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 ÖNSÖZ

 Millî Eğitim Vakfı’nın ve bağlı olarak faaliyet gösteren Millî Eğitim Vakfı 
Kolejlerinin, çağın gerekleri toplumun ihtiyaçları ve ülkemizin kalkınma 
hedefleri doğrultusunda sürekli kurumsal gelişmelerini sağlamak amacıy-
la değişik tür ve nitelikte toplantılar ve çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.

 Bu çalışmalar çerçevesinde olmak üzere, 29 Ekim - 01 Kasım tarihle-
rinde, Vakfımızın Merkez Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Millî Eğitim 
Vakfı Genel Müdürlük personeli, Millî Eğitim Vakfı Kolejleri Okul Müdürleri 
ve Zümre Başkanlarının katıldığı Zümre Başkanları Çalıştayı yapılmış ve 
başarıyla sonuçlanmıştır.

 Söz konusu çalıştay sonucunda düzenlenen raporların ve getirilen 
önerilerin yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak Vakfımızın Merkez ve 
Taşra teşkilatınca titizlikle incelenip değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde incelenmeyen, ölçülemeyen ve değerlendirilmeyen hiç bir şeyin 
geliştirilemeyeceği bir gerçektir.

 Söz konusu çalıştayın, Vakfımız Merkez ve Taşra teşkilatlarının hiz-
metine önemli katkı sağlayacağına inancımı belirtir, bu çalıştayın düzen-
lenmesinde, yürütülmesinde ve başarıyla sonuçlandırılmasında emeği 
geçenlere teşekkür ederim.

 İhsan ÖZÇUKURLU

 Millî Eğitim Vakfı 

 Yönetim Kurulu Başkanı
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KATILIMCILAR
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EĞİTİMCİ CV’LERİ 

VE 

SUNUMLAR



9

SEDAT ÖRSEL 

ÖZGEÇMİŞİ
A.Ü.Hukuk Fakültesini bitirdi. Okul yıllarında karikatürist olarak çalıştı.

1967 yılında Türkiye’de TV yayınlarını başlatan ilk TRT ekibinde Prodüktör 
olarak dramalar ve belgeseller yaptı. 

İngiltere, Japonya, İran ve BBC’de TV Program Yapım ve Yayıncılığı, TV 
İşletmeciliği ve Reji Öğretmenliği eğitimleri gördü. 

TRT’deYapımcılığın yanısıra, çok sayıda birimin Müdürlüğünü, Eğitim 
Merkezi, Dış Yapımlar,TRT-INT ve AVRASYA TV’nin  kuruculuğunu ve yö-
neticiliğini yaptı.
 
Dünyayı defalarca dolaşarak TRT yapımlarını uluslararası Film Festivalleri 
ve Program Marketlerinde sattı. Yabancı televizyonlarla ortak yapımlar 
üretti. 

1992’de, 25 yıl aralıksız çalıştığı TRT’den, TV Daire Başkanı ve Genel 
Müdür Yardımcısı Vekili iken emekli oldu. 

1992’de Alo Bilgi Grubu Genel Koordinatörü oldu.
 
1993’de  KOÇ Holding’e bağlı Time-Warner, Canale Plus Ortaklığı olan 
EKO TV’nin (şimdiki CNN TÜRK) kurucu Genel Müdürlüğünü yaptı. 

1996’da Kuruluşundan beri İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde 
“Medya İşletmeciliği” ve “TV Kariyerleri” derslerinin yanısıra Üniversite 
adına çok sayıda konferans ve seminerler veriyor.

Yerli ve yabancı kuruluşlara Telif Hakları, TV İşletmeciliği, Medya İlişkileri, 
Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi, Retorik ve Beden Dili konularında danış-
manlık yapıyor.

1977’den itibaren Gazi, Ankara, Bilkent ve Başkent Üniversitelerinde çe-
şitli medya dersleri verdi. 

TV Program yapımcısı ve yönetici olarak; Sedat Simavi başta olmak üzere 
14 kez ödül aldı.1992’de “Yılın Başarılı Kamu Görevlisi” seçildi. 

