
SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI İMZASI

1 Sebahattin ARSLAN BAŞKAN OKUL MÜDÜRÜ

2 Selçuk DOĞAN ÜYE ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI

3 Esra DOĞAN ÜYE ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI

4 Baki KAYMAZ - Mehmet KOCAPINAR ÜYE REHBER ÖĞRETMEN

5 Seçil KUSİN ÜYE 9. SINIFLAR SINIF REHBER ÖĞRETMENİ

6 Metin İLBOĞA ÜYE 10.  SINIFLAR SINIF REHBER ÖĞRETMENİ

7 Mahmut TAMER ÜYE 11.  SINIFLAR SINIF REHBER ÖĞRETMENİ

8 İlker BOZBAY ÜYE 12.  SINIFLAR SINIF REHBER ÖĞRETMENİ

9 ÜYE DİSİPLİN KURULU TEMSİLCİSİ

10 ÜYE OKUL AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ

11 ÜYE ÖĞRENCİ MECLİSİ TEMSİLCİSİ

Madde 46 - Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu aşağıdakigörevleri yapar :
a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara  bağlar.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları  ve ortaya çıkan sorunları İnceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler.
c) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler  kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler.
d) Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve meslekî rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede,  okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler.
e) Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler.
     Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında gerektiğinde rehber lik ve araştırma merkezinden bir uzmanın  bu komisyona katılması sağlanır.

Madde 47 - Okul müdürü aşağıdaki görevleri yapar:
a) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder
c) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi İle ilgili yıllık program ve yürütme plânının hazırlanmasını  sağlar ve uygulanmasını izler.
d) Okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün ilgili bölümüne bildirir.
e) Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa birini koordinatör olarak görevlendirir.
f) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde birden fazla psikolojik danışman olması hâlinde; program, plânlama, araştırma gibi birlikte yapılması gereken görevler dışında, hizmetlerin yürütülmesinde öğrenci sayıları, sınıflar, meslekî formasyon ve
    özel beceriler gibi ölçütlere göre gerektiğinde psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapar. Ancak bu iş bölümünün dengeli olmasına ve hizmetlerin gerektirdiği eş güdüm ve bütünlüğü zedelememesine dikkat eder.
g) Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yaparak okuldaki Öğretmenleri her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir. Zorunlu olmadıkça sınıf rehber öğretmenlerini sınıftaki öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmez
    ve sınıf rehber öğretmenlerini bir zorunluluk bulunmadıkça yönelim işlerinde görevlendirmez.
h) Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için  psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında  eş güdümü sağlamak için gerekli 
   özeni gösterir. 
ı) Öğrencileri yönlendirme çalışmalarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf rehber öğretmenleri, branş Öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında iş birliği ve organizasyon ile değerlendirme 
   sonuçlarının bir bütünlük içinde kayıtlarının tutulmasını sağlar.  
i) Başka eğitim-öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumlarından ister ve rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.
j) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme plânının birer örneğini ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı  ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik
    ve araştırma merkezine gönderir.  

Madde 48 - Okul müdür yardımcıları aşağıdaki görevleri yapar:
a) Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir. 
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına katılır.
c) Okul müdürünün vereceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapar.

23 (EYLÜL)

REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONU
KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

OKUL MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI İMZASI

1 Selçuk DOĞAN BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Yeşim Yüksel KAYA ÜYE DANIŞMAN ÖĞRETMEN

3 ÜYE KULÜP TEMSİLCİSİ ÖĞRENCİ

4 ÜYE KULÜP TEMSİLCİSİ ÖĞRENCİ

5 ÜYE KULÜP TEMSİLCİSİ ÖĞRENCİ

6 ÜYE OKUL-AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ

7 ÜYE OKUL-AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ

MADDE 6 – (1) Kurul, eğitim kurumu müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında toplanır.
(2) Kurul, eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri eylül ayından itibaren  planlar ve yürütür.
(3) Kurul, eylül ayında yapılmış olan planlamaya ek olarak eğitim ve öğretim yılı içerisinde değişen ve gelişen şartlara, oluşan istek ve  ihtiyaçlara göre sosyal etkinliklerle ilgili yeni planlamalar yapabilir ve kararlar alabilir. 
(4) Sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili planlama ve kararları, eğitim kurumu müdürünün onayından sonra yürürlüğe girer.
(5) Kurul, sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını, hangilerinin sınıf içi, sınıflar arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik
     planlanmayı yapar ve eğitim kurumu müdürünün onayına sunar.
(6) Kurul, sosyal etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer  ilgililerle iş birliği yapar.
(7) Kurulun sekretarya işleri eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.
(8) Kurul tarafından yapılan iş ve işlemler, öğretmenler kurulu toplantılarında değerlendirilir.
(9) Kurul, sosyal etkinlik başarı belgesi verilecek öğrencileri belirler, buna ilişkin listeyi eğitim kurumu müdürünün onayına sunar.

MADDE 7 – (1) Eğitim kurumlarında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini 
                             sergilemesine imkân vermek, millî,  manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak,  öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk 
                             hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik çalışmaları yapılır. 
(2) Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında; yarışma, tören, mezuniyet günü, tanıtım günü, anma günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, kampanya, ziyaret, gösteri, şenlik, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum, imza günü, 
      fuar, sergi, kermes, gezi, proje hazırlama ve benzeri etkinlikler ile okul içi izcilik ve gençlik kampları faaliyetleri ile sportif yarışmalar yapılabilir.
(3) Çalışmalara katılan öğrencilere Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi (EK-1), çalışmalarda üstün gayret gösteren öğrencilere Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi (EK-2), katkı sağlayan öğretmen, veli, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü 
     tarafından Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi (EK-3) verilir. Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alan öğrenciler, okul-aile birliği imkânları ölçüsünde ayrıca ödüllendirilebilir. 
(4) Halk eğitim merkezleri, meslekî eğitim merkezleri ile açık öğretim okullarında bu etkinlikler isteğe bağlı olarak düzenlenebilir.
(5) Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden ortaokul seviyesinde olanlar 15 yaşını, ortaöğretim seviyesinde olanlar 18 yaşını tamamlamamış olmak kaydıyla aynı düzeydeki istediği bir örgün eğitim kurumunda, yüz yüze eğitim alanlar ise bu 
     eğitimi aldıkları eğitim  kurumlarında isteğe bağlı olarak sosyal etkinliklere katılabilirler. Eğitim kurumlarında, sosyal etkinlikler kapsamında oluşturulan her bir kulüp için en fazla iki kontenjan kullanılır. Sosyal etkinliklere katılanların, olumsuz bir fiil ve 
     davranışı sosyal etkinlikler kurulunca tespit edilmesi ve buna ilişkin düzenlenecek rapora bağlı olarak eğitim kurumu müdürlüğünce bu öğrencinin sosyal etkinliklere katılımı iptal edilir.
(6) Sosyal etkinlik çalışmalarında görev alacaklardan sertifika sahibi olanlara öncelik verilir.
(7) (Ek:RG-1/9/2018-30522) Bu Yönetmelikte ifade edilen e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülünün kullanımına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirlenir.

MADDE 8 – (1) Eğitim kurumlarında, Öğrenci Kulüpleri Çizelgesindeki (EK-4) öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerle çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleri ve öğrencilerin istekleri de dikkate alınarak eğitim kurumunun türü, 

                            imkân ve şartları ölçüsünde  öğretmenler kurulu kararıyla farklı öğrenci kulüpleri de kurulabilir. 
(2) Öğrenci kulübüyle ilgili sosyal etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi, danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda öğrencilerce gerçekleştirilir.
(3) Öğrenci kulüplerinin amaçları, çalışma esasları ve tanıtımına yönelik açıklamalar, eğitim kurumu yönetimi, sosyal etkinlikler kurulu, danışman  öğretmenler ve sınıf/şube rehber öğretmenlerince yapılır.
(4) Her öğrencinin en az bir kulübe üye olması zorunludur.
(5) Öğrencinin seçtiği kulüp, yaptığı çalışmalar ve belgeleri, e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.
(6) Kulüp çalışmalarıyla ilgili giderler; okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanabilir.
(7) Öğrencinin kulüp üyeliği, kulübe seçildiği öğretim yılıyla sınırlıdır.

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı, sorun çözen, resmî ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri 

                            amacıyla gönüllü toplum hizmeti çalışmaları yürütülür.
(2) Toplum hizmeti çalışmaları, gönüllülük esasına bağlı olarak Sosyal Etkinlikler Kurulunda alınan kararlar uyarınca danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda planlanır. Bu çalışmalar öğrenci kulüpleri, gönüllü öğrenci grupları, öğretmenler, veli 

KURULUN GÖREVLERİ

SOSYAL ETKİNLİK ALANI

ÖĞRENCİ KULÜBÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI VE ESASLARI

8 (HAZİRAN)

5 (MART)

6 (NİSAN)

7 (MAYIS)

2 (EKİM)

3 (KASIM)

4 (ARALIK)

1 (EYLÜL)

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
KURUL TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ



     ve ilgili diğer  (Mülga ibare:RG-1/9/2018-30522) (...) kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılır.
(3) Toplum hizmeti çalışmalarına katılan öğrenciler ve aldıkları belgeler e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.
(4) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği gelirleri ile yapılan diğer aynî ve nakdî bağışlar yoluyla karşılanabilir.
(5) Yapılacak toplum hizmeti çalışmaları, ilgili paydaşların görüşleri alınarak Sosyal Etkinlikler Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, toplumsal kurallara uyumlarını ve bir arada yaşama kültürü edinmelerini sağlamak, sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, tarihi ve kültürel gezilerle öğrencilerde medeniyet tasavvuru

                               oluşturmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlenebilir.
(2) Gezilerde aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Sınıf veya şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce yapılması kararlaştırılan geziye ilişkin Veli İzin Belgesi (EK-5) gezi öncesi görevli ve sorumlu öğretmenler tarafından alınır ve gezi dosyasına konur.
b) Eğitim kurumu gezilerinde; 1 kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar en az 1, en fazla 2 öğretmen görevlendirilir. Sorumlu öğretmen sayısı, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 10 öğrenciye kadar en az 2, okul öncesi eğitim kurumlarında her grup
    için en az 1 öğretmen olacak şekilde belirlenir. Ancak öğretim programının gerektirdiği veya öğretim programına dayalı protokol ya da proje kapsamında yapılan sosyal etkinliklere katılacak ilgili öğretmen sayısı ihtiyaca göre artırılabilir. İmkânlar
     ölçüsünde sosyal etkinlikler kurulunca uygun bulunan velilerin de geziye katılımı sağlanır. İl dışı ve yurt dışı gezilerde, okul öncesi çocukların velisi ile birlikte götürülmesi zorunludur. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) Eğitim kurumu yönetimince şehit
     ve gazi çocuğu olan öğrenciler ile ekonomik durumları yetersiz görülen öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birliği ile gönüllü veli, kurum ve kuruluşlarca karşılanabilir.
c) Öğretim programları kapsamında yapılacak gezilerin ders saatleri içinde yapılmasına, diğer gezilerin ise dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu veya resmî tatil günlerinde düzenlenmesine özen gösterilir.
ç) Gezilerin belirlenen süreleri aşması durumunda, eğitim kurumu yönetiminin bilgisi dâhilinde gerekli önlemler alınarak gezilerden dolayı yapılamayan dersler takip eden derslerde yoğunlaştırılmış olarak tamamlanır. 
d) İl içi ve il dışı gezilerde öğrencilerin kaza sigorta işlemleri, geziye gidilecek araçların seçilmesi ve diğer konularda, Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesinde (EK-6) belirtilen hükümlere uyulur.
e) Eğitim kurumu yönetimi; gezinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasına ilişkin her türlü tedbiri alır, gezi dosyasında yer alan tüm belgeleri inceler ve uygunluğunu değerlendirir.
(3) Geziler, sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım araçları ile düzenlenir. Gerektiğinde sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış kamu araçlarından da yararlanılabilir. Kamu araçları için Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesinin
     (EK-6) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen belgeler aranmaz.

MADDE 11 – (1) Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, 

               dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve yarışmalar düzenlenebilir.
(2) Eğitim kurumu ve sınıf içi yarışmalar ile ilgili esaslar ve yarışma konuları, eğitim kurumu müdürünün başkanlığında ilgili kulüp danışman öğretmenlerinin de katılacağı sosyal etkinlikler kurulunca; okullar arası yarışma konuları ile yarışma esasları ise 
      il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan komisyonca belirlenir. Okullar arası yarışmalar, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin bilgisi ve izni dışında  düzenlenemez. 
(3) Zorunlu durumlarda temsil, yarışma ve benzeri etkinliklerde; en fazla 3 öğrenci için, sürücü ile birlikte bir öğretmenin rehberlik etmesi kaydıyla eğitim kurumunun yönetici ve öğretmenleri veya katılımcı öğrenci velilerinin adına kayıtlı 10 yaşından 
      büyük olmayan, zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası bulunan özel araçlarla il sınırları içinde velinin yazılı izniyle taşıma yapılabilir. Buna ilişkin belgeler ilgili dosyada bulundurulur.  
(4) Eğitim kurumları arası yurt içi ve yurt dışı, oyun yolu ile beden eğitimi etkinlikleri ve spor yarışmaları, bunların planlanması, düzenlenmesi, yürütülmesi, yarışmalara ait araç gereç ve benzeri ihtiyaçların sağlanması 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı 
      Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğine göre yürütülür.
(5) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Ulusal düzeyde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri yarışmalar, Bakanlığımız ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenmiş olan protokollere uygun veya Bakanlıkça 
      verilen izne bağlı olarak gerçekleştirilir. 
(6) Uluslararası yarışmalarda; eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden uluslararası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip hâlinde derece alanlar ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan 
      personel ve eğitim kurumlarının ödüllendirilmesiyle ilgili iş ve işlemler, Ekim 2016 tarihli ve 2709 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge 
      esaslarına göre yürütülür.

