


27 Eylül 1989’da Sezai TürkeĢ-Feyzi Akkaya Anadolu Teknik Lisesi  
Adıyla Resmi Törenle Eğitim-öğretime AçılmıĢtır. 
 

 

 

 

 

Okulumuzda Aşağıdaki Alanlarda Eğitim Öğretim Verilmektedir. 

  
-Bilişim Teknolojileri Alanı 

     Veri Tabanı Programcılığı Dalı 

      Web Tasarımı 

· Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 

      Ev Aletleri Teknik Servisi Dalı 

      Otomasyon Sistemleri Dalı 

 

· Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı 

       Mekatronik Dalı 

 

· İnşaat Teknolojisi Alanı 

       Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Dalı 

 

· Makine Teknolojisi Alanı 

       Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı 

OKULUMUZ; 



BĠLĠġĠM 
TEKNOLOJĠLERĠ 
ALANI 



DONANIM 
SINIFI 

YAZILIM 
SINIFI(IBM) 



GRAFĠK 
LAB. 

PROGRAMLAMA 
SINIFI 



ELEKTRĠK-
ELEKTRONĠK 
TEKNOLOJĠLERĠ
ALANI 







ENDÜSTRĠYEL 
OTOMASYON 
TEKNOLOJĠLERĠ
ALANI 







MAKĠNE 
TEKNOLOJĠSĠ 
ALANI 



CAD/CAM 
LAB. 

CNC ATELYESĠ 



HĠDROLĠK-
PNÖMATĠK LAB. 

KAYNAK 
ATELYESĠ 



MAKĠNE 
ATELYESĠ 

MALZEME 
ATELYESĠ 



TESVĠYE 
ATELYESĠ 



ĠNġAAT 
TEKNOLOJĠSĠ 
ALANI 









Kılık Kıyafet 
Kuralları 



Kılık Kıyafet Kuralları 
 Öğrenciler okulun belirlenmiĢ kıyafetini giymek 

zorundadırlar. 

 Kız öğrenciler gömlekleri dar ve  içlerini gösterecek kadar  

ince olamaz yaka düğmesi hariç diğer düğmeler kapalı 

tutulur. 

 Öğrenciler gömleklerini etek veya pantolonlarının içinde 

tutmak zorundadırlar. 

 Kolye, yüzük, küpe, bilezik gibi aksesuar takmak, kumaĢ 

veya deri yelek, dar hırka, kazak vb. giyilmesi yasaktır. 

 

 



Kılık Kıyafet Kuralları 
 Kız öğrenciler makyaj yapamaz ,saç boyatamaz ve 

oje kullanamazlar. 

 Spor kıyafeti ancak beden eğitimi dersinde ve spor 

karĢılaĢmalarında giyilir. 

 Öğrenciler beden eğitimi derslerine spor kıyafeti ile 

katılırlar. 

 Beden Eğitimi derslerinin veya spor karĢılaĢmalarının 

bitiminde spor kıyafeti spor salonunda çıkarılır, 

dersliklerin bulunduğu binaya okul kıyafeti ile gelinir. 



SINIF 
GEÇME  



Doğrudan Sınıf Geçme  

 Ders yılı sonunda, tüm derslerden baĢarılı 

olan, 

BaĢarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu 

baĢarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan 

sınıfını geçer.  

Yıl sonu baĢarı puanı ile baĢarılı sayılamayacak 

derslerden (dil anlatım ve atölye) baĢarısız 

olan öğrenciler o derslerden sorumlu geçer 



 Değerlendirme  

Puanlar ve derecesi aĢağıdaki gibidir.  

 

                 Puan                               Derece 

          85,00-100                                   Pekiyi 

          70,00-84,99                                  Ġyi 

          60,00-69,99                                 Orta 

          50,00-59,99                                Geçer 

          0   -  49,99                               Geçmez  

             

 



Öğrencinin, ders yılı sonunda 
herhangi bir dersten baĢarılı 

sayılabilmesi için; 
         

  iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en 

az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun 

ikinci dönem puanının en az 70 olması, 

 ĠĢletmelerde beceri eğitimi görenlerin,beceri 

sınav puanı en az 50, birinci ve ikinci dönem 

puanlarıyla beceri sınav puanının aritmetik 

ortalamasının en az 50 veya beceri sınav 

puanının 70 olması gerekir 

 
 



Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun 
Kalkması  

   Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden;bir sınıfta 

baĢarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar  sorumlu 

olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar 

da dâhil toplam 6 dersten fazla baĢarısız dersi 

bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçiĢler nedeniyle 

ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dahil edilmez. 

 Sorumluluk Sınavları, Eylül, ġubat ve Haziran aylarının ilk 

haftası içerisinde yapılır. 

 Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında 

baĢarılı olunması halinde kalkar 

 



Sınıf Tekrarı  

 
Doğrudan, Yıl Sonu BaĢarı Puanıyla ya da 

Sorumlu Olarak sınıf geçemeyenlerle 

Devamsızlık nedeniyle baĢarısız sayılanlar 

sınıf tekrar eder  

Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir 

defa yapılır.  