Avrupa Konseyi’i ile Avrupa-Asya Yayın Birliklerinin çeşitli komisyonların-
da TRT ve Türkiye’yi temsil etti. İngilizce biliyor. Heykel yapıyor. Sürekli 
Basın Kartı sahibi. 
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MATEMATİK

e-posta : iletisim@mevizmirokullari.k12.tr          İnternet Adresi:  www.mevizmirokullari.k12.tr 
Tel  : 234 28 88 
Faks   : 234 29 30 
 
 

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
MİLLİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL OKULLARI  

ZÜMRE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI BİLGİ FORMU  
(31 EKİM 2014) 

MATEMATİK ZÜMRESİ – A BLOK 3. KAT  FİZİK LAB. SALON 1 
 

MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  
Öğretim	  Görevlisinin	  	  
Adı	  Soyadı	  

Refet	  POLAT	  

Görev	  /Unvanı	   Dekan	  Yardımcısı	  /	  Yrd.	  Doç.	  Dr.	  
Görev	  yaptığı	  Kurum	  Kuruluş	  adı	   Yaşar	  Üniversitesi	  Fen-‐Edebiyat	  Fakültesi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Matematik	  

Bölümü	  

Özgeçmişi	  	  
	  
	  
	  

	  
• 1996	   yılında	   fakülte	   birincisi	   olarak	   Ege	   Üniversitesi	   Fen	  

Fakültesi	   Matematik	   Bölümü’nde	   lisans	   eğitimine	   TEV	   (Türk	  
Eğitim	  Vakfı)	   tarafından	  dört	  yıllık	  karşılıksız	  eğitim	  bursu	   ile	  
başladı.	   2000	   yılında	   Matematik	   Bölümü	   Bilgisayar	   Ağırlıklı	  
Opsiyonu’ndan,	   2003	   yılında	   Ege	   Üniversitesi	   Fen	   Bilimleri	  
Enstitüsü	   Uygulamalı	   Matematik	   Anabilim	   dalından,	   2009	  
yılında	   yine	   aynı	   enstitüde	   Uygulamalı	   Matematik	   Alanında	  
Doktora	   Programından	   mezun	   oldu.	   2003	   yılında	   İzmir’de	  
SEV/ABH	   (Sağlık	   Eğitim	   Vakfı,	   American	   Board	   Heyeti)	  
okullarında	   Matematik	   Öğretmeni	   olarak	   göreve	   başladı	   ve	   5	  
yıl	   boyunca	   matematik	   öğretmenliği	   yaptı.	   2007	   yılında	  
öğretim	   görevlisi	   olarak	   Yaşar	   Üniversitesi	   Fen-‐Edebiyat	  
Fakültesi	  Matematik	  Bölümü	  akademik	  kadrosuna	  katıldı.	  2009	  
yılında	   tamamladığı	   doktora	   programını	   takiben	   Yardımcı	  
Doçentlik	   kadrosuna	   atandı.	   Süreç	   içerisinde	   üniversite	  
bünyesinde	   de	   gerek	   akademik	   gerek	   sosyal	   gerekse	   eğitim	  
odaklı	   bir	   çok	   projeyi	   yürüttü.	   Halen	   Yaşar	   Üniversitesinde	  
Üniversite	   Öğrenci	   Etkinlikleri	   Koordinatörü,	   Fen-‐Edebiyat	  
Fakültesi	   Dekan	   Yardımcısı	   ve	   Matematik	   Bölümü	   Öğretim	  
Üyesi	  olarak	  görevine	  devam	  etmektedir.	  	  