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Eğitim kurumlarında, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçlarına uygun, sosyal etkinlik çalışmalarını tanıtıcı nitelikte, belirli gün ve haftalara yönelik faaliyetlere katılımda bulunmuş olan öğrencilerin

                               performanslarını veya ürünlerini içeren duyuru, dergi, gazete, duvar gazetesi, broşür, afiş, yıllık ve benzeri yayınlar çıkarılabilir ve kurumun resmî internet sayfasında yayımlanabilir. 
(2) Bu amaçla;
a) Müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler öğrenci kulübü danışman öğretmeni ve temsilci öğrenciden Eser İnceleme ve Seçme Kurulu oluşturulur.
b) Eser İnceleme ve Seçme Kurulu, birinci fıkrada sözü edilen yayınlardan, bu yayınların içeriğinden, incelenmesi ve seçiminden sorumludur.
c) Eğitim kurumlarında bir ders yılında çıkarılacak yayınlar ve bunların sayısı sosyal etkinlikler kurulunca belirlenir ve eğitim kurumu müdürünün onayına sunulur.
ç) Eser İnceleme ve Seçme Kurulunun yapmış olduğu inceleme, değerlendirme ve seçme işlemlerine ilişkin belgeler, yayımlanan eserlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları ilgili dosyasında 2 yıl süreyle saklanır.
(3) Yayınlar için gerekli kaynak, okul-aile birliği veya diğer gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla sağlanabilir.
(4) Birinci fıkrada sözü edilen süreli yayınlar, 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak çıkarılır. Eğitim kurumu adına yayının sahibi, eğitim kurumu müdürüdür.

MADDE 13 – (1) Eğitim kurumu/ ilçe /il sınırları içinde gerçekleştirilecek sosyal etkinliklere eğitim kurumu müdürlüğünce, il sınırları dışında gerçekleştirilecek etkinliklere mülkî idare amirince, yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklere valilikçe izin 

                            verilir. Ancak ilçe dışında yapılacak etkinliklerde eğitim kurumu müdürlüğü en az üç gün önceden resmî yazıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü bilgilendirir.
(2) Eğitim kurumunda düzenlenecek sosyal etkinlikler için eğitim kurumu müdürlüğünce, ilçe düzeyinde düzenlenecek sosyal etkinlikler için  ilçe millî eğitim müdürlüğünce, il düzeyinde düzenlenecek sosyal etkinlikler için il millî eğitim müdürlüğünce, 
      birden fazla ilin katılımı ile düzenlenecek etkinlikler ile uluslararası etkinlikler için ise Bakanlıkça izin verilir.

MADDE 14 – (1) Müdür, sosyal etkinliklerin ilgili mevzuata uygun olarak eylül ayında planlanmasından ve verimli olarak eğitim ve öğretim yılı içinde yürütülmesinden sorumludur.

(2) Bu kapsamda müdür;
a) Gerçekleştirilecek sosyal etkinlikler dosyasında yer alan tüm belgeleri inceler, uygunluğunu değerlendirir ve onaylar.
b) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Sosyal etkinlikler kurulunca eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı süresince uygulanmak üzere eylül ayında hazırlanan Eğitim Kurumu Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-7/a) ile değişen ve 
gelişen şartlara, oluşan istek ve ihtiyaçlara  göre sosyal etkinliklerle ilgili sonradan yapılan ek planlamaları onaylar.
c) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin düzenlenen Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi, Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi ve Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgelerini imzalar.

YAYINLAR

GEZİLER

YARIŞMALAR

İZİN İŞLEMLERİ

MÜDÜRÜN GÖREVLERİ



ç) Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti ile ilgili örnek etkinlik çalışmalarını; eğitim kurumu panosu, gazete ve dergilerinde, gerektiğinde ilgili birimlerin resmî internet sayfalarında yayımlatabilir

MADDE 15 – (1) Sınıf veya şube rehber öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Öğretmenler kurulunca belirlenen öğrenci kulüplerinin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
b) Öğrenci kulüplerine katılacak öğrencileri ilgi ve isteklerine göre belirlemek.
c) Belirlenen öğrencileri e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlemek.
ç) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Öğrencilerin okul dışı etkinlikleri, kendi sınıf/şubesi ile birlikte yürüttüğü toplum hizmeti çalışmaları ve buna ilişkin belgeleri e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlemek.

MADDE 16 – (1) Danışman öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Kulüp ve toplum hizmetine katılan öğrenci listesini, sosyal etkinlikler kuruluna vermek.
b) Kulübe seçilen öğrencileri kulübün amaçları ve çalışmaları hakkında bilgilendirmek.
c) Çalışmalarda öğrencileri yenilikçi ve özgün fikirler üretmeye teşvik etmek.
ç) Çalışmaların yürütülmesini, gözetim ve rehberliğini sağlamak.
d) Eğitim kurumu dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirmek ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri eğitim kurumu müdürünün onayına sunmak.
e) Öğrenci sosyal etkinliklerini ve buna ilişkin öğrencilere verilen belgeleri, e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlemek.
f) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine etmek.
g) Öğrencilerle birlikte sosyal etkinlikler kurulunca yapılan planlamaları ve alınan kararları da dikkate alarak Öğrenci Kulübü Sosyal Etkinlik Yıllık Çalışma Planının (EK-7/b) hazırlanmasını sağlamak ve bu planı eğitim kurumu müdürünün onayına sunmak.
ğ) Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmaları için Veli İzin Belgesinin alınmasını sağlamak.

MADDE 17 – (1) Öğrenci kulübü temsilcisi;

a) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
b) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar, karar defterini tutar ve kulüp kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili dokümanların dosyalanmasını sağlar.
c) 12 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında kulübüyle ilgili yayınlar çıkarılması durumunda Eser İnceleme ve Seçme Kurulu üyeliğini yürütür.
(2) Özel eğitim okulları ile anaokullarında birinci fıkrada sayılan görevler, danışman öğretmenlerce yapılır.
(3) İlkokullarda bu görevler, danışman öğretmen rehberliğinde yapılır.

MADDE 18 – (1) Belirli gün ve haftaların anma ya da kutlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Eğitim kurumunun türü ve özelliğine göre anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftalar, EK-8’de yer alan belirli gün ve haftalar arasından sene başı öğretmenler kurulunda belirlenir. Bu belirlemede, belirli gün ve haftaların eğitim kurumunun türü 
    ve özelliği, eğitim kurumunda uygulanan öğretim programları, okutulan derslerle olan doğrudan veya dolaylı bağlantısı ile zümrelerin talepleri dikkate alınır.
b) Sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen belirli gün ve haftaların; sınıf içi, sınıflar arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirilmesine yönelik planlanması ile öğrenci kulüplerine dağılımı sosyal etkinlikler kurulunca yapılır
    Ayrıca anma ve kutlama etkinlikleri, sorumlu kulüp öğrencileri tarafından yapılabileceği gibi sorumlu kulübün rehberliğinde aynı veya farklı sınıf veya kulüplere üye öğrencilerce de gerçekleştirilebilir.
(2) (Ek:RG-1/9/2018-30522) Okullarda kutlanacak ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri;
a) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.
b) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
c) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı.
ç) 30 Ağustos Zafer Bayramı.
d) Mahalli Kurtuluş Günleri.
(3) (Ek:RG-1/9/2018-30522) Ulusal ve resmî bayramlar ile mahallî kurtuluş günlerinin kutlanmasında 5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk
      Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
(4) (Ek:RG-1/9/2018-30522) Eğitim kurumları, ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgili okul içi ve okul dışı etkinliklere katılırlar. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler bu kapsamda kendilerine verilen görevleri yaparlar.

MADDE 19 – (1) Bayrak töreni, Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenlenir. Törende Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’na olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır.

(2) Bayrak töreni; hafta başında ve sonunda, resmî tatil, millî bayram, genel tatil başlangıcında ve sonunda yapılır.
(3) Eğitim kurumunda bayrak direği bulunur. Bayrak, törenden önce indirilir ve törenle göndere çekilir.
(4) Bayrak töreninde yapılan konuşmalar, İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir.
(5) İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtası, törene katılanlar tarafından birlikte, bestesine uygun olarak yüksek sesle söylenir.
(6) Törenlerin yürütülmesinden eğitim kurumu müdürü sorumludur.

BAYRAK TÖRENİ

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

SINIF VE ŞUBE REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ASİL ÜYELER SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ASİL ÜYELER

1 BAŞKAN 12. SINIF TEMSİLCİSİ 1 Atakan GÜNGÖR BAŞKAN ÖĞRETMEN

2 ÜYE 12/A SINIF TEMSİLCİSİ 2 2. BAŞKAN 12. SINIF TEMSİLCİSİ

3 ÜYE 12/B SINIF TEMSİLCİSİ 3 ÜYE

4 ÜYE 12/C SINIF TEMSİLCİSİ 4 ÜYE

5 ÜYE 12/D SINIF TEMSİLCİSİ 5 ÜYE

6 ÜYE 12/E SINIF TEMSİLCİSİ 6 ÜYE

7 ÜYE 12/F SINIF TEMSİLCİSİ

8 ÜYE 11/A SINIF TEMSİLCİSİ SIRA ADI SOYADI GÖREVİ YEDEK ÜYELER

9 ÜYE 11/B SINIF TEMSİLCİSİ 1 Mahmut TAMER BAŞKAN ÖĞRETMEN

10 ÜYE 11/C SINIF TEMSİLCİSİ 2 2. BAŞKAN 12. SINIF TEMSİLCİSİ

11 ÜYE 11/D SINIF TEMSİLCİSİ 3 ÜYE

12 ÜYE 11/E SINIF TEMSİLCİSİ 4 ÜYE

13 ÜYE 11/F SINIF TEMSİLCİSİ 5 ÜYE

14 ÜYE 10/A SINIF TEMSİLCİSİ 6 ÜYE

15 ÜYE 10/B SINIF TEMSİLCİSİ

16 ÜYE 10/C SINIF TEMSİLCİSİ

17 ÜYE 10/D SINIF TEMSİLCİSİ

18 ÜYE 10/E SINIF TEMSİLCİSİ

19 ÜYE 10/F SINIF TEMSİLCİSİ

20 ÜYE 9/A SINIF TEMSİLCİSİ

21 ÜYE 9/B SINIF TEMSİLCİSİ

22 ÜYE 9/C SINIF TEMSİLCİSİ

23 ÜYE 9/D SINIF TEMSİLCİSİ

24 ÜYE 9/E SINIF TEMSİLCİSİ

25 ÜYE 9/F SINIF TEMSİLCİSİ

26 ÜYE 9G SINIF TEMSİLCİSİ

4 (MAYIS)

1 (EYLÜL)

2 (KASIM)

3 (MART)

7 (MAYIS)

8 (HAZİRAN)

GENEL KURUL TOPLANTI TARİHLERİ

5 (MART)

6 (NİSAN)

ONUR KURULU
GENEL KURUL ONUR KURULU

ONUR KURULU TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

1 (EYLÜL)

2 (EKİM)

3 (KASIM)

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

4 (ARALIK)



MADDE 178- (1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde 

                               öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.  

(2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilir.

MADDE 179- (1) Onur genel kurulu;

a) (Değişik:RG-1/7/2015-29403)  Her dönemde en az bir kez toplanır.

b) Onur kurulunu seçer.

c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir.

MADDE 180- (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer.

(2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur. 

(3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur.

MADDE 181- (1) Bir öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;

a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması,

b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,

c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması gerekir.

Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlarla disiplin cezası alan öğrencilerin üyeliği düşer.

MADDE 182- (1) Onur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. 

Öğretmenler kurulu, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer.

MADDE 183- (1) Onur kurulu;

a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeniyle ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı kararları okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar.

b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur.

c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları önlemek amacıyla programlar hazırlayarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar. 

ç) Öğrenci nöbet işleriyle sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine ilişkin esasların belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisiyle işbirliği yaparak yürütülmesine katkı sağlar.

d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci kulübü 

     başkanlarıyla işbirliği yapar.

ONUR KURULU

KURULUN OLUŞTURULMASI

ONUR GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

ONUR KURULUNU OLUŞUMU

ÜYELERDE ARANAN NİTELİKLER

ONUR KURULU BAŞKANI



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI İMZASI

1 Gökten ORHON BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Münir GÖKLAP ÜYE ÖĞRETMEN

3 Seçil KUSİN ÜYE ÖĞRETMEN

4 ÜYE ONUR KURULU 2. BAŞKANI (ÖĞRENCİ)

5 ÜYE VELİ (OKUL-AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ)

SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI İMZASI

1 Emine ARSLAN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

2 Nurcan AKSOY YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

3 YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

4 YEDEK ÜYE ONUR KURULU ÜYESİ

5 YEDEK ÜYE VELİ (OKUL-AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ)

MADDE 185- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;

a) Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı,

b) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen,

c) Onur kurulu ikinci başkanı,

ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden oluşturulur.

(2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenlerle sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna  üye seçilebilir.

(3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eşitliği hâlinde kuraya başvurulur.

(4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça  görevden ayrılamaz.

(5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğrem yapan okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrı okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu  kurulabilir.

(6) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplanlarına; okulun rehberlik (Mülga ibare:RG-1/7/2015-29403) (…) öğretmeni, onur kurulu başkanıyla varsa okul doktoru da kalır. Ancak, oy kullanamazlar.

MADDE 186- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Ayrıca onur kurulu üyeleri ile okul-aile birliği üyeleri arasından da birer yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması 

                               veya üyenin özürlü ya da izinli bulunması hâlinde bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.

MADDE 189- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;

a) Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır.

b) Öğrencilere kendini ifade edebilmesi, kendini gelişrebilmesi, onlara başarılı olma duygusunu tarması, onları teşvik edici faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur.

c) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları ortadan kaldırma yollarını arar.

ç) Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.

8 (HAZİRAN)

5 (MART)

6 (NİSAN)

YEDEK ÜYELİKLER 7 (MAYIS)

2 (EKİM)

3 (KASIM)

4 (ARALIK)

1 (EYLÜL)

ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU
KURUL TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

KURULUN OLUŞTURULMASI

YEDEK ÜYELİK

GÖREVLERİ



d) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psikososyal durumuyla yeşği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını  inceler; bu amaçla okul rehberlik (Mülga ibare:RG-1/7/2015-29403) (…) servisinden, sınıf rehber 

öğretmeniyle öğrenciyi tanıyan diğer kişilerden yararlanır.

e) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci kamuoyu oluşturularak disipline aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araşrır.

f) Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gereken tedbirler hakkında kişisel olmayan kararlar alarak okul yönemine tekliflerde bulunur.

g) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerekğinde okul yönemine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur.

