Gazimağusa Türk Maarif Koleji
2014 - 2015 Öğretim Yılı

OKUL KİMLİK BİLGİLERİ

OkulunAdı:
Gazimağusa Türk Maarif Koleji
Adresi:
Gazimağusa - KKTC
Kuruluş Tarihi: 1982
Telefonlar:
3667595, 3667551, 3667552, 3667553
Faks:
3663955
E-mail:
gmtmk@mebnet.net
Web :
http://gmtmk.mebnet.net
Türü:

Ortaokul – Lise Bünyesinde:
a) Kolej sınavıyla giriş yapmış olan 6,7,8,9,10,11 sınıf
öğrencileri,
b) Yönlendirme sınavı ile girmiş olan 12 sınıf öğrencileri
c) Lise bölümünde ÖSYS YGS ve LYS ve IGCSE/ ALEVEL branşlarına yönelik eğitim alan öğrencilerin eğitimöğretim gördüğü yabancı dille eğitim yapan Anadolu lisesi.

Amaçları:
 Atatürk ilk ve devrimlerine bağlı, yaratıcı ve hür
düşünceye sahip, demokratik, kalbi yurt ve insan
sevgisiyle dolup taşan , sağlam karakterli, dürüst, gerekli
bilgi ve beceriyle donanmış, hoşgörülü, başarılı, çalışkan,
mutlu bireyler yetiştirmek
 YGS ve LYS ile öğrenci alanTürkiye’deki üniversitelere
öğrenci hazırlamak
 IGCSE ve A-LEVEL ile öğrenci alan Türkiye, KKTC ve
üçüncü dünya ülkelerine öğrenci hazırlamak
 Yurt dışına gitmeyecek öğrenciler için kendi sınavları ile
öğrenci alan KKTC deki ünivesitelere hazırlamak
 En üst seviyede İngilizce yabancı dil eğitimi sağlamak

Müdürler:

Yılmaz Şeçkiner (1986-96), Ejder Yelken (1996-2003),
İlknur Şemi (2003-2004), Raif Güveniş (2004-2008), Mustafa
Borataş (2008-2009), Bahadır Volkan (2009- )

Tarihçesi:

1982 yılında Namık Kemal Lisesi bünyesinde kolej bölümü
olarak kurulan GazimağusaTürk Maarif Koleji 1982-1986 yılları
arasında eğitim öğretimi Namık Kemal Lisesi binalarında
sürdürdü. 1986-1987 Öğretim yılında halen eğitimini
sürdürdüğü şimdiki binasına taşındı.
Kurulduğu tarihten günümüze kadar geçmişi başarılarla dolu
olan bir okuldur.
Yurt dışındaki üniversitelerden Kabul alma başarısı
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar ve TÜBİTAK,
Üçüncü ülkelerin yabancı dilde (İngilizce,Fransızca,Almanca)
yaptığı sınavlar,
 Futbol,Voleybol,Basketbol,Tenisv.b. çeşitli dallardaki spor
müsabakaları,
 Folklor, Müzik, Satranç gibi sosyal etkinliklerde KKTC’deki
okullar arasında sürekli ilk sıralarda, genellikle ilk üç
içerisinde yerini almıştır.




Okul Konumu:

Okul Binası:
İdari Bina (Müdür, Baş müdür muavini, müdür muavinleri ,
sekreter odaları) Nöbetçi muavin odası,fotokopi odası,
Kütüphane, 29 adet Derslik, Kafeterya, BilgisayarLaboratuvarı,
Fizik laboratuvarı, Kimya laboratuvarı , Biyoloji laboratuvarı ,
İngilizce Dil laboratuvarı, Kapalı Kültür Salonu, 2
RehberlikOdası, IGCSE Yönlendirme Merkezi, İngilizce Zümre
Odası, Matematik Zümre Odası,Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe
zümre odası, Kimya Zümre odası , Halı saha, Açık Basketbol ,
Voleybol sahası, Resim Atolyesi , Ortaokul Öğrenci tuvaletleri,
Lise öğrenci Tuvaletleri.

Okul Personeli: Müdür, 4 Müdür Muavini, 83 Öğretmen, 3 Sekreter, 4
Hademe (2 E, 2 K), 2 Gece Bekçisi.
ÖğrenciSayısı: 570 (321 K- 249 E)
Sınıf Sayısı
: 29

Sınıflar :

6. sınıflar 3 şube.
7. sınıflar 3 şube.
8. sınıflar 3 şube.
9. sınıflar 2 şube A level Science 1 şube A level Art 1 şube
ÖSS Fen olmak üzere toplam 4 şube
10. sınıflar 1 şube ÖSS FEN 1 şube ÖSS TM 1 şube A level
ART 2 şube A level Science olmak üzere toplam 5 şube
11. sınıflar 1 şube ÖSS FEN 1 şube ÖSS TM 1 şube A level
ART 2 şube A level Science olmak üzere toplam 5 şube
12. sınıflar 2 şube ÖSS FEN 1 şube ÖSS TM 1 şube IGCSE
SCIENCE 1 şube IGCSE ART 1 şube A level Science
olmak üzere toplam 6 şube