• 2013	   yılı	   kasım	   ayında	   Amerika	   Birleşik	   Devletlerinde	  
Philadelphia	   eyaletinde	   yer	   alan	   Drexel	   üniversitesinde	  
gerçekleştirilen	   7.	   Uluslararası	   Mühendislik	   Yönetimi	  
konferansında	   Davetli	   konuşmacı	   olarak	   “Eğitimde	   yaşanan	  
öğrenme	   problemlerine	   yapay	   zeka	   metotları	   kullanılarak	  
çözüm	  yöntemleri	   arama”	  başlığı	   ile	  bir	   sunum	  gerçekleştirdi.	  
Ayrıca	   anılan	   konferansta	   Fizik	   ve	   Mühendislik	   alanında	  
yazdığı	   bir	   makale	   35	   farklı	   ülkeden	   başvuran	   1420	   makale	  
arasından	   en	   değerli	   3.	   Makale	   seçilmiştir	   ve	   mansiyon	  
ödüllüne	   liyakat	   kazanmıştır.	   Eğitim	   alanında	  
değerlendirilebilecek	   ilk	   çalışmaları	   SEV	   okulları	   (6,	   7,	   8.	  
sınıflar)	   ile	  başlamıştır.	   İlk	  çalışma	  2005	  yılında	  Türkiye’de	  ilk	  
defa	   yapılan	   “Disiplinler	   arası	   Pi	   Günü	   Kutlamaları”	   dır.	  
Gerçekleştirdiği	   bu	   projeyi	   Robert	   Koleji’nde	   Öğretmen	  
Konferansında	  bildiri	  olarak	  sundu	  ve	  bu	  proje	  uluslararası	  bir	  
sempozyumda	  yayınlandı.	  Doktora	  programı	  sonuna	  kadar	  bu	  
alanda	  devam	  eden	  çalışmaların	  yerini	  özellikle	  2012	  yılından	  
sonra	  daha	  üst	  sınıflarla	  ve	  matematik	  öğretmenleriyle	  yapılan	  
çalışmalar	   almıştır.	   TÜBİTAK	   –	   BİDEB	   (Bilim	   İnsanı	  
Destekleme	   Daire	   Başkanlığı)	   	   2229	   Bilimsel	   Etkinlikleri	  
Destekleme	  Programı	  Kapsamı’nda	  2012-‐2014	  yılları	  arasında	  
8	   eğitim	   kampı	   (TUSİ	   Kampı)	   düzenledi.	   Her	   biri	   15’er	   gün	  
süren,	  toplam	  1800	  saat	   lik	  bir	  eğitimle,	  Ege	  Bölgesinde	  görev	  
yapan	   112	   matematik	   öğretmeninin	   yararlandığı	   bu	   eğitim	  
kamplarında	   Koordinatör,	   koordinatör	   yardımcısı	   ve	   eğitimci	  
olarak	   görev	   aldı.	   TÜBİTAK	   Milli	   Olimpiyat	   Komitesince	  
uluslararası	   yarışmalarda	   görevler	  üstlendi.	  Bu	   görevler	   şöyle	  
sıralanabilir:	  
• 29. Balkan Matematik Olimpiyatları Akademik Asistanlık, 

2012 
• 17. Genç Balkan Matematik Olimpiyatları Sınav Komisyonu 

Başkanlığı, 2013 
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e-posta : iletisim@mevizmirokullari.k12.tr          İnternet Adresi:  www.mevizmirokullari.k12.tr 
Tel  : 234 28 88 
Faks   : 234 29 30 
 
 

• 3. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatları Sınav Komisyonu 
Başkanlığı, 2014 
 

Tüm bu süreç içinde çeşitli projelerde de yürütücü veya danışman 
olarak görev aldı bu proje ve görevlerden bazıları aşağıda yer 
almaktadır. 

 
-‐ TAKEV Akıl Oyunları Yarışması, Jüri Üyeliği ve Akademik 

Danışmanlık 
-‐ TED Koleji Genç Grafçılar Matematik Yarışması, Yürütücü 
-‐ Deniz Koleji, Bilim Şenliği Jüri Üyeliği 
-‐ Gelişim Koleji Matematik Ligi, Yürütücü ve Bilim Kurulu 

Üyeliği 
-‐ Ege Koleji Matematik Olimpiyatları, Jüri Üyesi 
-‐ Manisa Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, “Matematik Ne 

Kadar İlerledi” Konferansı 
-‐ Bornova Anadolu Lisesi, “Matematik Ne Kadar İlerledi” 

Konferansı 
-‐ İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi “Matematik 

Ne Kadar İlerledi” Konferansı 
-‐ İzmir Kız Lisesi, “Matematik Ne Kadar İlerledi” Konferansı 
-‐ Çakabey Okulları, “Matematik Ne Kadar İlerledi” Konferansı 
-‐ Konak Anadolu Lisesi, “Matematik Ne Kadar İlerledi” 

Konferansı  
-‐ First Lego Ligi (First Vakfı ve Bilim Kahramanları Derneği), 

Yerel Yürütücü 
-‐ AMC (American Math Competition) Matematik Yarışması 

Ege Bölge Koordinatörlüğü görevini yürüttü.  
Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  Vakfı	  
Genel	  Müdürlüğünce	  basılacak	  olan	  
kitapçıkta	  yer	  verilmek	  üzere)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
MEV	  Okulları	  Matematik	  Zümre	  Başkanları	  Eğitimi	  

• Takım	  Çalışması	  –	  Liderlik	  
Nasıl	  bir	  takım?	  Nasıl	  bir	  lider?	  