ğ) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleriyle alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor hâlinde okul yönemine bildirir.

h) Okul müdürünün havale eği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar.

MADDE 190- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurul başkanının yazılı çağrısıyla toplanır. Kurul başkanı, gerektiğinde görüşüne  başvurulmak üzere sınıf rehber öğretmeniyle okul rehberlik (Değişik ibare:RG-1/7/2015-29403)

 öğretmenini de toplantıya çağırabilir.

MADDE 191- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çoğunluğuyla karar alır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurula ilelen disiplin olaylarını görüşmek ve karara bağlamak zorundadır. Üyeler, çekimser

                                 oy kullanamaz,  üyelerin dışında toplanya çağrılanlar da oy kullanamazlar.

(2) Okul müdürünce kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleri kurula kalmaktan kaçınamazlar. 

Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula kalamaz. Kurula kalmayan üyenin yerine yedek üye toplanya çağrılır.

MADDE 192- (1) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise inkal erilir. 

                          Rehberlik servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin kişilik ve sosyal durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir. Okul müdürü raporun içeriğini dikkate alarak yönlendirmede bulunur ve gerekli gördüğünde raporun içeriği hakkında 

                          okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanını bilgilendirir. 

(2) Rehberlik (Mülga ibare:RG-1/7/2015-29403) (…) servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma

       merkezînden yardım alınır.

(3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden ibaren en geç on iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayıyla bu süre ancak bir kez uzalabilir.

MADDE 193- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili tanıkların, önce okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı tarandan yazılı ifadeleri alınır. Olay, sınıa veya topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse

                          bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sunulur.

MADDE 194- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin kurul tarandan yazılı ve gerekğinde sözlü olarak savunmaları alınır ve sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.

(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, gerekğinde disipline verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere tekrar çağırır.

(3) Bu öğrenciler, çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saae kurulda bulunmak zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.

MADDE 195- (1) İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlardan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilenler hakkında bu Yönetmeliğin 194 üncü maddesinin

                           üçüncü krası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı hâlde özürsüz olarak gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.

MADDE 196- (1) Kararlar gerekçeli olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu karar deerine yazılır veya ayrıca yazılarak bu deftere yapışrılır. Kararlar (EK-1)' e uygun şekilde yazılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik

                          maddeleri belirlir ve karar bütün üyelerce imzalanır.

(2) Karara kalmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.

(3) Kararların yazdırılmasından, imzalalıp okul müdürüne sunulmasından sonra, karar deerinin saklanmasından ve diğer yazışma işleminden kurul başkanı sorumludur

MADDE 197- (1) Müdür, kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere dosyayı gerekçeleriyle birlikte kurula iade eder. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararında ısrar ederse müdür görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara

              bağlanmak üzere en geç beş iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

MADDE 198- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu hâlde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği durumlarda müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir

öğretmen tarandan hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, görüşünü de ekleyerek karar verilmek üzere ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

KURULUN KURULAMAMASI VE KARAR VERİLEMEMESİ

TOPLANTIYA ÇAĞRI

TOPLANTI VE KARAR ALMA

KURULA SEVK

İFADELERİN ALINMASI VE DELİLLERİN TOPLANMASI

KURULA ÇAĞRILMA VE İFADE ALINMASI

İFADE VERMEK İSTEMEYENLER

KARARLARIN YAZILMASI

KARARLARA İTİRAZ VE İLÇEYE GÖNDERİLMESİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI İMZASI

1 Selçuk DOĞAN BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 İlker BOZBAY ÜYE ÖĞRETMEN (TERCİHEN SAĞLIK BİLGİSİ VEYA BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ)

3 ÜYE VELİ (OKUL-AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ)

4 ÜYE ÖĞRENCİ BAŞKAN VEYA YARDIMCISI

1 Mehmet ÖZCAN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

2 YEDEK ÜYE ÖĞRENCİ BAŞKAN VEYA YARDIMCISI

3 YEDEK ÜYE VELİ (OKUL-AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ)

İLGİLİ MEVZUAT :  OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ

(1) Kantin denetimi için oluşturulacak olan komisyon,  her öğrenim yılı başında yapılacak olan Öğretmenler Kurulu Toplantısında seçilmelidir. Komisyon, müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında tercihen sağlık bilgisi 

      ya da biyoloji öğretmeni, okul aile birliği tarafından belirlenen bir yetkili ve öğrencilerin oylarıyla seçilen Okul Meclisi Başkanı veya yardımcısından oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu denetim komisyonunun gerekli görmesi halinde veya acil durumlarda 

      gereği için Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurarak, kontrol ve denetim için gıda denetçileri davet edilmelidir. 

(2) Komisyon tarafından ayda en az bir kez olmak üzere “Okul Kantini Denetim Formu“na uygun olarak denetlenmelidir.

(3) Öğrenci Meclis Başkanı, Okul-Aile Birliği temsilcisi ve müstecirin katılımı ile her dönem başında ürün fiyat listelerinin belirlenerek okul müdürünün onayı ile ilgili yere asılmasını sağlamak. 

Eğitim kurumlarının yatılı veya pansiyonlu yemekhaneleri dâhil olmak üzere kantinleri, çay ocakları, büfeleri vb. yerlerde satışı yapılacak gıda ve içeceklerin kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

1. Eğitim Kurumlarında Satışı Uygun Olmayan Gıda ve İçecekler;

• Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler (soğuk çay, ice tea), kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı  şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, 

  yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi

• Kızartmalar

• Cipsler (patates, mısır, şekillendirilmiş vb.), gevrek çerezler

• Tüm çikolata türleri (ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dâhil), gofretler (sade, dolgulu, kaplamalı vb.)

• Tüm şeker ve şekerleme türleri (jöle şekerleme, sert şekerlemeler, yumuşak şeker, dolgulu-dolgusuz, kaplamalı, draje, tüm lolipoplar vb.) 

• Guarana, guarana özü, eklenmiş kafein içeren ürünler

• Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar (yaş pastalar, ekler, kruvasan, donut, parfe, mozaik pasta, muffin, cupcake vb.)

• Hamurlu, şerbetli tatlılar (kuru baklava dahil)

• Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler

• Krema, hindistan cevizi sütü ve kreması

• Çay ve kahve tarzı içecekler (liseler hariç)

• Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler (mevsimine uygun olarak), salatalar (zeytinyağı ve limon eklenebilir)

YEDEK ÜYELİKLER 6 (NİSAN)

8 (HAZİRAN)

KOMİSYON VE GÖREVLERİ

SATIŞI UYGUN OLAN VE OLMAYAN ÜRÜNLER

SATIŞI UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER

SATIŞI UYGUN OLAN ÜRÜNLER

7 (MAYIS)

5 (MART)

1 (EYLÜL)

KANTİN VE YEMEKHANE DENETLEME KOMİSYONU
KURUL TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO TOPLANTI TARİHİ

2 (EKİM)

3 (KASIM)

4 (ARALIK)



• Kuru meyveler (30 g, ambalajlı, kaplamasız ve şeker katkısız – incir, kayısı, üzüm vb.)

• Kuruyemişler (30 g, ambalajlı, soslanmamış, tuzsuz, kabuksuz – ceviz, fındık vb.)

• İçme suyu (şeker veya tatlandırıcı eklenmemiş)

• İçme sütü (UHT/Pastörize süt)

• Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu (şeker ilavesiz olmalı, 250 mL den büyük olmamalıdır)

• Yoğurt (100-150 g, paketli)

• Ayran (200 mL’lik paketli)

• Peynir (pastörize)

• Günlük haşlanmış yumurta

• Çeşnili ekmekler (çeşnisi; sert kabuklu meyveler, kurutulmuş meyveler, yağlı tohumlar, baharat olan ekmekler)

• Tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek vb. ürünlerden yapılan aşağıdakileri içeren yağ eklenmemiş sandviçler;

• Yumurta veya peynir

• Turşu hariç taze domates, havuç, marul, biber vb. sebzeler

• Doğal mineralli su

• Şekersiz sakızlar

Ürünün toplam enerji içeriği ≤ 200 kkal’i aşmamalıdır.

• Ürünün yağdan gelen enerjisi toplam enerjisinin % 35’ini aşmamalıdır.

• Ürünün doymuş yağdan gelen enerjisi, toplam enerjinin % 10’unu aşmamalıdır.

• Doğal ve eklenmiş şekerden gelen enerji, toplam enerjisinin % 35’ini aşmamalıdır.

• Ürünün sodyum içeriği ≤  200 mg’ı aşmamalıdır.

• Dondurma, sütlü buz, bitkisel yağlı sütlü buz, sütlü tatlılar da ürünün enerjisi ≤ 150 kkal ve doymuş yağ ≤  3 g ’ı aşmamalıdır.

• Yenilebilir buzlu ürünler % 99’dan fazla meyve suyu içermeli, şeker eklenmemiş ve miktarı 125 mL’den az olmalıdır.

• Ezilmiş/ kırılmış buzlu içecekler %99’dan fazla meyve suyu içermeli, şeker eklenmemiş ve miktarı 200mL den az olmalıdır.

• Üretiminde şeker kullanılan, çeşnili ve/veya aroma verici içeren içme sütlerinde; eklenmiş şeker : ≤ 5g/100mL ve toplam şeker  (doğal süt şekeri ve eklenmiş şeker): ≤  9,5g/100mL olmalıdır.

• Üretiminde şeker kullanılan çeşnili ve/veya aroma verici içeren yoğurtlarda; toplam şeker miktarı ≤ 12,5g /100g olmalıdır.

• Meyve ve sebze suları; % 100 meyve ve sebze suyu olmalı, ilave şeker içermemeli, 250 mL den büyük olmamalıdır.

• Liselerde çay ve kahve tarzı içecekler en fazla 375mL olmalıdır.

• Poğaça (1 büyük boy=75 g), tost (15 g kaşar peynirli veya 30 g beyaz peynirli), simit (1 küçük boy=90 g) için enerji içeriği ≤  250 kkal, doymuş yağ içeriği ≤  5 g ve sodyum içeriği ≤ 400 mg olmalıdır. 

• Sade kek (ev yapımı/pastane; 1 büyük dilim=60 g) enerji içeriği ≤ 240 kkal ve doymuş ağ içeriği ≤ 3 g olmalıdır.

• Tuzlu hamur işleri, sandviçler, makarnalar, pizzalar, pideler, fırınlanmış patates ürünleri, pilav ve spagettiler için enerji içeriği ≤ 250 kkal, doymuş yağ içeriği ≤ 5 g ve sodyum içeriği ≤ 400 mg olmalıdır.

• Et ürünleri (burgerler, köfteler, nuggetlar vb.), sosisler için enerji içeriği ≤ 250 kkal, doymuş yağ içeriği ≤ 5 g ve sodyum içeriği ≤ 450 mg olmalıdır.

• İşlenmiş etler (salamlar, pastırmalar, sucuklar vb.) için enerji içeriği ≤ 250 kkal, doymuş yağ içeriği ≤ 3 g ve sodyum içeriği ≤ 750 mg olmalıdır. 

A. GENEL KURALLAR

1. Satışı yapılan gıdaların tüketimi için kantin önünde uygun, hijyenik ve güvenilir bir tüketim alanı olmalıdır.

2. Havalandırma ve baca düzeni her türlü kokuyu önleyecek şekilde yapılmalı, ortamın aydınlanması ve ısınması  yeterli ve sağlıklı olmalıdır.

3. Kantinlerde; üzeri mermer, paslanmaz çelik veya benzeri malzeme ile kaplı tezgâh, içilebilir nitelikte soğuk ve sıcak su tesisatı bulunmalı, bulaşık yıkama lavabosu ve ayrıca el yıkama lavabosu olmalı, dezenfektanlı sıvı el sabunu ile kağıt havlu bulunmalıdır.

4. Tezgâh ve lavabonun bulunduğu yerdeki duvar (dolap kısımları hariç) en az 2 metre yüksekliğe kadar açık renkli fayans, mermer veya benzeri kolay temizlenebilir malzeme ile zemin ise; mermer, seramik, karo vb. su geçirmez malzeme ile kaplı 

     olmalıdır. Zemin, taban ve tavan bakımlı (kırıksız, çatlaksız vb.) ve gözle görülür şekilde temiz olmalıdır. Zeminde kirli suların, yiyecek kırıntılarının kolay tahliyesini sağlayan bir gider bulunmalıdır. 

5. Okul ve pansiyonlara; yemek sağlayan gıda işletmeleri, yemek fabrikaları ve okul, pansiyon yemekhaneleri ürettikleri yemek partisinin her çeşidinden alınan en az 251 gr’lık bir örneği (72) saat uygun koşullarda (soğukta yada  dondurarak) saklamakla 

    yükümlüdür.

6. Kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı, vb. yerlerde ‘‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte’’ belirtilen  kalite standartlarını sağlayan suyun kullanılması bu suyun bulunmadığı durumlarda suyun 0,3-0,5 ppm düzeyinde klorlanmasına

    müteakip tüketime verilmesi sağlanmalıdır. 

7. Yapılan işin niteliğine göre soğuk ve sıcak su bağlantısı bulundurulmalıdır.

KRİTERİ SAĞLANDIĞINDA SATIŞI YAPILABİLECEK AMBALAJLI YİYECEK VE İÇECEKLER

KRİTERİ SAĞLANDIĞINDA SATIŞI YAPILABİLECEK APERATİF YİYECEKLER

KRİTERİ SAĞLANDIĞINDA SATIŞI YAPILABİLECEK SICAK VE İŞLENMİŞ GIDA MADDELERİ

KANTİN, YEMEKHANE VB.  GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN ŞARTLARI



8.             a) Su; toplama ve manevra bölümü olmak üzere 2 bölümden oluşmalı, su ile temas eden yüzeyler suyun kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik niteliğini değiştirmeyecek bir malzemeyle kaplı olmalıdır,

b) Suyun toplandığı bölüme girişler manevra odasından sağlanmalı ve üzerinde çevresel kirleticilere karşı maruziyeti engelleyecek şekilde havalandırma bacası bulunmalıdır,

c) Manevra odasında yapılacak denetimlerde suyun kontrolü amacıyla numune alınmasını sağlayacak numune muslukları olmalıdır,

d) Su depoları su kesintilerinin olduğu dönemlerde 3 ayda bir diğer zamanlarda 7 ayda bir temizlenmeli ve bu amaçla kullanılacak dezenfektanlar Sağlık Bakanlığı’ndan izinli olmalıdır.

