
OKUL – VELİ SÖZLEŞMESİ (örneği) 
 

        
Aşağıdaki maddeler içinden tarafımı ilgilendirenleri yerine getireceğimi 
taahhüt; ve bunlara uymadığımın belirlenmesi halinde doğabilecek her türlü 
sonucu peşinen kabullendiğimi beyan ediyorum. 
Bu taahhütlerimin yerine getirilmesinde karşılaşabileceğim maddi güçlükler 
olması halinde, benzer sonuçları sağlayabilecek alternatif yollar arayıp 
bulacağım ve söz konusu güçlüklerin taahhütlerimi yerine getirmemi bütünüyle 
engellemesine izin vermeyeceğim. 

 
1.  “Gürültüsüz ve Özgür Okul” adıyla özetlenen ve bu sözleşmenin ayrılmaz 

parçası  sayılan Disiplin Politikası’nın veli olarak bana yüklediği 
yükümlülükleri yerine getireceğim, 

2. Söz konusu Disiplin Politikası kapsamındaki  şu noktalara özel önem 
vereceğim: 
(i) Kıyafet konusunda konulmuş bulunan ve tek tipten uzak ama kurumsal 

ciddiyeti simgeleyen kurallara titizlikle uyulmasını veli olarak 
sağlayacağım, 

(ii) Öğrenme özgürlüğü olarak ifade edilen ve her öğrencinin sakin bir 
derslik ortamında diğer öğrencilerin bu sükuneti bozabilecek herhangi 
bir davranışta bulunmaksızın öğrenebilme hakkına, velisi bulunduğum 
öğrencinin tam olarak uyması için üzerime düşeni yapacağım, 

(iii) Disiplin Politikasının yaptırım hükümlerinin uygulanmasını hiçbir şekilde 
geciktirmeyeceğim, 

(iv) Öğrenci hakkında, görüşmek için davet edildiğimde buna gecikmeksizin 
uyacacağım, 

(v) Öğrenciyi, okul yönetimince plânlanan, sosyal etkinliklere katılması  
konusunda teşvik edeceğim, 

(vi) Örencinin, okul araç-gereç ve donanımına verdiği zararı, tarafıma 
bildirilmesi halinde derhal tazmin edeceğim, 

(vii) Öğrencinin, zararlı alışkanlıklarının önlenmesinde okulla yakın işbirliği 
yapacağım. 

12. Öğrencinin, oturduğu semtte toplumla ilişkilerini geliştirmek için çalışmalarda 
bulunmaya -özürlü ve yaşlılalara hizmet, sanat etkinliklerine katılmamış 
olanlara önderlik etmek vbg- özendireceğim, 

13. Öğrencinin ilgi alanlarını genişletme, merak uyarma konusunda özel bir çaba 
harcayacağımı  ve bu çerçevede olmak üzere, imkânlarım  yettiğinde şunları  
sağlayacağım; 

a. Şunları edinmeyi: 
(i) Teleskop, Mikroskop,  
(ii) Bilgisayar ve internet bağlantısı,  
(iii) En az 1 yabancı hoby dergisine abone olma. 

b. Şu yerleri görmesini: 
(i) Feza Gürsoy Bilim Merkezi (Ankara/Altınpark),  
(ii) Deneme Bilim Merkezi (İTÜ-Taşkışla/İstanbul)  
(iii) Rahmi Koç Sanayi Müzesi (Hasköy/İstanbul),  
(iv) British Museum (Londra),  



(v) Smithsonian Institute (Washington D.C.),  
(vi) Science  Museum (Londra) 

c. Sanat etkinliklerine katılması (en az, 2 ayda bir defa bir klasik Türk veya Batı 
Müziği Konseri, en az 2 ayda bir defa tiyatro) 

14. Öğrencinin, televizyon, video, internet gibi  kaynaklardaki şiddeti ve cinsellik 
istismarını içeren filmleri ve siteleri izlemesine kesinlikle izin vermeyeceğim, 