• Akademik	  Açıdan	  Matematik	  Öğretimi	  
«Neyi»	  öğretmeliyiz?	  Bilimsel	  hassasiyetlerimiz	  nelerdir?	  

• Pedagojik	  Açıdan	  Matematik	  Öğretimi	  
İdealler	  evreninden	  gerçek	  hayata	  nasıl	  geçeriz?	  
	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  Duyulanlar	  	  
(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  
teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  malzemelerin	  
sunum	  öncesinde	  MEV	  Koleji	  
görevlilerince	  hazır	  edilmesi	  için)	  
	  

• Projeksiyon	  cihazı	  
• 2	  adet	  küçük	  masa	  (en	  fazla	  1metre*1metre)	  
• 15	  Adet	  (Lab.daki	  taburelerin	  yerine)	  
• Bol	  miktarda	  eski	  gazete	  (en	  az	  50	  adet)	  
• 2	  Adet	  1,5	  Lt	  içi	  dolu	  su	  şişesi	  
• 2	  Adet	  büyük	  koli	  bandı	  
• 2	  Adet	  büyük	  falçata	  
• 3	  Adet	  tenis	  topu	  	  
• 1	  Adet	  flipchart	  (Küçük	  Yazı	  tahtası)	  
• 2	  şer	  adet	  board	  marker	  (siyah,	  mavi,	  kırmızı)	  
• 3	  Adet	  küçük	  ayran,	  3	  adet	  küçük	  meyve	  suyu,	  3	  adet	  

küçük	  su,	  2	  adet	  çikolata,	  2	  adet	  bisküvi	  	  	  	  	  (Bu	  yazılan	  
ürünlerin	  temin	  edilmeden	  önce	  asistanlarım	  Saadet	  
hanım	  veya	  Enver	  Bey	  tarafından	  görülmesi	  gerekiyor	  )	  
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ETKİLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ

(Refet POLAT- Dekan Yardımcısı / Yrd. Doç. Dr.- Yaşar 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü)

 BÖLÜM 1: Biz Bir Takımız

 İddiamız MEV Koleji Özel Okulları öğrencilerinde Matematik 
Kültürünü birlikte inşa etmek! «MEV mezunu mu diye sorduklarında, 
öğrencilere matematik felsefesi doğru bir biçimde yerleşmiş olduğu an-
laşılmalıdır». Kullanılacak yöntemlerimiz “ortak akıl, bilimsel ve pedago-
jik kaygı entegrasyonu, standart müfredat, özgün dokümanlar, hizmet içi 
eğitim, süreklilik” olarak özetlenebilir. 

 Hedefimiz, büyük bir grup değil, iyi bir takım olmak… Grup nedir 
sorusunu “ortak bir amaç, hedef, plansız iş bölümü, bireysel sorumluluk, 
İşin niteliğine etkisi olmayan üyeler, güven sorunu”, takım nedir sorusu-
nun cevabını ise “ortak bir amaç, hedef, planlı iş bölümü, sorumluluk pay-
laşımı, sürece gönülden bağlı üyeler, güven, birliktelik” gibi kavramlarla 
açıklayabiliriz. Grup üyeleri birbirine güven duymaya, birbirlerinin samimi-
yetine inanmaya başladıysa takıma dönüşebilir. Henry Ford’un dediği gibi 
“Bir araya gelmek başlangıçtır, beraberliği sürdürmek ilerlemedir, beraber 
çalışmak ise başarıdır!”.