9. Çöp ve her türlü atıkların konulacağı yeterli sayıda ve büyüklükte, ağzı kapalı, paslanmaz metal veya plastik malzemeden yapılmış, silindirik, kolay yıkanabilir, ayak pedallı çöp kutusu bulundurulmalı ve çöp kutularına ayrıca çöp torbası geçirilmelidir.

10. Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı gereğince haşere ve kemirgenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

11. Yüzey, araç ve gereçlerin temizliği amacıyla deterjan yanında dezenfektanlar kullanılmalı, kullanılan deterjan ve dezenfektanlar için ilgili mevzuatında belirtilen yetkili kurumundan izin alınmış olmalıdır.

12. Temizlikte mümkünse tek kullanımlık temizlik bezleri tercih edilmeli, mümkün olmadığı durumlarda kullanılan bezler temiz olmalı rutin aralıklarla bezlerin dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

13. Kantinlerde çiğ et ve ürünleri hiçbir şekilde bulundurulmamalı ve bu ürünler kantinlerde pişirilerek satışa sunulmamalıdır. Hazır veya yarı hazır halde işlenmiş et ve ürünleri ise soğuk zincir kırılmadan uygun şartlarda muhafaza edilmelidir. Bu

      ürünlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay/kayıt numarası veya ithal izni olmalı, ısıtılarak servise sunulacak bu ürünlerin servisi sırasında mümkünse garnitür olarak salata verilmelidir.

14. Çiğ olarak servis edilecek olan gıdalar (salata, meyve vb.) bol su ile iyice yıkanarak hazırlanmalı, hazırlandıktan sonra üzeri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından üretim veya ithalat izni olan streç-film gibi ambalaj malzemeleri ile kapatılarak

      servise kadar buzdolabında muhafaza edilmelidir.

15. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin tüketimini özendirici her türlü reklâm, promosyon ve tanıtım amaçlı afiş, poster, broşür vb. kullanılmamalıdır. Reklâm, promosyon ve tanıtım amaçlı afiş, poster, broşür vb.

       materyalin öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini olumlu yönde etkileyecek nitelikte olmasına özen gösterilmeli ve bu konuda  okul/kurum yönetiminden izin alınmış olunmalıdır.

16. El ile temas etme zorunluluğu olan gıda maddelerinin satış ve servisi uygun malzeme ve alet/donanım ile  yapılmalı, hazırlama ve ambalajsız ürünlerin servisi sırasında mutlaka tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Temizlik sırasında kullanılan 

      eldivenler, hazırlama ve servisi sırasında kesinlikle kullanılmamalıdır. Satış ve servis sırasında ambalaj amaçlı gazete kâğıdı kullanılmamalı, uygun gıda ambalajı kullanılmalıdır.

17. Servise sunulan gıdaların tüketimi için tercihen tek kullanımlık araç-gereçler (bardak, tabak, çatal, kaşık vb.) kullanılmalıdır.

18. Kantinin görünür bir yerinde uygulanan fiyat tarifesi rahatlıkla okunabilecek bir şekilde bulundurulmalıdır.

19. “Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği” kapsamında taşınan özel eğitim  öğrenci/kursiyerleri ve ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen öğle yemeği hizmeti sırasında yemek dağıtım vb. işlerde öğrenciler görev

20. Öğrenciler seyyar satıcılardan yiyecek satın almamaları konusunda uyarılmalı ve okul önlerinde yiyecek satılmasını önleyici tedbirler alınmalıdır.

21. İlkyardım malzemeleri eksiksiz bulundurulmalıdır.

22. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın tarafından kantinlere yönelik olarak çıkarılmış olan okul kantinlerine dair hijyen  kılavuzunun yol gösterici niteliği vurgulanmalıdır. Bu kılavuzun okul/kurumların yönetimlerince personele yol gösterici 

      niteliğinden dolayı okul kantin denetim ekibinin, kantin işletmecisi/çalışanlarının ve okul aile birliklerinin ulaşacağı bir yerde olması sağlanmalıdır.

1. Okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerde  çalışanlar yaka kartı takmalıdır.

2. Kiracı ve çalışanlar; öğrenciye ve diğer personele karşı kibar ve saygılı davranmalıdır.

3. Gıda işletmecileri tarafından Alo-174 ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmalıdır.

4. Personele ait soyunma dolabı 05.02.2013 tarih ve 28550 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan “Okul Kantinlerine  Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” hükümlerine uygun olmalıdır.

5. “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” gereği işletmede çalışan personelin gıda güvenilirliğinin sağlanması, insan sağlığının korunması vegıdaya bulaşmaların engellenmesi amacıyla gıda  işletmesi sorumluluğunda, gıda işletmesinde 

     (yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb.) çalışan personele düzenli olarak eğitim verilmesi sağlanmalıdır.

6. “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” gereği eğitim alan personele katılım belgesi verilir. Belgesi olmayan personel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerde 

     çalıştırılmamalıdır.

7. Kiracı ve çalışanların, iş bu Genelge kapsamında hareket etmemesi durumunda; “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği  Yönetmeliğinin” sözleşmenin feshi iptali ve kiralanan yerlerin tahliyesi başlıklı Madde 22- hükmüne göre hareket edilmelidir.

8. Çalışanlar açısından bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıklar ve cilt hastalıkları bakımından Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılmış olan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin” ilgili hükümlerine 

1. Okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerin resmi kontrolü, tarım il/ilçe müdürlükleri tarafından yetkilendirilen gıda kontrolörlerince yapılır. Kantinlerin genel denetimi ise; okul müdürünün

     kendisi veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay

     ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen denetim formuna uygun olarak denetlenir. Bu komisyon öğrenim yılı başında öğretmenler kurulu toplantısında seçilir. Komisyon; müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında tercihen “Okul   

     Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında eğitim alan öğretmenlerden en az bir kişi, okul aile birliğinden bir yetkili, öğrencilerin oylarıyla seçilen okul meclisi başkanı veya yardımcısından oluşturulmalıdır. Acil durumlarda gereği için 

     mutlaka tarım il/ilçe müdürlüklerine haber verilmedir.

2. Yukarıda belirlenen gıda güvenliği ve hijyenik şartlarla ilgili eksiklikler var ise, okul/kurum yöneticileri; il/ilçe tarım müdürlükleriyle işbirliği yaparak, okul ve kurumlarının bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb.

      yerlerdeki bu eksikliklerin en kısa sürede giderilmesini ve sürekli takibinin yapılmasını sağlamalıdırlar. Denetim formları okulda dosyalanmalı gereği halinde il/ilçe tarım müdürlüklerine gönderilmelidir.

3. Yapılan uyarılara rağmen ilgili mevzuatlara uygun çalışmadığı gerek okul bünyesinde kurulan komisyonun gerekse resmi kontrole yetkili makamlarca tespiti halinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. 
    işletmecilerin, insan sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle sözleşmelerinin feshi yoluna gidilecek ve ilgili kanun hükümleri gereğince haklarında yasal işlem uygulanacaktır.
4. Ayrıca Valiliğiniz sorumluluğunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek; İl Hıfzıssıhha Kurulunda, eğitim kurumlarındaki öğrenci/kursiyerlerin sağlığının korunması amacıyla yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerle ilgili gereken 

     göre hareket edilmelidir.

     kararların alınması sağlanacaktır.

KİRACI VE ÇALIŞAN İLE İLGİLİ HUSUSLAR

KİRACI VE ÇALIŞAN İLE İLGİLİ HUSUSLAR

      aldırılmamalıdır.



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Selçuk DOĞAN EKİP YÖNETİCİSİ MÜDÜR YARDIMCISI

2 Hikmet DOĞAN İNTERNET SİTE YÖNETİCİSİ ÖĞRETMEN (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ)

3 Yeşim Yüksel KAYA EDİTÖR ÖĞRETMEN (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ)

4 Baki KAYMAZ DANIŞMAN ÖĞRETMEN (REHBER ÖĞRETMEN)

5 Ebru ARSLAN TERCÜMAN ÖĞRETMEN (YABANCI DİL ÖĞRETMENİ)

İLGİLİ MEVZUAT : OKUL İNTERNET SİTELERİ YÖNERGESİ

MADDE 7 – (1) İnternet sitesinin işletimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere okul müdürlüğünce internet yayın ekibi oluşturulur.

(2) İnternet yayın ekibinde görev alacak üyeler, eğitim ve öğretim yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında belirlenir.

Öğretmenler kurulunca belirlenecek internet sitesi yayın ekibi üyeleri;

a) İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisi: Okul müdürü, müdür başyardımcısı veya bir müdür yardımcısı,

b) İnternet sitesi yöneticisi: Fatih Projesi BT rehber öğretmeni veya bilişim teknolojileri öğretmeni,

c) Editör: Türkçe veya Türk dili ve edebiyatı öğretmeni,

ç) Danışman: Rehberlik öğretmeninden oluşur.

(3) Gerekli görüldüğü durumda diğer alanlardan da görevlendirme yapılır. Öğretmen sayısı yetersiz olan okullarda bir kişi birden fazla görevi yürütür.

(4) İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisince, ihtiyaç halinde internet sitesi yayın ekibine yeni görevlendirme yapılır.

(5) İnternet sitesi yayın ekibinin görevleri şunlardır:

a) Okul internet sitesini yayınlar, yönetir.

b) Panel Kullanım ve İçerik Yönetim politikasına uygun iş ve işlemleri yapar.

c) İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisi; internet sitesi yayın ekibinin koordinasyonu, denetimi ve yayınlanacak içeriğin kontrolünü sağlar.

ç) İnternet sitesi yöneticisi okul internet sitesi ile ilgili teknik iş ve işlemleri yürütür.

d) Editör; içerik oluşturur, oluşturulan tüm içeriklerin niteliğini artırmak üzere; anlam bütünlüğü, hitap tutarlılığı, noktalama, imla ve yazım kurallarına uygunluğunu denetler, değerlendirir ve düzeltmeler yapar.

e) Danışman; oluşturulan tüm içeriklerin pedagojik açıdan uygunluğunu denetler.

MADDE 8 – (1) Kullanıcı Yönetimi: İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisi, kurum MEBBİS kullanıcı adı ve şifresi ile panele giriş yaparak internet sitesi yayın ekibi kullanıcı hesaplarını oluşturur. İnternet sitesi yayın ekibinden ayrılan veya internet sitesi

                      yayın ekibine katılan kişilerin kullanıcı hesapları internet sitesi yayın ekibi yöneticisi tarafından güncellenir.

(2) Panelde yer alan, kuruma ait temel bilgilerin veri girişi yapılır.

(3) Okul adı, okul türü veya kurum kodu değişikliklerinde istenirse mevcut internet sitesi üzerinde okul adı ve alan adını değiştirerek kullanılmaya devam edilir. Okulun sehven birden fazla internet sitesi oluşturulması durumunda; panelde yer alan ilgili 

      menüden kullanılmayan internet sitesi silinir.

(4) İçerik; hedef kitleye yönelik güncel, zengin ve tutarlı olur.

(5) Okul internet sitelerinde yayınlanacak içerikler: internet sitesinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla okul tanıtımı, öğrencilerin çeşitli alanlardaki proje çalışmaları, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri, öğretmenlerin hazırladıkları 

      özgün eğitim içerikleri, rehberlik çalışmaları ve benzeri içerikleri kapsar.

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)

KOMİSYON VE GÖREVLERİ

PANEL KULLANIMI VE İÇERİK YÖNETİM POLİTİKASI

1 (EYLÜL)

İNTERNET SİTESİ YAYIN EKİBİ
EKİP TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ



(6) Oluşturulan içerikler, internet sitesi ziyaretçilerinin kurum hakkında olumlu bir algıya sahip olmalarına ve güven duygusunun oluşmasına, hedef kitlenin aidiyetlerinin artmasına yardımcı olacak nitelikte olur.

(7) Haber kategorisindeki içerikler; ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim (5N 1K) sorularına cevap verecek şekilde hazırlanır.  Haberler, kurumla doğrudan ilgili ve kurumsal kimliğe zarar vermeyecek nitelikte olur.

(8) Başkanlık tarafından yapılacak duyuru ve uyarılar panelden takip edilerek ivedi şekilde uygulanır.

(9) Benzer içerikler tek başlık altında veya liste şeklinde yayınlanır, içerik tekrarı yapılmaz. Bakanlığımız tarafından yürütülen  projeler (MEBBİS, E-okul, www.meb.gov.tr, EBA ve benzeri) ve farklı sitelerde yer alan içerikler kopyalanarak tekrar

      oluşturacak şekilde yayınlanmaz ancak okulu ve hedef kitleyi doğrudan ilgilendiren içerikler alıntı olarak belirtilip, link verilerek yayınlanır.

(10)İlan ve bildirim niteliğindeki içerikler duyurular bölümünde yayınlanır.

(11)Doküman niteliğindeki içerikler menü içerisinde gruplanarak yayınlanır.

(12)Bağlantılar menüsüne sık kullanılan ve göz önünde bulunması gereken içerikler eklenir.

(13)Kişisel verilerin korunması kapsamında; internet sitesinde kişiyi tam olarak belirlenebilir kılan (T.C. Kimlik No, anne-baba adı, iletişim ve ikametgâh bilgileri ve benzeri) bilgilerin yer aldığı listeler yayınlanmaz.

(14)Okul internet sitesinde yönetici, öğretmen, diğer personel ve öğrencilere ait görsellerin yayınlanabilmesi için ilgiliden muvafakatname alınır. Okul internet sitesinde kullanılacak her türlü görsel bu muvafakatname esas alınarak seçilir.

(15)Hakkında koruma kararı bulunan öğrencilere ait bilgi ve fotoğraflar hiçbir surette yayınlanmaz.