Ödüllendirilecek DavranıĢlar ve Ödüller 

 Ödül ve Disiplin Kurulu,tüm derslerde baĢarılı olan, 

dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den 

aĢağı olmayan ve davranıĢ puanı 100 olan 

öğrencilerden;  

 70,00-84,99 arası TeĢekkür 

 85,00 ve yukarı olanları Takdir belgesi 

 Lise süresince en az 3 öğretim yılının tüm döneminde 

Takdir belgesi alanları Üstün BaĢarı Belgesi ile 

ödüllendirir. Bu belgeyi alan öğrenciler okulun iftihar 

listesinde yer alır. 

 



Ödüllendirilecek DavranıĢlar ve Ödüller 
   Okul Ödül ve Disiplin Kurulu, puan Ģartına bağlı kalmadan 

aĢağıdaki davranıĢları gösterenleri onur belgesi ile ödüllendirir 

 a) Türkçeyi doğru ve güzel kullanan 

 b) Hiç devamsızlığı bulunmayan 

 c) DavranıĢlarıyla arkadaĢlarına ve çevresine iyi 

örnek olan  

 d) Görgü kurallarına uyan ve insan iliĢkilerinde 

örnek olan 

  

 

 

 



ÖDÜLLENDĠRĠLECEK DAVRANIġLAR VE 
ÖDÜLLER 

 e) ÇeĢitli yarıĢmalarda, sosyal, sportif ve sanatsal 

faaliyetlerde üstün baĢarı göstermek.  

 f) Eğitici kol çalıĢmalarında liderlik vasfı 

göstermek ve gösterdiği faaliyetlerle eğitime 

katkısı bulunmak.  

 g) Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve 

kullanmadaki örnek davranıĢları okul yönetimi veya 

öğretmenlerince tespit edilmiĢ olmak.  



DĠSĠPLĠN CEZALARI 

 
    Öğrencilere, kusurlu veya cezayı gerektiren 

davranıĢlarının niteliklerine göre;  

 a) Kınama 

 b) Okuldan Kısa Süreli UzaklaĢtırma, 

 c) Okul DeğiĢtirme,  

 ç) Örgün Eğitim DıĢına Çıkarma,  

        cezalarından biri verilir.  

 



DEVAM-DEVAMSIZLIK  

 
 Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır.  

 Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına 

gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise 

yarım gün sayılır.  

 b) Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam 

etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun baĢarısız sayılır.  

Toplam devamsızlık süresi 30 gündür (özürsüz 10 özürlü 20 

gün) 

 Her 5 defa geç kalma, yarım gün devamsızlık olarak kabul 

edilecek. 



ANADOLU TEKNĠK 
PROGRAMINA GEÇĠġ 

 9. SINIFI DOĞRUDAN GEÇEN VE YIL SONU 
BAġARI PUANI EN AZ 70 OLAN ÖĞRENCĠLER 
ATP’YE BAġVURABĠLĠRLER 

 ÖĞRENCĠLER, MATEMATĠK, FĠZĠK, KĠMYA, 
BĠYOLOJĠ VE DĠL ANLATIM DERSLERĠNĠN YIL 
SONU BAġARI PUANLARININ ARĠTMETĠK 
ORTALAMASINA GÖRE YERLEġTĠRĠLĠRLER 

 ATP MESLEK ALANLARINA GEÇMEK ĠSTEYEN 
ÖĞRENCĠLER, KENDĠ OKULLARI DIġINDA DĠĞER 
OKULLARDA BULUNAN ATP MESLEK ALANLARINI 
DA SEÇEBĠLĠRLER. 

 



ANADOLU MESLEK 
PROGRAMINA GEÇĠġ 

• Alana yerleĢtirme puanı, öğrencinin 9 
uncu sınıf yılsonu baĢarı puanının %60 ı 
ile ortaokul sınıflarının yılsonu baĢarı 
puanlarının aritmetik ortalamasının %40 
ı toplanarak belirlenir.  

•  AMP meslek alanlarını seçmek isteyen 
öğrenciler sadece kendi okullarında 
bulunan alanları öncelik sırasına göre 
tercih edeceklerdir.  



ALAN VE DAL SEÇĠMĠ 

 

 

 

ALAN SEÇĠMĠ 9. SINIFIN SONUNDA 

 

DAL SEÇĠMĠ 10. SINIFIN SONUNDA 
YAPILIR 



ĠSTEYEN ÖĞRENCĠLER; 

10. SINIFIN ĠLK DÖNEMĠ 
SONUNA KADAR ALAN, 

11. SINIFIN ĠLK DÖNEMĠ 
SONUNA KADAR DAL 
DEĞĠġĠKLĠĞĠ 
YAPABĠLĠRLER.  