 Eğitimlerimize katılanları belli gruplara ayırarak, onlara açık ve anla-
şılır bir hedef veriyoruz. Gerekli materyalleri sağlayarak hedefleri yerine 
getirmelerini bekliyoruz. Verilen zaman dilimi içerisinde grup olan bireyler 
ortak amaç, hedef, planlı iş bölümü ve sorumluluk paylaşımı ile grup ol-
maktan çıkıp bir takım olmaya başlıyorlar. Süre tamamlandığında yapılan 
işin öneminden çok beraber iş bölümü ve sorumluluk duygusu ile insanlar 
takım çalışmasının ne demek olduğunu ve bir işi takım olarak nasıl kolay 
ve az sürede başarabildiklerini keşfediyorlar. Bu farkındalık ile moraller 
yükselir, iş sahiplenilir, verimlilik artar, kalite artar, bürokrasi azalır, iletişim 
güçlenir. Takımın olmazsa olmazları; açık ve gerçekçi hedefler kararlı ve 
istekli üyeler, doğru taktik geliştirme, planlama, koordinasyon, zaman-
lama, motivasyon ve lider olarak sıralanır. Takım olmanın sorumluğunu 
ve öncülüğünü taşıyacak kişi olan lider için Hegel “Lider, kendisini takip 
edenleri en iyi anlayan kişidir.”, Prof. Dr. Tamer Koçel “Lider, grup üyelerini 
güdüleyen, etkileyen ve yönlendiren kişidir.”, Cock “Lider, yönlendirme, 
enerji verme ve çalışanları vizyona gönüllü olarak bağlayan kişidir.” sözleri 
liderin takımdaki önemini vurgulamıştır. 
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 BÖLÜM 2: Matematiği nasıl daha iyi kavratabiliriz?

 Öncelikle kime, neyi, ne kadar ve nasıl öğretmeliyiz? Daha verimli bir 
öğretim için Matematik öğretimi için nelere dikkat etmeli? gibi sorulara 
cevap aranmalıdır.

 Öğrenme sürecinden sonra beklediğimiz çıktı nedir?

 Örnek: 2x - 3 = 6 denklemini çözen bir öğrenciden x=9/2 cevabını 
almamız yeterli midir?

 ya da

       2x - 3 = 6

       2x = 6 + 3

       2x = 9

       x = 9/2 çözümünü aldığımızda mesele bitmiş midir? Öğrenme ger-
çekleşti mi? Ne öğrenildi?

 Detaylarını sorgulamamalı mıyız? 

 Neden neden neden?

       2x - 3 = 6 Neden x yalnız kalacak?

       2x = 6 + 3 -3 neden sağa 3 olarak geçti, 3 gerçekten sağa mı geçti?                    

        2x=9 Niye 2’ye böldük? 2’ye mi böldük? 

         x = 9/2

 Zamanla geliştirilen ezber… Esas anlamı yitirmesin…

         2x -3 = 6

 2x - 3 + (+3) = 6 + (+3)

    (1/2) * 2x  = (1/2) * 9

                            x = 9/2
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 Neden x yalnız kalacak?

 -  Çünkü x ‘in eşitini arıyoruz…  Başkasının değil.

 - 3 neden sağa +3 olarak geçti, -3 gerçekten sağa mı geçti?

 - Geçmedi… x’in yanında terim olmaması için… Toplama birimi 0 ile 
toplamak için… Her iki tarafı toplama tersiyle topladık…

 Niye 2’ye böldük? 2’ye mi böldük? 

 - Bölmedik, x in yanında çarpan olmaması için… Çarpma birimi 1 ile 
çarpmak için… Her iki tarafı çarpma tersiyle çarptık…

 Neyi Öğreteceğiz? 

 Ezber ezberin mayasıdır… Sonuca götüren şekilsel ezbere daya-
lı öğrenme öğrenme midir? Bu türlü öğrenmeler, öğrenilecek yeni kav-
ramları anlamlarıyla ilişkilendirmek için uygun mudur? Eğer hep ezberden 
uzak, anlamlı bir süreç gerçekleşirse, ilişki kurmak, muhakeme yapmak, 
daha rahat muhakemeyi sağlayacak ilişki kurmaya yönlendirecek. Neden-
sonuç ilişkilerini doğru kurduracak.  Bu manada, doğru görsel, ifade ve 
sorularla giriş yapan, tüm olasılıkları hesaplayarak doğru keşfetmeyi sağ-
layan, Öğrenmenin boyutlarını ölçebilen, yapay zeka tabanlı robot öğret-
men yazılımı projemiz var. Bilgisayarlar yardımcı değil esas rolde olabilir.

 PISA (Programme for International Student Assessment) nedir?