(16)İnternet sitesinde, öğrenciler için eğitici niteliği olmayan, pedagojik açıdan sakıncalı içerik, bağlantı ve medya (oyun, video, uygulama ve benzeri) yayınlanmaz.

(17)Okul /kurum internet sitelerinde reklam yayınlanmaz.

(18) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yayınlanacak her türlü içerik telif hakları, fikri haklar, şeref ve haysiyetin korunması ve gizlilikle uyumlu olur. Bakanlığın herhangi bir politikasını, kuralını ya da düzenlemesini

        ihlal edemez. Mevzuatla belirlenen hususlara aykırı olmaz.

(19)Panel Yetkilisi,

 a) Panelde yer alan bilgilere zarar vermez; işleyişi aksatma, yavaşlatma veya durdurma eylemlerinde bulunmaz, içeriğini yetkisiz olarak değiştirmez.

b) Kendi kullanıcı bilgilerini; kimseyle paylaşmaz; bu bilgileri başkasının kullanımına izin vermez.

c) Bilgi teknolojileri kapsamında, panelde yer alan herhangi bir kaynağı, hiç kimse adına ve yararına kullanmaz.

ç) Diğer panel yetkililerinin hesap bilgilerini kullanarak yetki gerektiren alanlara erişmez.

d) İnternet sitesinin çalışmasını etkileyen arızaları mümkün olan en kısa sürede uygun iletişim kanallarını kullanarak Başkanlığa rapor eder.

e) Panelde yer alan gizlilik gerektiren bilgileri, kişisel veriler ve veri içeren ekran görüntülerini paylaşmaz.

MADDE 9 – (1) İnternet sitesi ile ilgili teknik destek talepleri panel içerisindeki destek bölümünden iletilir.

(2) Teknik destek taleplerinde yazışma üslubu resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

MADDE 10 – (1) Başkanlığın onayı olmadan Bakanlık sunucuları haricinde internet sitesi ve veri tabanı barındırılmaz.

(2) Herhangi bir siber saldırı halinde işlem yapılmadan, tespit edilen sorunlar Başkanlığa bildirilir.

(3) Tahsis edilen internet sitesi alanına virüs ve benzeri zararlı içerikler ile yetkisiz erişime neden olabilecek uygulamalar yüklenmez.

(4) İnternet sitesi barındırma alanı internet sitesi yayıncılığı dışında dosya depolama veya arşiv alanı olarak kullanılmaz

GİZLİLİK POLİTİKASI

TEKNİK DESTEK POLİTİKASI



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Esra DOĞAN BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Mehmet KOCAPINAR ÜYE REHBER ÖĞRETMEN

3 Gülşah AKYOL ÜYE ÖĞRENCİNİN SINIF REHBER ÖĞRETMENİ

4 Metin İLBOĞA ÜYE ÖĞRENCİNİN DERS ÖĞRETMENLERİ

5 Müberra KURT ÜYE ÖĞRENCİ

İLGİLİ MEVZUAT :

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi 
 MADDE 72 – (1) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda  eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş  eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. 

 (2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği  bir müdür yardımcısının  başkanlığında; 
 a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, 
 b) Bir rehber öğretmen, 
 c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, 
 ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, 
 d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, 
 e) Öğrencinin velisi, 
 f) Öğrenci, 

       olmak üzere bu kişilerden oluşur. 
 (3) BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim değerlendirme  kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır. 
 (4) Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir. 

 MADDE 73 – (1) Okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı olarak görev yapar. Birim başkanının görevleri şunlardır: 

         a) Birimde görev alacak üyeleri belirleyerek BEP geliştirme birimini oluşturmak. 
         b) Birimde gerektiğinde görev alacak üyelerin katılımını sağlamak. 

          c) BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi yapılacak düzenlemelere ilişkin tedbir almak. 
         ç) BEP geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan araç-gereç ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eş güdümlü çalışmak. 

 MADDE 74 – (1) BEP geliştirme birimi üyelerinden sınıf, alan, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,  eğitim programlarını hazırlamakla görevlendirilen öğretmen ile rehber öğretmen, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda görev

                                    tanımında yer alan BEP ile ilgili görevleri  yürütürler. 
 (2) Bu birimde görev alan özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi; öğrenci için belirlenen destek eğitim  hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik etme ve öğrencinin bireysel gelişiminin izlenmesinden sorumludur. 
 (3) Veli; BEP geliştirme sürecinde öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş bildirmek ve öğrencinin eğitiminde etkililiği sağlamak amacıyla gerektiğinde araç-gereç ile eğitim materyali desteği sağlamaktan sorumludur. 
 (4) Öğrenci; BEP geliştirme sürecinde eğitim ihtiyaçlarını belirtmek ve eğitimine ilişkin alınacak kararlarda  görüş bildirmekten sorumludur. 
 (5) BEP geliştirme birimi üyelerinin bu sorumluluklarının yanı sıra bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görevleri şunlardır: 
          a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. 
          b) Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak. 
          c) Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve  eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden BEP hazırlanmasını sağlamak.  
          ç) Öğrenciler için hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl yenilemek. 
          d) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak. 
          e) Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapmak.  
          f) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Özel eğitim uygulama merkezleri (okulları) ve özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim alacak  öğrencileri belirlemek.
          ğ) Özel eğitim okul veya kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alması uygun olanları belirleyerek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu bilgilendirmek. 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME BAŞKANI VE GÖREVLERİ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)

1 (EYLÜL)

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME BİRİMİ
BİRİM TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Sebahattin ARSLAN BAŞKAN MÜDÜR 

2 Selçuk DOĞAN ÜYE MÜDÜR YARDIMCISI

3 Mehmet KOCAPINAR ÜYE ÖĞRETMEN

4 Ebru YAŞAR ÜYE OKUL-AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI

5 Sevginur ÖZ ÜYE OKUL-AİLE BİRLİĞİ 1 ÜYE

SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Gökten ORHON BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Atakan GÜNGÖR ÜYE ÖĞRETMEN

3 Seçil KUSİN ÜYE ÖĞRETMEN

4 Volkan Ali BOZDEMİR ÜYE ÖĞRETMEN

5 Hikmet DOĞAN ÜYE ÖĞRETMEN

6 ÜYE VELİ 

7 ÜYE VELİ 

8 Tahsin BAKIR ÜYE HİZMETLİ

9 Ayşe ATEŞ ÜYE V.H.K.İ

10 ÜYE ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

11 ÜYE ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

İLGİLİ MEVZUAT :

1 (EYLÜL)

STRATEJİK PLANLAMA EKİPLERİ

ÜST KURUL TOPLANTI TARİHLERİ
TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)

KOMİSYON VE GÖREVLERİ

TOPLANTI NO TOPLANTI TARİHİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Selçuk DOĞAN BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Adem YAŞAR ÜYE ÖĞRETMEN

3 Muammer ÇETİN ÜYE ÖĞRETMEN

4 Ayşe ATEŞ ÜYE V.H.K.İ

1 Fatih CEYLAN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

2

3

İLGİLİ MEVZUAT :

4734 SAYILI KANUNA GÖRE:
Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla

                  kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

GÖREVLERİ

a) Satın alma komisyonu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. 

b) Her türlü harcama, 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. 

c)  İlgili defterler zamanında tutulur ve belgeler dosyalanır

KOMİSYON VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)

YEDEK ÜYELER

1 (EYLÜL)

İHALE VE SATIN ALMA KOMİSYONU

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Gökten ORHON BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI/ÖĞRETMEN

2 İlker BOZBAY ÜYE ÖĞRETMEN

3 Metin İLBOĞA ÜYE ÖĞRETMEN

4 Yusuf ÇOKDİNÇER ÜYE V.H.K.İ

1 Ahmet ARAL YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

2 Mehmet Göktan ÖVEZ YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

3 Mahmut TAMER YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

İLGİLİ MEVZUAT

Madde 16- Muayene ve Teslim Alma Komisyonu:

a) Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, müdür yardımcısının başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl  için seçilen iki öğretmen ve işle ilgili ambar memurundan kurulur. Komisyon usulüne göre satın 

    alınan eşya  ve gereçleri şartlarına veya sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar.

b) Bu Komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yılsonunda demirbaş eşya ile  kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı ve denetlenmesi ile ilgili ödevleri yapar. 

     Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.

KOMİSYON VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)

YEDEK ÜYELER

1 (EYLÜL)

MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ
TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Esra DOĞAN BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 İlknur DEMİR ÜYE ÖĞRETMEN

3 Münir GÖKALP ÜYE ÖĞRETMEN

4 Şükriye Pınar DEMİR ÜYE ÖĞRETMEN

5 Baki KAYMAZ ÜYE ÖĞRETMEN

İLGİLİ MEVZUAT

KOMİSYON VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)

1 (EYLÜL)

KAYIT KABUL VE NAKİL KOMİSYONU

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Esra DOĞAN EKİP YÖNETİCİSİ MÜDÜR YARDIMCISI

2 Hikmet DOĞAN ÜYE ÖĞRETMEN (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ)

3 Yeşim Yüksel KAYA ÜYE ÖĞRETMEN (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ)

4 Baki KAYMAZ ÜYE ÖĞRETMEN (REHBER ÖĞRETMEN)

5 ÜYE ÖĞRENCİ

6 ÜYE ÖĞRENCİ

7 ÜYE ÖĞRENCİ

8 ÜYE ÖĞRENCİ

9 ÜYE ÖĞRENCİ

10 ÜYE ÖĞRENCİ

İLGİLİ MEVZUAT

Madde 24 — Okullarda; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile sosyal etkinliklerin amaçlarına uygun olarak öğrencilerin, Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma, kendilerini ifade etme, özgür, 
eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmesi amacıyla öğrenci kulüpleri ile  toplum hizmeti çalışmalarını tanıtıcı nitelikte duyuru,  dergi, gazete ve  yıllıklar çıkarılabilir. Bu amaçla müdürün veya görevlendireceği
müdür yardımcısının başkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danışman öğretmeninden oluşan inceleme  kurulu ile kulüp üyeleri arasından seçilen ve okul yönetimince 
uygun görülen beş öğrenciden de seçme kurulu oluşturulur.
Bu konuda aşağıdaki hususlar göz ününde bulundurulur;

a) Duyuru, dergi, gazete ve duvar gazetelerinin yazılarından okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı sorumludur. Dergilerin sahibi, okul adına dergiyi çıkaran sosyal etkinlikler danışman öğretmeni ya da 
    okul müdürü olabilir. 
b) Okullarda bir ders yılında çıkarılacak dergi sayısı okul müdürünce belirlenir.
c) Dergi veya gazetelerin çıkarılabilmesi için gerekli kaynak, okul-aile birliğince sağlanır.
d) Dergi veya gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulu ile inceleme kurulunda, öğretmenlere ait yazılar ise inceleme kurulunda değerlendirilir.
e) Dergi ve gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulunca değerlendirilerek uygun görülenler inceleme kuruluna sunulur.
f) İnceleme kurulu, seçme kurulunda değerlendirilen yazılarla öğretmenler tarafından hazırlanan yazıları inceler. Dergi ve gazetelerde yayımlanması uygun görülenler, inceleme kurulu kararı ile tespit edilir. İnceleme 
    kurulunun kararları yönetimce dosyasında saklanır.
g) İnceleme kurulunca, dergi veya gazetelerde yayımlanan yazılarda anlatım ve yazım hatası olmamasına ve sade bir dil kullanılmasına dikkat edilir.
h) Okullarca yayınlanan dergi, gazete ve yıllıklarda yer alan yazı, resim ve karikatürlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl süreyle saklanır.
ı) Okul dergi ve gazetelerinde yer alacak yayınlarda;
      1) Öğrencilerin Türk Bayrağı'na, vatanına, milletine, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Türkiye Cumhuriyetine, demokrasi ve insan haklarına karşı duyulan sevgi, saygı ve bağlılığını yansıtan,
      2) Ülkesine, milletine ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş bilim adamı ve sanatçıların hayat ve eserlerini tanıtan,
      3) Öğrencilerin alanlarında yapacakları bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif çalışmaları tanıtan,
      4) Okuldan mezun olmuş ve okula hizmet etmiş önemli kişileri ve eserlerini tanıtan,
      5) Okulun bulunduğu yerin tarihini, eski eserlerini, kültür değerlerini, folklorunu ve coğrafyasını çeşitli yönleriyle tanıtan,

       6) Devlet büyüklerinin okul ziyaretlerini hatırlatan,
       7) Okulda sunulan tiyatro, konser veya gösterilen filmleri tanıtan,

      8) Bayramlar, belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaları tanıtan,
      9) Sınıfça veya okulca yapılan gezi, gözlem ve incelemeleri gösteren,
      10) Endüstri ve teknoloji alanında ortaya çıkan gelişmeleri tanıtan,
      11) Toplum hizmeti çalışmalarını yansıtan,
      12) Okulla ilgili gezi, inceleme, gözlem, yıl sonu etkinlikleri, sergi, diploma törenleri ve okulun ağaçlandırılması gibi faaliyetleri belirten,
      13) Mezun öğrencilerin üst öğrenimde ve meslek hayatında gösterdikleri başarılarını gösteren,
      14) Okul kütüphanesine kazandırılan eserleri tanıtan Resim, fotoğraf, karikatür, şiir, bilimsel ve edebî yazılarla proje çalışmalarına yer verilir

1 (EYLÜL)

OKUL YAYIN İNCELEME KOMİSYONU
KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)

KOMİSYON VE GÖREVLERİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Sebhattin ARSLAN BAŞKAN OKUL MÜDÜRÜ

2 Tuğba BÖĞÜRCÜ ÜYE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ ÖĞRETMENİ

3 ÜYE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ TEMSİLCİSİ

4 ÜYE OKUL-AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ

5 ÜYE ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

İLGİLİ MEVZUAT

a) Okul kütüphanesine alınacak kaynakların incelemesini yapar, Kitapların kayıt ve sayımını yapar.
b) Kütüphane kaynaklarının korunması, ödünç verilmesinin düzenle yapılması için kütüphane görevlisi  öğrencileri belirler.
c) Her öğretim yılı başında öğrencilere, gruplar hâlinde kütüphanenin danışma kaynakları ile varsa elektronik kaynakların kullanımını öğretir.
d) Kütüphanede bulunmayan ancak, öğretmen ve öğrencilerce gereksinim duyulan kaynakları başka kütüphanelerden kütüphaneler arası ödünç verme yoluyla sağlar. (EK-1’deki Örnek-6)
e) Her yıl mart ayının son haftasında yapılan "kütüphane haftası" ve çocuk kitapları ile ilgili çalışma yapar ve programlar düzenler.
     Bu çerçevede;
     1) Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenlenmesi,
     2) Sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer verilmesi,
     3) Öğrencilerin her ay en az bir kitap okumaları için özendirilmesi,
     4) Sınıf ve okullar arası yarışmaların düzenlenmesi, dereceye girenlerin kitapla ödüllendirilmesi, programlarda belirlenen yazar ve şairlerin eserlerinin okutulması,
     5) Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirme çalışmalarının yapılması,
     6) Rehberlik ve denetimlerde kitap okuma çalışmalarına ağırlık verilmesi,
     7) Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmış, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için gerekli etkinliklerin yapılması,

KOMİSYON VE GÖREVLERİ

KÜTÜPHANE KAYNAKLARINI SEÇİM VE TESPİT KOMİSYONU
KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Sebahattin ARSLAN BAŞKAN OKUL MÜDÜRÜ

2 Gökten ORHON ÜYE MÜDÜR YARDIMCISI

3 Servan Sami BOZAN ÜYE ÖĞRETMEN

4 Zenep PÜRNEK ÜYE ÖĞRETMEN

5 Özgen COŞGUN ÜYE ÖĞRETMEN

6 ÜYE OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI

İLGİLİ MEVZUAT

MADDE 6- (1) Okul veya kurum müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; ders yılı başlamadan önce yapılan ilk öğretmenler kurulu toplantısında öğretmenler kurulu tarafından önerilen 3 (üç) öğretmen ile bir rehber öğretmenden 

                          Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonu oluşturulur. Okul aile birliği başkanı bu komisyonun daimi üyesidir.

