1) 

Demokrasi ve İnsan Hakları (1)  

10 C   
Dil ve Anlatım (2) Yabancı Dil (8) 

14 
Matematik (2) İngiliz Edebiyatı (2) 

11 FB Astronomi ve Uzay Bilimleri (2)  2 

11 TM   
Bilgi Kuramı (1) Kimya (2) 

5  
Fizik (2)  

11 SB  Geometri (2) Matematik (1) 3 

11 YD   
Geometri (2) Coğrafya (2) 

6  
Kimya (2)  

12 FB Psikoloji (2)  2 

12 TM  

Bilgi Kuramı (1) Tarih (2) 

5  
Fizik/Kimya/Biyoloji (2)  

12 SB  

Geometri (2) Bilgi Kuramı (1) 5 

Fizik/Kimya/Biyoloji (2)   

12 YD  
Geometri (2) Psikoloji (2) 

8  
Kimya (2) Tarih (2) 



J. Tübitak ve Proje Çalışmaları 

Öğretim yılının başlamasıyla Lise I ve II öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğ-

rultusunda Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar alanlarında Tübitak ve 

proje çalışmasına seçilirler. Haftanın belli günlerinde derslerden sonra yapılan 

bu çalışmaların sonunda öğrenciler Tübitak Bilim Olimpiyatlarına ve proje ya-

rışmalarına katılırlar. 

 

K. Kurs Çalışmaları 

Yıl boyunca haftada 1 saat olarak tüm sınıflarda yapılan kurslar dışında, 

Lise I. ve II. sınıflarda Perşembe ve Cuma günleri; 15.00-16.30 arasında Mate-

matik dersinden, ayrıca Noel, Yarıyıl, Paskalya gibi resmi olmayan uzun tatil-

lerde öğrenci başarısını yükseltmek amacıyla gerekli hallerde kurslar açılır. 
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