 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sınavları OECD 
(Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Organizasyonu) 2000 yılından beri dü-
zenliyor. 3 yılda bir, 6 seviye, 669puan ve üzeri ileri düzey. 15 yaş grubu 
için uygundur. Türkiye 2003’te bu sınavı uygulamaya başladı. Yarışma de-
ğil, sınav değil… Durum tespiti. 2012’de: 65 ülkeden toplam 510bin öğ-
renci, Türkiye’den 4848 öğrenci katılmıştır. Türkiye’den katılanların %65’i 
10. Sınıf, %28’i 9. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktaydı. PİSA sınavına öğ-
renci seçimleri ise DPT ve TİK tarafından bölge, okul türü ve sosyoekono-
mik durum analizi yapılarak rastgele seçiliyor. Seviyeler…

 Düzey 6: İleri matematiksel düşünme ve muhakemeye sahiptirler. 
Sembolik dili, matematiksel işlemleri ve ilişkileri bu düzeyde muhakeme 
yaparken çok iyi kullanabilirler.
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 Düzey 5: Karmaşık durumlarla ilgili modeller geliştirebilir, kullanabilir, 
sınırlılıkları belirleyebilir, varsayımlarda bulunabilirler ve uygun stratejileri 
seçebilirler.

 Düzey 4: Sınırlılıkları olan ve varsayımlarda bulunmayı gerektiren kar-
maşık durumlara ait açıkça verilen modelleri kullanabilirler. Muhakemeleri 
sınırlıdır.

 Düzey 3: Yorumları basit problem çözme stratejilerini uygulayabilir 
ve basit bir modeli oluşturabilirler. Temel yorum ve muhakemeye sahip-
tirler. Yüzde, kesir, ondalık kesir ve orantısal muhakeme ile ilgili bir miktar 
beceriye sahiptirler.

 Düzey 2: Yalnızca doğrudan çıkarım gerektiren durumları tanıyabilir 
ve yorumlayabilirler. Temel işlemleri, formülleri kullanabilme veya doğal 
sayıları içeren problemleri çözebilme ile ilgili bir miktar beceriye sahiptirler.

 Düzey 1: Çözüm ile ilgili bütün bilgilerin verildiği açıkça tanımlanmış 
sorulara cevap verebilirler. Verilen yönergeleri takip Ederek rutin işlemleri 
yapma ve bilgiyi yazma gibi bir miktar beceriye sahiptirler.

 

 Türkiye’de öğrencilerin 

 %42si  birinci düzey 

 ve altında

 %1.2 si altıncı düzeyde

 %4.7 si beşinci düzeyde

 

 

OECD Türkiye Şangay-Çin
1. düzey altı 8,0 15,5 0,8

1. düzey 15,0 26,5 2,9
2. düzey 22,5 25,5 7,5
3. düzey 23,7 16,5 13,1
4. düzey 18,2 10,1 20,2
5.düzey 9,3 4,7 24,6
6.düzey 3,3 1,2 30,8

Kaynak OECD,2013a.
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2000	  yılının	  en	  zor	  sorularından	  biri…	  %11	  zorluk.	  
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  PISA’nın Düşündürdükleri

 Günlük hayat ile bağlantısı kurulmuş, iyi modellenmiş ve belki de 
bu dersin ne işe yarayacağına örnek teşkil edebilecek sorular, nasıl bir 
oran-orantı konusu anlatımı, bu soruların yapılabilmesine, doğru muha-
kemelerin kurulabilmesine vesile olurdu? Bu bir süreç. İşlemi yapma-
yı değil, neden yaptığımızı düşündürtmeli ve öğrencileri o doğrultuda 
yönlendirmeliyiz.

 Ne Yapsak?

 Şöyle düşünsek? Her şeyi görmüş fakat az şey kavramış birey yeri-
ne, her şeyi görememiş ama gördüğünü kavramış birey!

 6 ve 7. Sınıflar için genel konu başlıkları belirlenmiş… Hemen hemen 
aynı sayfa sayısındaki Singapur kitaplarında bu başlıkların yaklaşık %35 
i yer alıyorken, Türkiye kitaplarında bu başlıkların ortalama %75i, ABD 
kitaplarında %95 i yer alıyor. Singapur hep üst sıralarda, ABD Türkiye’den 
birkaç puan üstte.

 Önerimiz… İsteğimiz…

 Okullardaki çeşitliliği azaltsak bile, farklı amaçlar için yetişen herkese 
matematik farklı içerikte verilmeli. Müfredatları, kitapları ve belki de öğre-
tim yöntemleri esasları tamamen farklı olmalı. Özetle Neyi öğreteceğimizi 
iyi bilmeli. Direkt sonuçtan başlamamalı, genel kavram algısına ve teo-
remlere ulaşacak etkinliklere yer vermeli. Günlük hayata dair matematik-
sel modellerle dersleri desteklemeli.