(2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ise ilgili alan/bölüm şefi, atölye/laboratuvar şefi ile sektör koordinatörü, program koordinatörü ve mesleki rehberlik şefleri komisyonun doğal üyesidir. Gerekli görülmesi hâlinde yörede bulunan mesleki ve teknik 

eğitim okul ve kurumları mezunlarına ve okul gelişimi  yönetim ekibi içerisindeki oda yöneticilerine de komisyonda yer verilir.

(3) Belirlenen bu komisyonun görevi ders yılı başlamadan önce yapılan ilk öğretmenler kurulu toplantısına kadar devam eder.

MADDE 7- (1) Komisyon, oluşumundan bir hafta sonra yapacağı ilk toplantısında çalışma esaslarını belirleyerek yıllık çalışma planı hazırlar ve okul yönetiminin onayına sunar.

(2) Komisyon; çalışmaların planlanması, koordinasyonu, değerlendirilmesi ve uygulanması amacıyla yılda iki defadan az olmamak üzere başkanın teklifiyle toplanır.

(3) Komisyon, birinci ve ikinci dönem sonunda yaptığı faaliyetleri okul yönetimine rapor eder.

MADDE 8- (1) Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonu;

a) Kayıt döneminde, öğrenci veya kursiyerlere kayıt-kabul şartları, eğitim-öğretim ortamı, programlar, alan/dal seçimi, programın süresi, nakil ve geçişler, okulda yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, ulaşım, pansiyon vb. konularda öğrenci veya 

kursiyerleri bilgilendirir.

b) Öğrenci veya kursiyerlerin mezuniyet sonrası hedeflerinin belirlenmesinde onlara destek verir, hedefledikleri noktaya varabilmelerinde rehberlik eder ve yeteneklerini geliştirecek okul ve doğru meslek seçimi ve kariyerlerinde doğru yönde ilerlemelerini 

sağlayıcı bilgiler verir. 

c) Her yıl mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenci veya kursiyerlere iş dünyasını yakından tanımaları için yardımcı olur. Bu kapsamda farklı alanlardaki kariyer imkânlarıyla ilgili bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla Kariyer Günleri düzenler.

ç) İş hayatında başarıları ile ön plana çıkan iş adamlarının, alanında yetkin uzmanların, akademisyenlerin ve mezunların birikimlerini paylaşmaları, öğrenci veya kursiyerlerin kariyer ve hedeflerini nasıl belirleyecekleri,  liderlik anlayışı ve takım çalışmasının 

    nasıl algılanması gerektiği gibi hususlarda öğrenci veya kursiyerlere rehberlikte bulunmaları bakımından kendi alan veya konularında birebir interaktif ortamda konferans, panel, seminer vb. yöntemlerle sunum yapmaları için söyleşi ortamları hazırlar.

d) Öğrenci veya kursiyerlerin potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini ve hayattan beklentileri ile önceliklerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yapar.

e) Öğrenci veya kursiyerlerin, iş arama ve mesleki kişisel birikimlerini sunma becerilerini artırmak, başarılı mülakat yapma ve öz geçmiş yazma yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklan danışmanlık şirketi yöneticilerini, 

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

KOMİSYON VE GÖREVLERİ

TANITIM YÖNLENDİRME VE MEZUNLARI İZLEME KOMİSYONU

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ
TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ



    uzmanlarını ve imaj danışmanlarını okul ortamında buluşturur. 

f) Öğrenci veya kursiyerleri iş yeri açma, eleman, makina-ekipman, finansman ve benzeri kaynakları bir araya getirerek iş kurma ve kurduğu işletmeyi geliştirme bilgi ve becerilerine sahip olabilmesi için girişimcilik konusunda bilgilendirilmesini sağlar. 

g) Öğrenci veya kursiyerlerin aldıkları eğitime göre, yurt içinde ve yurt dışında ön lisans, lisans gibi akademik eğitim ve profesyonel çalışma imkânları hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

ğ) Öğrenci veya kursiyerlerin, ilgi, istek ve kişilik özelliklerinin belirlenmesine yardımcı olur.

h) Mezunlarının eğitim gördükleri alan/dallarda istihdam edilebilmeleri için ilgili sektördeki işletmelerle  iletişim kurarak, bu konudaki çalışmaları planlar.

ı) İş yerleri ile iş birliği içinde işe yerleşen mezunları izler, öğretim programlarında öngörülen amaç ve hedeflere ne derece ulaşıldığını belirler, elde edilen verileri analız ederek okul yönetimine sunar. 

i) Yörenin iş gücü ihtiyacının karşılanması ve sektörde çalışanların iş ve meslek alanında gelişmelerini sağlamak amacıyla uyum ve meslek kursları açılmasını okul yönetimine önerir.

j) Okul veya kurumlardaki alan veya dallar ile bunların öğretim programlarına uyumları hakkında sektör temsilcilerini bilgilendirir.

k) Mesleğin önemi, toplumdaki yeri, kişisel olarak kendisine ve ulusal gelişime katkısı vs. ile mesleki aidiyet duygusunun ve meslek eğitimine ilişkin tutum ve davranışlar ile mesleğin geliştirilmesi için gerekli  okul/sınıf etkinliklerini organize eder.

1) İş yeri gezileri düzenleyerek, öğrenci veya kursiyerlere üretim ve istihdam ortamının gerektirdiği anlayış, değer ve davranışlar konusunda çalışmalarda bulunur.

m) Mezuniyeti yaklaşan öğrenci veya kursiyerlerin mesleki yeterliliği ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri içeren özgeçmişler hazırlayarak bunların veri bankaları şeklinde oluşturulmasını organize eder. Bu kayıtların ilgili kurum ve kuruluşlara, işveren 

kuruluşlarına ulaştırılmasını sağlar.

n) İstihdama yönelik olarak yörede ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan meslek alanları ile ilgili bilgileri temin eder. Öğrenci veya kursiyerlerin veya ailelerinin; iş kolları, istihdam durumu, ücretler, gelişmiş ve gelişme potansiyeli taşıyan sektörler vb. ile 

üst öğrenim imkânları hakkında bilgilendirilmesi için gerekli önlemleri  alır.

o) Mezun olan öğrenci veya kursiyerlerden iş piyasasında çalışmak isteyenleri gerekli belgelerle birlikte İŞKUR'a şahsen başvurmaları ve iş isteği ile meslek alanlarında kayıt olmaları için yönlendirir.

ö) Mezunların izlenmesi ve onlardan dönüt alınması amacıyla mezuniyet sonrası mesleki gelişime yönelik etkinliklerin elektronik ortam ya da karşılıklı etkileşim ile gerçekleştirilmesini sağlar. 

p) Mezunların aidiyet duygularının geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması amacıyla dernek, vakıf gibi sivil toplum örgütlerinin oluşturulmasına öncülük eder. Mezunlar demeğine üyeliğin özendirilmesini ve demeğin etkinleştirilmesini sağlar.

t) Komisyon, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu, Kontenjan Belirleme Kayıt-Kabul ve Nakil Komisyonu ile koordineli olarak çalışmalarım yürütür.

MADDE 9- (1) Okul veya kuram yönetimi;

a) Komisyonun çalışmalarına gerekli desteği verir.

b) Komisyon çalışmaları için gerekli kaynakları temin eder ve çalışma ortamını hazırlar.

c) Komisyonun faaliyet sonuçlarını değerlendirir.

ç) Komisyon raporlarında gerekli görülen hususların İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu gündemine alınmasını sağlar.

OKUL YÖNETİMİNİN SORUMLULUKLARI



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Volkan Ali BOZDEMİR BAŞKAN ÖĞRETMEN

2 Münir GÖKALP ÜYE ÖĞRETMEN

3 ÜYE VELİ

4 Tülay ARSLAN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

5 Ezgi ERTEN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

6 YEDEK ÜYE VELİ

İLGİLİ MEVZUAT

(1) Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde  toplanır ve 

      üyeler arasından bir başkan seçerek görev ve iş bölümü yapar.

(2) Denetleme kurulunun görev süresi bir yıldır.

(3) Denetleme kurulu başkanı en fazla üç defa seçilebilir.

(4) Denetleme kurulu, yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler, ara raporlarını bilgi ve gereği için yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulunun faaliyet dönemine ilişkin nihai raporunu ise

      genel kurula sunar.

(5) Denetleme kurulu, yaptığı denetimler sonucu, yönetim kurulunun 6 ncı maddede sayılan birliğin görev ve yetkilerine aykırı faaliyetlerini tespit etmesi hâlinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

(6) Birliğin denetleme kurulu üyesi olan öğretmenlerin başka kurumda dört aydan fazla süreli görevlendirilmelerinde yerlerine yedekleri çağırılır.

(7) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 

     güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu  düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

     güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,  suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı

     Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm olanlar denetleme kurulunda görev alamazlar. Görev almış olanlardan bu niteliği haiz olmadıkları sonradan 

     anlaşılanların bu görevleri sona erer. 

KOMİSYON VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)

1 (EYLÜL)

OKUL-AİLE BİRLİĞİ DENETLEME KOMİSYONU

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ
TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Sebahattin ARSLAN BAŞKAN Okul Müdürü 

2 Gökten ORHON ÜYE Müdür Yardımcısı

3 Mehmet KOCAPINAR ÜYE Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

4 Derya YAMAN ÜYE Sınıf Rehber Öğretmeni

5 Ebubekir Ömer ÇAVDAR ÜYE Sınıf Rehber Öğretmeni

6 Bayram NİHAL ÜYE Sınıf Rehber Öğretmeni

7 Nazım NALÇAKAN ÜYE Sınıf Rehber Öğretmeni

8 ÜYE Okul-Aile Birliği Başkanı

9 ÜYE Okul Öğrenci Temsilcisi

İLGİLİ MEVZUAT : 2016/16 SAYILI GENELGE

OKUL/KURUM MÜDÜRLÜĞÜ
1. Okul/kurum çalışma ekibinin eylem planını hazırlamasını sağlayacaktır.
2. Okul/kurum personelinin konuyla ilgili görev ve sorumluluklarını tanımlayacak ve duyuracaktır.
3. Okul/kurum rehberlik ve psikolojik danışma servisi, şube, branş ve zümre öğretmenleri, yönetim, öğrenci temsilciliği ve okul-aile birliği arasında, eylem planı geliştirme ve uygulamada gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.
4. Okul/kurumunda uygulanacak olan eylem planını İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.
5. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün eş güdümünde sağlık, sosyal hizmet, emniyet, üniversite, sivil toplum kuruluşları, eğitim sendikaları gibi birim, kurum ve kuruluşların destekleri sağlanacaktır. 
6. Okul/kurumda ve dışında güvenliği sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır.
7. İl/İlçe eylem planları çerçevesinde okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi/rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak okul/kurumunda programların yürütülmesinde uygun ortamların sağlanması, personelin görevlendirilmesi, toplantıların 

düzenlenmesi hususlarında her türlü kolaylığı sağlayacaktır.
8. Şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörlerini okuldaki akran ilişkileri ve çevre özelliklerini dikkate alarak belirlemeye çalışacak ve bu faktörleri ve/veya etkilerini en aza indirecek tedbirleri alacaktır. Bu kapsamda;
a. Okul/kurumunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisi ve/veya rehberlik araştırma merkezinin desteği ile şiddet, zorbalık, saldırganlık ve diğer risklere karşı, öğrencilerin yaşam becerileri ve başa çıkma becerileri kazanmalarını sağlayacak temel önleme 

programlarının geliştirilip uygulanmasını sağlayacaktır. 
b. Okul/kurumunda şiddet, zorbalık ve saldırganlık içeren davranışların öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, okul-aile, aile-öğrenci arasında kabul edilmeyeceğini kesin ve temel bir anlayış olarak koyacak ve uygulanmasını sağlayacaktır.
c. Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin şiddet, saldırganlık, zorbalıkla ilgili bilgilendirilmesini ve temel önleme, zorlu yaşam şartlarına yaklaşım, stratejiler ve yönlendirme konularında görüş birliği oluşmasını sağlayacaktır. 
d. Eğitim ekiplerinin desteğiyle okul/kurumlarında görevli öğretmenler için bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir.
e. Eğitim ekiplerinin desteğiyle öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere risk faktörleri, internet, medya, sosyal, kişisel kaynaklı şiddet eğilimleri, nedenleri ve başetme konularında bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir.
f. Şiddet, zorbalık ve saldırganlığın sıklıkla ortaya çıktığı; pansiyon, okul/kurum bahçesi, kantin, atölye, laboratuvar, yemekhane, tuvaletler, okul/kurumun eklentileri, okul servis araçlarının bekleme yerlerinde ve yöneticilerin bulunmadığı diğer birimlerde 

kontrol sağlanacaktır. 
g. Öğrencilerin birbirlerine isim taktıklarını, kendi aralarında gruplaşıp bazılarını dışladıklarını, birbirlerine kırıcı davrandıklarını, fiziksel olarak incittiklerini, aileden ve sosyal unsurlardan dolayı olumsuz yaşantılarını tespit ettiğinde, ya da sorunu fark ettiğinde, 

gecikmeden psiko-sosyal ve eğitsel destek almalarını sağlayacaktır.
h. Şiddete maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrenci, aile ve okul personelinin psiko-sosyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerini almaları için en kısa sürede yönlendirilmelerini sağlayacaktır. 
i. Okul-aile iş birliğini güçlendirerek ebeveynlerin desteğini ve olumlu baş etme becerileri kazanmaları için gerekli tedbirleri alacaktır. 
j. Toplam kalite yönetimi kapsamında okul/kurum gelişim ekipleri ile demokrasi eğitimi ve okul meclisleri çalışmalarında risk faktörlerinin de dikkate alınmasını sağlayacaktır.
9. Öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin psiko-sosyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan rehberlik ve temel önleme programları, diğer rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor ve serbest zaman etkinliklerini bütünleştirerek okulunda 

olumlu psikolojik ortam oluşturulmasını sağlayacaktır. 
10. Okul/kurum içinde eylem planı kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek uygulamada karşılaşılan sorunlar ve önerileriyle mayıs ayının son haftasında İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.