GENEL KURALLAR
1. Okul ilk ders 07:55 de başlayıp 13:05’te son dersle bitmektedir.
2. İlk ders okula gelmeyen ve aralarda eksik olan öğrenci idare tarafından aileye bildirilir.
3. İzinsiz ,özürsüz derse girmeyen öğrenci hakkında disiplin kuralları uygulanır.
4. Okul saatleri içerisinde okuldan izinsiz bir şekilde ayrılmak yasaktır.
5. Pazartesi günleri 13:05 – 14:00 arası öğrenci sorumluluğu velilere aittir.
6. Bir okul gününde en az bir ders eksik yazılan öğrenci yarım gün okula gelmemiş sayılır.
7. Herhangi bir mazereti olmaksızın 15 gün devamsızlığı olan öğrenciler sınıfta kalır.
8. Velilerin sınıflara girmeleri yasaktır.
9. Öğrencilerin çok sık bir şekilde okul idaresinden ağrı kesici istedikleri gözlenmiştir.
Öğrencinin ağrı kesici içmesi gerekli ise aile tarafından okula bildirilmesi rica olunur.
10. Kılık kıyafeti uygun olmayan öğrenci derse alınmayacak ve aile aranacaktır. Kılık
kıyafetle ilgili özel durumu olan öğrenci sınıfa girmeden nöbetçi muavinden izin
alacaktır.
ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN KURALLAR
1. Erkek öğrenciler saçları kısa ve düzgün taranmış (gerekiyorsa sakal tıraşı )olmalıdır.
2. Her türlü takı ( Küpe,hızma,piercing,halhal,bilezik kolye,yüzük vb)kesinlikle yasaktır.
3. Okul pantolonu giyecektir. Yazın okul t-shirt ‘ü kışın ise okul sweatshirt ve montları
giyilecektir.değişik renkte atkı bere ve eldiven kullanılmayacaktır.
4. Beden eğitimi dersi olduğu günlerde okul beden eğitimi kıyafetleri(eşofman)
giyilebilir.
KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN KURALLAR
1. Saçlarda boya, röfle, balyaj gibi değişiklikleryapılmayacaktır.
Saçlar düzgün taranmış olmalı uzun saçlar toplanmalı ve toka takılmalıdır.
2. Kız öğrencilerde makyaj yasaktır.Tırnaklar kısa ve ojesiz olmalıdır.
3. Yazın okul t-shirt ‘ü kışın ise okul sweatshirt ve montları giyilecektir.okul eteği veya
pantolonu giyebilir.Değişik renkte atkı bere ve eldiven kullanılmayacaktır.Etek boyu
dizin en fazla 3 parmak üzerinde veya daha uzun olmalıdır.(etek belleri
katlanmayacaktır.
4. Her türlü takı ( Küpe, hızma, piercing, halhal, bilezik, kolye,yüzük vb)kesinlikle
yasaktır.Kız öğrenciler tek ve küçük bir çift küpe takabilir.
5. Beden eğitimi dersi olduğu günlerde okul beden eğitimi kıyafetleri(eşorfman)
giyilebilir.

SINAV KURALLARI
1-Öğrenciler sınav için zamanında(1. Periyod sınavları 08:30-10:00 2. Periyod sınavları

10:30-12:00)ve istenilen düzende hazır olmak zorundadırlar.Sınavdagözcü olan öğretmen
,gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini değiştirebilir.
2- Öğrenciler sınavda kalem ,silgi,cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç gereçlerini
ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadırlar. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu
araçlar istenemez veya ortak kullanılamaz.
3-Genel sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka öğretmenle
birlikte uygulayabilir.
4-Öğrenciler sınav kağıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumakla,
bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdür.bu
açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilmez.
5-Sınavda her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak ,bir başkasının kağıdına
bakmak veya kağıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır.
6-Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kağıtlarını anında ve
istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar . Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı
iptal edilir.
7- a)Sınav başladıktan sonra en çok 30 dakika içerisinde geç kalan öğrenciler sınava
alınabilir
b)Sınavını bitiren öğrenci kağıdını teslim ederek sınavdançıkabilir
c)Dışarı çıkan öğrenci sınav yerinden uzaklaşır,sınavı devam eden sınıfların önünde
duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremez
8-Sınav kağıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz.
9-a)Raporlu veya izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen
gün ,saat ve yerde bulunmak zorundadırlar.Girilmeyen sınavlar için ilk 3 gün içerisinde
rapor nöbetçi muavine ulaştırılmalıdır.
b) İkinci periyot sınavına rahatsızlığı nedeni ile giremeyecek durumda olan öğrenciler
okuldan ayrılmadan önce mutlaka ilgili muavine bildirmelidir. Özürsün 2. Periyoda
girmeyen öğrenciler telafi sınavına alınmayacaktır.