15. Aile yaşamımızda şiddetin hiçbir türüne başvurmayacağım, 
16. Öğrencinin hergün mutlaka banyo yapmasını, bunu vazgeçilmez bir alışkanlık 

haline getirmesini sağlayacağım, 
17. Öğrencinin özgüvenini geliştirici olanaklar  yaratacağımı, özgüvenini 

zedeleyici “sen beceremezsin”, “sen yapamazsın senin yerine ben yapayım”  
gibi ifadelerden kesinlikle kaçınanacağımı, her fırsatta, onurlu, kendisine 
güvenilir bir insan olduğunu telkin edeceğim, 

18. Kendisine gösterilebilecek güveni hiçbir şekilde istismar etmeyeceğine 
güvendiğimi, pratik olarak –davranışlarımla- göstereceğim, 

19. Öğrencinin sorumluluk duygusunu geliştirmek üzere; 
a. Şunları yerine getirmesini mutlaka sağlayacacağım; 

(i) Yatağını düzeltme,   
(ii) Odasını  toplama,  
(iii) Basit temizliğini yapma,   
(iv) Ayakkabılarını temizleme,   
(v) Pantalon/etek, gömleğini ütüleme (11 yaşından büyükler için) 

b. Şunlardan imkân ve uygun olanları sağlayacağım; 
(i) Evin gazetesinin alınması,   
(ii) Evin çöpünün atılması,  
(iii) Varsa ev hayvanının her türlü bakımının yapılması,  
(iv) Çiçeklerin sulanması,  
(v) Atık kağıtların toplayıp kapıcıya teslimi,   
(vi) Basit onarım işlerinin (kaçıran musluklar, alçılanmak istenen 

delikler vb) yaptırılması,  
(vii) Benzer diğer sorumluluklar 

20. Derslerini yapması sırasında, HİÇBİR ŞEKİLDE öğrenci yerine bir şey 
yapmayacağım; 

21. Derslerini yapmakta zorlanması halinde dahi, yardım adı altında, karşılaştığı 
güçlüklerden öğrenmesini engellemeyeceğim, bu gibi durumlarda, kişisel bir 
“Danışılabilecekler Paneli” oluşturmayı telkin edeceğim;   

22. Kopya alma ve vermenin, hırsızlığın tam bir örneği olduğunu: 
(i) Veli olarak telkin edeceğim,  
(ii) Okul idaresi olarak telkin edeceğimi ve her türlü sınavı gözetmensiz 

olarak yaptırmak üzere ekli Onur Yasası’na paralel hareket edeceğim, 
23. Evde, yanında sigara içmeyeceğim, 
24. Çocuğumun beslenmesi konusunda gerekli özeni göstereceğim ve bu 

bağlamda: 
(i) Sağlıklı beslenme konusunda ailece bilgileneceğiz ve sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarının yerleşmesini sağlayacağım, 



(ii) Beslenmeye bir yarar olmayan, yükte hafif pahada ağır, abur-cubur 
yiyecek ve içeceklerden uzak durmayı teşvik edeceğim, 

(iii) Boy ve kilosu arasındaki dengeyi koruması bilincinin gelişmesine 
katkıda bulunacağım,  

(iv) Aile bireylerinin her türlü tutum ve davranışının, çocuklar üzerinde örnek 
etkisi yarattığını –beslenme dahil-  bilerek davranacağım, 

25. Sözlerimizle eylemlerimizin farklılıkların, çocukların ruh sağlıklarını olumsuz 
etkilediğinin bilincinde olarak davranacağım (Örneğin sigara içmesi önlenen 
ve bizzat sigara içerek örnek olunan çocukların durumu), 

26. Çocuğuma saygı göstermenin, onu sevmek kadar, hatta daha da önemli 
olduğunun bilincinde olacağım, 

27. Öğrencinin sağlık kontrollarını düzenli olarak yaptıracağım, bunu kalıcı bir 
alışkanlık haline getirmesini sağlayacağım, 

28. Derslerinin işlenmesi için gereken kitap, araç, gereç gibi yardımcıları 
zamanında ve tam olarak temin edeceğim, 

29. Bu hükümlerin, çocuğumun odasında görünür bir biçimde çerçeveletilerek 
bulundurulmasını sağlayacağım. 

30. Ve en önemli nokta olarak, bütün bu hükümlere uymayı güçleştiren koşulların 
varlığı halinde uymak için gereken her türlü yolu deneyeceğim. 

 
(Öğrenci velisi imzası) 

 