1. Eylem planları çerçevesinde rehberlik ve temel önleme programlarını okulda uygulayacak veya uygulanmasında öğretmenlere destek verecek, yönetici, öğretmen ve ailelere yönelik olarak eğitim seminerleri düzenleyerek,  bu kapsamda yapılan çalışmaların 
gerek planlanmasına gerekse de uygulanmasına katılacaktır.

REHBER ÖĞRETMEN / PSİKOLOJİK DANIŞMAN

EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KOMİSYONU

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

1 (EYLÜL)

KOMİSYON VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)



2. Çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesinde okul/kurum rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak çalışacaktır.
3. Çalışma programları dâhilinde ve gerektiğinde sınıf uygulamalarında öğretmenlerle iş birliği yaparak, gereken desteğini sağlayacaktır.
4. Şiddet, saldırganlık ve zorbalığa maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrencilere psiko-sosyal müdahale hizmeti vererek, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesini sağlayacaktır. 
5. Meslektaş desteği sağlamak amacıyla düzenlenecek olan toplantılara katılacaktır.
6. Katıldığı çalışmaların raporlaştırılmasında etkin rol alarak, üyesi olduğu ekibe gerekli desteği sağlayacaktır.

1. Okul/kurum eylem planının oluşturulmasında, uygulanmasında ve raporlaştırılmasında etkin rol alarak okul ekibine gerekli desteği sağlayacaktır.
2. Okul/kurum eylem planları çerçevesinde okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi/rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak okul/kurumunda yürütülecek programlarda görev alarak, sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirecektir.
3. Okul ve sınıf içinde şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörleriyle ilgili çalışmalarda okul/kurum ekibine yardımcı olacaktır.
4. Sınıfında şiddet, saldırganlık ve zorbalık içeren davranışların öğretmen- öğrenci, öğrenci-öğrenci, okul-aile, aile-öğrenci arasında kabul edilmeyeceğini kesin ve temel bir anlayış olarak koyarak uygulanmasını sağlayacaktır.
5. Öğrencilerinin birbirlerine isim taktıklarını, kendi aralarında gruplaşıp bazılarını dışladıklarını, birbirlerine kırıcı davrandıklarını ya da sözel-fiziksel olarak incittiklerini vb. sorunları tespit ettiğinde, gerekli eğitsel tedbirleri alarak psiko-sosyal destek

 hizmeti almalarını sağlayacaktır. 
6. Şiddete maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrenci ve ailesinin en kısa sürede psiko-sosyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerini almaları için yönlendirecektir. 
7. Ailelerle iş birliğini güçlendirerek çalışmalarda desteğini alacak ve olumlu baş etme becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. 
8. Öğrencilerin ve ailelerin psiko-sosyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan programlar, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor, müzik, çeşitli sanatsal etkinlikler, serbest zaman etkinlikleri, demokrasi eğitimi ve okul 

meclisleri ile okul gelişim çalışmalarını bütünleştirerek sınıfında olumlu psikolojik ortam oluşturulmasını sağlayacaktır. 

1. Seminer ve bilgilendirme çalışmalarında şiddet içeren resim, karikatür ve videolar gösterilmemelidir. 
2. Şiddeti önleyici seminer, toplantı ve çalışmaların yoğunluğu diğer ders ve etkinlikleri aksatıcı, sıkıcı ve bunaltıcı olmamalıdır. 
3. Şiddete eğilimi olan öğrencileri herhangi bir amaçla ayırmak ve tecrit etmek yoluna gidilmemelidir. 
4. Kısa, etkili olmayan, etkinlik temeline dayanmayan, okul iklimine ve öğrencilere somut yararı olmayan sadece bilgi aktarıcı çalışmalar kullanılmamalıdır. 
5. Abartılı bir biçimde kendilik değerini yükseltmeye dayalı etkinlik ve programlar kullanmak yerine kapsamlı kişisel ve sosyal yeterlilik kazandırma programları tercih edilmelidir. 
6. Okul yönetici, öğretmen ve diğer personeli, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere etkinlik ve çalışmalara okulun tüm sosyal çevresinin katılımı sağlanmalıdır. Bu kapsamda;

¢ Milli Eğitim Müdürlükleri 
¢ Gençlik Merkezleri
¢ Kültür ve Sanat Evleri
¢ Halk Eğitim Merkezleri
¢ Sağlık Müdürlükleri
¢ Okul Aile Birlikleri
¢ Mahalli yönetimler
¢ Yerel basın
¢ Emniyet Müdürlükleri
¢ Sivil Toplum Kuruluşları  
¢ Gençlik ve Spor Müdürlükleri 
¢ Amatör Spor kulüpleri
¢ Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
¢ Türkiye İş Kurumu
¢ Ticaret Sanayi Odası
¢ Yeşilay
¢ Kızılay
¢ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Md.
¢ Sütçü İmam Üniversitesi
¢ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KURUMLAR

ÖĞRETMENLER

PLANIN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Yusuf AKGÜL BAŞKAN ÖĞRETMEN

2 Aylin ASLANTAŞ ÜYE ÖĞRETMEN

3 ÜYE VELİ

4 Hikmet DOĞAN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

5 Canan LAPOĞLU KAHVECİ YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

6 YEDEK ÜYE VELİ

İLGİLİ MEVZUAT

KURUL VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)

1 (EYLÜL)

YAYIN KURULU

KURUL TOPLANTI TARİHLERİ
TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Selçuk DOĞAN BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Emine ARSLAN ÜYE ÖĞRETMEN

3 Hatice AKBAL ÜYE ÖĞRETMEN

4 Servan Sami BOZAN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

5 Tülay ARSLAN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

6 YEDEK ÜYE VELİ

İLGİLİ MEVZUAT

1 (EYLÜL)

SAYIM KURULU
KURUL TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

KURUL VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Gökten ORHON BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Aydın TUNUS ÜYE ÖĞRETMEN

3 Aynur BOZİL ÜYE ÖĞRETMEN

4 Dilek AKGÜN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

5 Fatma BULGEN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

6 YEDEK ÜYE VELİ

İLGİLİ MEVZUAT

1 (EYLÜL)

KALİTE KONTROL KOMİSYONU

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

KURUL VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Esra DOĞAN BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Ebru ASLAN ÜYE ÖĞRETMEN

3 Hatice AKBAL ÜYE ÖĞRETMEN

4 Seçil KUSİN ÜYE ÖĞRETMEN

5 Şükriye Pınar DEMİR ÜYE ÖĞRETMEN

6 Aynur BOZİL ÜYE ÖĞRETMEN

İLGİLİ MEVZUAT

1 (EYLÜL)

PROJE HAZIRLAMA EKİBİ

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO TOPLANTI TARİHİ

KURUL VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Gökten ORHON BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Ahmet ARAL ÜYE ÖĞRETMEN

3 Fatih CEYLAN ÜYE ÖĞRETMEN

4 Gürkan AKYOL YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

5 İlker BOZBAY YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

6 YEDEK ÜYE VELİ

İLGİLİ MEVZUAT

1 (EYLÜL)

OKUL SERVİS ARAÇALRI DENETLEME KOMİSYONU

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

KURUL VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Selçuk DOĞAN BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Sibel ABAY ÜYE ÖĞRETMEN

3 Galip PAKSOY ÜYE ÖĞRETMEN

4 Fatma Füsun ACAR YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

5 Gülden USLUKUN YEDEK ÜYE ÖĞRETMEN

6 YEDEK ÜYE VELİ

İLGİLİ MEVZUAT

1 (EYLÜL)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EKİBİ

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

KURUL VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)



Sebahattin ARSLAN

Selçuk DOĞAN

Adem YAŞAR

Atakan GÜNGÖR

İlker BOZBAY (Koruma/Arama ve Tahliye Ekip Başkanı)

Gürkan AKYOL (Kurtarma Ekip Başkanı)

Gökten ORHON (Yangınla Mücadele/Söndürme Ekip Başkanı)

Mehmet Efkan DURGUNGÖZ (İlk Yardım Ekip Başkanı)

SIRA ADI SOYADI GÖREVİ
SORUMLULUK 

ALANI
AÇIKLAMA

1 İlker BOZBAY Ekip Başkanı Okul
Acil durumda kişilerin toplanma bölgesinde sayımlarını yapmak, eksik olup olmadığını tespit 

etmek. Eksikleri söndürme ve kurtarma ekiplerine bildirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak

2 Mehmet Göktan ÖVEZ Ekip Başkan Yardımcısı Okul
Ekip başkanına yardım etmek, ekip başkanı bulunmadığı durumlarda, onun görevini yerine 

getirmek

3 Fatih CEYLAN Üye Pansiyon Ekip başkanının yönlendirmesinde can ve mal güvenliğini sağlamak

4 Mehmet ÖZCAN Üye Okul Ekip başkanının yönlendirmesinde can ve mal güvenliğini sağlamak

5 Volkan Ali BOZDEMİR Üye Okul Ekip başkanının yönlendirmesinde can ve mal güvenliğini sağlamak

6 Ahmet ARAL Üye Okul Ekip başkanının yönlendirmesinde can ve mal güvenliğini sağlamak

7 Tahsin BAKIR Üye Okul Ekip başkanının yönlendirmesinde can ve mal güvenliğini sağlamak

ACİL DURUM EKİPLERİ

Kurum Destek Elemanı

Kurum Destek Elemanı

İşveren

İşveren Vekili

Sivil Savunma Uzmanı/Kulüp Öğretmeni

Çalışan Temsilcisi

Kurum Destek Elemanı

Kurum Destek Elemanı

Koruma/Arama ve Tahliye Ekibi



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ
SORUMLULUK 

ALANI
AÇIKLAMA

1 Gürkan AKYOL Ekip Başkanı Okul
Söndürme ekibinden alacağı talimat ile acil bir durumda öncelikle acil durumdan zarar 

görmüş kişileri daha sonra önemli belge ve malzemeleri kurtarmak üzere ekibi yönlendirmek

2 Yusuf AKGÜL Ekip Başkan Yardımcısı Okul
Ekip başkanına yardım etmek, ekip başkanı bulunmadığı durumlarda, onun görevini yerine 

getirmek

3 Aydın TUNUS Üye Okul Ekip başkanının talimatı ile zarar görmüş kişilerin ve malzemenin tahliyesini sağlamak

4 Canan LAPOĞLU KAHVECİ Üye Okul Ekip başkanının talimatı ile zarar görmüş kişilerin ve malzemenin tahliyesini sağlamak

5 Mahmut TAMER Üye Okul Ekip başkanının talimatı ile zarar görmüş kişilerin ve malzemenin tahliyesini sağlamak

6 Atakan GÜNGÖR Üye Pansiyon Ekip başkanının talimatı ile zarar görmüş kişilerin ve malzemenin tahliyesini sağlamak

7 Bayram NİHAL Üye Okul Ekip başkanının talimatı ile zarar görmüş kişilerin ve malzemenin tahliyesini sağlamak

SIRA ADI SOYADI GÖREVİ
SORUMLULUK 

ALANI
AÇIKLAMA

1 Gökten ORHON Ekip Başkanı Okul
Acil bir durumda (yangın, deprem vb.) ilk müdahaleyi yapmak üzere görevli olan söndürme 

ekibini yönlendirme, içeride kalmış kişilerin tahliyesini sağlamak.

2 Muammer ÇETİN Ekip Başkan Yardımcısı Okul
Ekip başkanına yardım etmek, ekip başkanı bulunmadığı durumlarda, onun görevini yerine 

getirmek

3 Nazım NALÇAKAN ÜYE Okul Acil bir durumda, ekip başkanının talimatları doğrultusunda yangına ilk müdahaleyi sağlamak

4 Kenan ALTUN ÜYE Pansiyon Acil bir durumda, ekip başkanının talimatları doğrultusunda yangına ilk müdahaleyi sağlamak

5 Münir GÖKALP ÜYE Okul Acil bir durumda, ekip başkanının talimatları doğrultusunda yangına ilk müdahaleyi sağlamak

6 Mehmet KOCAPINAR ÜYE Okul Acil bir durumda, ekip başkanının talimatları doğrultusunda yangına ilk müdahaleyi sağlamak

Yangınla Mücadele/Söndürme Ekibi

Kurtarma Ekibi



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ
SORUMLULUK 

ALANI
AÇIKLAMA

1 Mehmet Efkan DURGUNGÖZ Ekip Başkanı Okul
Yaralı personele sağlık ekipleri gelinceye kadar almış olduğu eğitim doğrultusunda ilk 

yardımda bulunmak, gerektiğinde sağlık ekiplerine yardım etmek

2 Şükriye Pınar DEMİR Ekip Başkan Yardımcısı Okul
Yaralı personelin bulunduğu alanda, diğer personeli kontrol altına alıp paniği önlemek; ilk 

yardım eğitimi almamış personelin müdahelesine engel olmak

3 Nilüfer ORAL ÜYE Okul Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak

4 Ebubekir Ömer ÇAVDAR ÜYE Pansiyon Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak

5 İlknur DEMİR ÜYE Okul Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak

6 Seçil KUSİN ÜYE Okul Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak

7 Hikmet DOĞAN ÜYE Okul Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak

İlk Yardım Ekibi



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Sebahattin ARSLAN BAŞKAN OKUL MÜDÜRÜ

2 Esra DOĞAN ÜYE MÜDÜR YARDIMCISI

Selçuk DOĞAN ÜYE MÜDÜR YARDIMCISI

Gökten ORHON Üye MÜDÜR YARDIMCISI

Mehmet KOCAPINAR Üye PSİKOLOJİK DANIŞMAN

3 Baki KAYMAZ ÜYE PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Seçil KUSİN ÜYE 9. SINIF REHBER ÖĞRETMENİ

Metin İLBOĞA Üye 10. SINIF REHBER ÖĞRETMENİ

Mahmut TAMER Üye 11. SINIF REHBER ÖĞRETMENİ

4 İlker BOZBAY ÜYE 12. SINIF REHBER ÖĞRETMENİ

5 Münir GÖKLAP ÜYE DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

6 EBRU YAŞAR ÜYE OKUL AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ

İLGİLİ MEVZUAT

Krize Müdahale Ekibi öğrenciler, eğitimciler veya tüm okul çalışanları için fizik veya psikolojik tehlike yaratan durumlara müdahale etme yetkisi tanınan profesyonel bir ekip olarak tanımlanabilir.

1. Kritik duruma müdahale etmek.
2. Güvenliği, sosyal yardımı ve bakımı sağlamak.
3. Kaosu durdurmak.
4. Öğrencilere, ailelere, çalışanlara danışmanlık, kılavuzluk yapmak.
5. Krize müdahale planları geliştirmek, var olanları gözden geçirip düzeltmek.
6. Her an çıkabilecek bir kriz durumuna hazır halde bulunmak.

         Görev Alanları:

1. Tıbbi veya doğal bir olaya bağlı acil durumlar
a. Deprem
b. Sel baskını
c. Fırtına
d. Toprak kayması
e. Bir öğrenci, eğitimci veya bir çalışanda ani fiziki bir hastalığın olması
f. Bir öğrenci, eğitimci veya bir çalışanda ani psikolojik bir hastalığın olması
g. Kazalar
2. Okulda veya okul çevresinde şiddet
3. Bir öğrencinin veya çalışanın ölümü
4. Bir öğrencinin veya çalışanın intiharı veya intihar girişimi
5. Cinsel istismar

      Krize Müdahale Ekibinin Üyelerinin Nitelikleri:

1. Liderlik
2. Eğitimli oluş

1 (EYLÜL)

PSİKO-SOSYAL VE KRİZ MÜDAHALE EKİBİ

EKİP TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)

KURUL TANIMI VE İŞLEVLERİ

         Ekibin Amaçları:



3. Ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın bir kişiliğe sahip olma
4. Soğukkanlılık
5. Profesyonel bakış açısını koruyabilme yeteneği
6. Karar verebilme yeteneğinin iyi olması
7. Her an bulunabilinir olma

Krize Müdahale Ekibi liderinin ve yedeğinin sorumluluklarının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Sorumluluk verilirken mutlaka belirli durumlara müdahalelerde yetkili kılınmış olması gerekir. Psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Ekibi, Okul Müdürü 

1. Okul Yönetimi:
             Okul Müdürü
             Okul Müdürü Yardımcısı

2. Psikolojik Danışma Servisi:
              Rehber Öğretmen

3. Öğretmen Temsilcisi
4. Öğrenci Temsilcisi
5. Veli Temsilcisi

1. Psikososyal Müdahale Birimine başkanlık eder.
2. Okulda psikososyal müdahale hizmetlerine yönelik çalışmaları kolaylaştırıcı ve zenginleştirici tedbirlerin alınması yönünde tüm olanakları harekete geçirir.
3. Okul ortamında öğrencilerin travmatik / zorlu yaşam olaylarına ( fiziksel ve duygusal şiddet, istismar, ihmal vb. ) maruz kalmamaları için gerekli tedbirleri alır.
4. Acil durumlarda başvurulacak kurum ve kişilerin telefon kayıtlarını tutar. ( ambulans, polis, itfaiye, acil servis, okul çalışanları vb) ve gerektiğinde bağlantı kurar.
5. Travmatik yaşantıya maruz kalmış öğrencilerin sağlık kurumlarına sevkini sağlar ve durumlarını izleyerek gereken tedbirleri alır.
6. Travmatik / zorlu yaşam olayına maruz kalan veya etkilenen öğrencilerin devam / devamsızlık durumlarıyla ilgili izleme çalışmalarının yapılmasını ve gereken önlemlerin alınmasını sağlar.
7. Acil durumlarda okulda bulunmayan psikososyal müdahale okul ekip üyelerini bilgilendirir.

1. Yaşanan, Travmatik / zorlu yaşam olayına maruz kalmış öğrencilere götürülecek Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde öğrencinin yanında, öğretmenleri, ailesi, arkadaşları gibi yakın çevresinin de psikososyal
       müdahale sürecine katılımını sağlar.
2. Yaşanan, Travmatik / zorlu yaşam olayları sonrasında bu yaşantıya maruz kalmış öğrencilerle ilgili olarak izleme dosyası oluşturur doldurur ve gelişen sürece yönelik olarak dosya bilgilerini güncelleştirir.
3. Yaşanan, Travmatik / zorlu yaşam olayları ortadan kalktığında Psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Ekibi üyeleri ile dayanışma  toplantıları düzenlenmesini önerir. Bu toplantılarda olan biteni, yapılanlar ve yapılmayanlar konuşulur.
      Etkilenen ekip üyeleri için yapılabileceklerin belirlenmesi sağlanır. 
4. Psikososyal müdahale ile ilgili konularda okul çalışanlarına, ailelere ve öğrencilere bilgilendirme çalışmaları ve psikolojik destek sağlar.

1.  Okul eylem planı doğrultusunda öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme toplantılarına katılır.
2. Sınıfında Travmatik yaşantıya maruz kalmış yada risk altında olduğu düşünülen öğrencilere yapılabilecekler konusunda Okul Psikolojik Danışma Servisi ile işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır.
3. Psikososyal Müdahale Hizmetleri kapsamında kendisine verilenleri yapar.

1. Velileri krizden haberdar eder.
2. Veli ihtiyaçlarını belirler ve ekip üyelerine bilgi verir.

1. Olası Travmatik / zorlu yaşam olaylarına karşı okul genelinde alınması gereken tedbirler, bilgilendirmeler ve sunulacak hizmetler açısından gerekli çalışmaları kapsayan okul eylem planını hazırlar.
2. Yaşanan, yaşanabilecek Travmatik / zorlu yaşam olayının özelliğine göre okul çevresi ile ilgili güvenliği sağlayarak ilgili birimleri haberdar eder. ( ambulans, polis, itfaiye, aile vb. )
3. Karmaşayı durdurarak yanlış anlaşılmaları önler.
4. Yaşanan, Travmatik / zorlu yaşam olayları ile ilgili olarak İlçe Psikososyal Müdahale birimiyle işbirliğine geçer.
5. Yaşanan, Travmatik / zorlu yaşam olaylarında sonra kime ne zaman ne kadar ve nasıl açıklama yapacağı konusunda karar alır.
6. Rehberlik ve Araştırma Merkezinden psikososyal müdahale hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alır. Okulun ihtiyacına yönelik ileri psikososyal müdahale yöntemlerinin uygulamasını talep eder.
7. Travmatik yaşam durumunda olan bitenin ve yapılanların kaydını tutar.
8. Psikososyal Müdahale Hizmetleri okul eylem planı doğrultusunda toplantılar yapar.
9.Okul eylem planını ekim ayı içerisinde, çalışma raporlarını ise ocak ve haziran ayı içerisinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne gönderir

OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ:

PSİKOSOSYAL MÜDAHALE EKİP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

başkanlığında aşağıda yer alan üyelerden oluşmuştur.

PSİKOLOJİK DANIŞMANIN GÖREVLERİ:

SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ:

VELİNİN GÖREVLERİ:

PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ OKUL EKİBİNİN GÖREVLERİ:



1- Çalışanların ve diğerlerinin alınan bilgileri başkalarına iletmeleri önlenir.
2- Üst düzey yetkililer durumdan haberdar edilir.
3- Krize müdahale ekibi harekete geçirilir.
4- Krize müdahale ekibi ile birlikte gereken psikolojik danışman, psikolog ve sosyal çalışmacılar devreye sokulur.
5- Olaydan etkilenen öğrencilerin yakın arkadaşları bilgilendirilir ve onlara destek sağlanır.
6- Resmi bir duyuru hazırlanır.
7- Acil müdahale birimlerine acil toplantı duyurusu yapılır.
8- İhtiyaç duyulan gereksinimler gözden geçirilir.
9- Etkilenen öğrenci ve diğerlerine yardım için profesyoneller görevlendirilir.
a. Yas desteği sağlanır.
b. Öğretmenlere gözden geçirme ve tartışma soruları hazırlanıp verilmesi  
c. Yaşanan olayla ilgili alanda hizmet veren toplumsal kurum ve kuruluşların listesi hazırlanır.
10- Resmi duyuru hazırlanır.
11- Acil müdahale birimleri ekipleriyle ekip toplantıları düzenlenir.
12- Krize müdahale ekibi üyeleri diğer çalışanları gözlemek, aileleri bilgilendirmek, uyarmak, destek sağlamak, etkilenen öğrencilere  ait eşyaları toplamak, etkilenen öğrencilerin devam çizelgesinden çıkarılmasını

 sağlamak üzere görevlendirilir.

1- Kriz durumu ile ilgili veya kriz durumu yaratacak olan olayla ilgili bilgi veren kişi bu bilgiyi başka bir yerde söylememesi konusunda uyarılır. Eğer bu kişi bunu beceremeyecek gibi görünüyorsa okul içinde durumla ilgili
 konuşulmaya devam edilerek tutulmaya çalışılır.

2- Gelen bilginin doğru olup olmadığı kontrol edilir.
3- Diğer çalışanlar bu haberi okul içinde veya dışında yaymamaları, herhangi bir şey yapmamaları ve talimat beklemeleri konusunda uyarılırlar.
4- Olayın doğrulanmasının hemen ardından İlçe Milli Eğitim ve İl Milli Eğitim haberdar edilir.
5- Krize müdahale ekibi haberdar edilir ve olay yerine intikali sağlanır. İlgili diğer birimler ilk anda lüzumsuz bir biçimde alan haline sokulmaz.
6- Krize müdahale ekibi olay yerinde topladığı bilgileri okul müdürüne düzenli bir biçimde iletir.

a. Toplantı düzenler, kriz durumu, dolaşan dedikoduları, haberleri gözden geçirir.
b. Olayla ilgili kişilerin fotoğrafları ile tanıtımı yapılır.
c. Etkilenen öğrencilere yapılabilecekler konusunda öğretmenlere kılavuzluk eder, bilgi sağlar, broşür verir.
d. Öğretmenler; öğrencilerin tüm duygularını, üzüntülerini, kaderlerini, yasalarını, öfkelerini dillendirmeleri konusunda rahat bırakmaları için cesaretlendirilir.

A) Yapılması Gerekenler:

B) Krize Müdahale Ekibi ve Okul Çalışanları Kendi Arasında:

GENEL KRİZE MÜDAHALE GÖREV LİSTESİ

Psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Eylem Planı Çerçevesinde;



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Selçuk DOĞAN BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Şükriye Pınar DEMİR ÜYE ÖĞRETMEN (SAĞLIK TEM KULÜBÜ)

3 Mehmet ÖZCAN ÜYE ÖĞRETMEN (SPOR KULÜBÜ)

4 İlknur DEMİR ÜYE ÖĞRETMEN (YEŞİLAY KULÜBÜ)

5 ÜYE ÖĞRENCİ

6 ÜYE VELİ

İLGİLİ MEVZUAT

1 Okul sağlığı planını hazırlamak

2 Okul sağlığı planı çerçevesinde görevlileri belirleyerek okul müdürünün onayına sunmak

3 Okul sağlığı bileşenleri kapsamında plan ve uygulamaları gerçekleştirmek

1 (EYLÜL)

OKUL SAĞLIĞI YÖNETİM EKİBİ

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO VE AY TOPLANTI TARİHİ

KURUL VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)



SIRA ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI

1 Selçuk DOĞAN BAŞKAN MÜDÜR YARDIMCISI

2 Mehmet KOCAPINAR ÜYE ÖĞRETMEN (REHBER ÖĞRETMEN)

3 Hikmet DOĞAN ÜYE ÖĞRETMEN (BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ)

4 Yusuf AKGÜL ÜYE ÖĞRETMEN (SÖZEL GURUBU)

5 Mehmet Efkan DURGUNGÖZ ÜYE ÖĞRETMEN (SAYISAL GRUBU)

6 Sibel ABAY ÜYE ÖĞRETMEN (DİL GRUBU)

7 ÜYE VELİ

8 ÜYE ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ (12. SINIF)

9 ÜYE ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ (ARASINIF)

İLGİLİ MEVZUAT

1 Yapılacak ortak sınavların sınav programını hazırlamak
2 Kaynak araç gereç hazırlama ve basımını sağlamak
3 Sınav istatistikleri oluşturmak
4 Sınav başvursu için gerekli belgeleri incelemek
5 Başvuru işlemlerini yapmak (DPYB, YKS..VB)

1 (EYLÜL)

SINAV PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME EKİBİ

KOMİSYON TOPLANTI TARİHLERİ

TOPLANTI NO TOPLANTI TARİHİ

KURUL VE GÖREVLERİ

2 (OCAK)

3 (HAZİRAN)