 BÖLÜM 3: Teknoloji

 Teknoloji amaç değil, iyi bir araçtır!

 Akıllı Tahta nedir? Projeksiyon cihazı bilgisayardan aldığı görüntüleri 
tahta yüzeyine yansıtır. Akıllı tahta zemin üstüne tahta yüzeyini görecek 
şekilde yerleştirilir ve tahtanın yüzeyi ses ve kızılötesi dalgalarla taranır. 
Akıllı tahta yüzeyindeki dokunmayı algılar ve bu şekilde tahta yüzeyi inte-
raktif bir bilgisayar ekranına dönüştürülmüş olur. Tahtada kalem ile uygu-
lama yapılır. Kalem, kalem görevinin yanı sıra Mouse görevinde de kullanı-
labilir. Akıllı tahta yüzeydeki uygulamalarınızı tahta başından kullanmamızı 
ağlar. Akıllı tahtanın kullanımı, bilgisayara yüklenmiş olan bir yazılım ile 
sağlanır. Bluetooth kalemler yerine parmak ve elle dokunuşları algılayabi-
len LED ekran tahtalar piyasaya sürülmüştür. LED tahtalar eski nesile göre 
daha fazla kullanım avantajı sunmaktadır.
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 Akıllı Tahtanın Faydaları

 • Bilgisayar ortamında her türlü not ve doküman üzerinde işlem ya-
pabilir, bunları kaydedilebilir ve paylaşılabilir.

 • Akıllı tahta kullanmak öğretmenlerin işini kolaylaştıracak ve artık 
dersi işlemek zevk haline gelecektir. 

 • Akıllı tahtayı aktif kullanan bir öğretmen öğrencilerin öğrenmesini 
kolaylaştıracaktır.

 • Öğretmen ve grup etkileşimini destekler.

 • Öğrencileri yaratıcı düşünmeyi teşvik eder.

 • Öğretmeni bilgisayar odaklı olmaktan kurtarır, böylelikle fiziksel 
olarak fikir ve eylemlerle katkıda tüm sınıf derse aktif katılabilir.

 • Derslerin güçlü ve kalıcı etki yaratmasına yardımcı olur.

 • Renk, ses, sürükle-bırak etkinlikleri ile öğrencilerin derslerde ilgili, 
motive ve dikkatli olması sağlanır.

 • KAZANÇ sağlar ; (zaman, donanım yatırımı, laboratuvar yatırımları 
vb.) Kâğıt, tebeşir, mürekkep kullanımını minimize ederek idari maliyetleri 
düşürür. Sadece bir bilgisayar olan sınıflarda, akıllı tahta ile sınırlı bilgisa-
yar kullanımını maksimize edilebilir

 • Çeşitli resim ve görsel materyallerle görsel duyulara, ses efektleri, 
grup aktiviteleri işitsel duyulara, dokunarak tahtada uygulama yaparak 
etkili kin estetik duyulara hitap ederek öğrenme desteklenir. 

 • Öğrenciler, öğretmenler ve veliler dilediklerinde tekrar derslere 
erişebilirler

 • İstediğiniz renk seçeneklerinde tahta rengi, kalem rengi ayarlama

 • Eğitim konusuna göre şekil seçenekleri.

 • Geometrik şekil üretme, düz çizgi çizme
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 • Bilgisayar ekranından kesilen görüntüyü akıllı tahta sayfasına 
yapıştırma

 • Uygulama tekrarı

 Yazılımlar

 Geogebra, WolframAlpha, Mathematica, Matlab gibi matematiksel 
yazılımlar ile zümre başkanlarımızla örnek uygulamalar paylaşılmıştır , an-
cak sürenin azlığı nedeniyle öğretmenlerimizin ihtiyacı olan tüm uygula-
malar gerçekleştirilememiştir. 

 Matematiksel Modelleme 

 Eğitimin son kısmında matematiksel modelleme örnekleri öğretmen-
lerimiz ile paylaşılmıştır. Günlük yaşam problemlerinden örnekler verilerek 
problemlere çözüm aranılmıştır, ayrıca bir problemin matematiksel model-
le dönüştürme konusunda öğretmenlerimizin farkındalıkları arttırılmıştır.

U
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FEN BİLİMLERİ

e-posta : iletisim@mevizmirokullari.k12.tr          İnternet Adresi:  www.mevizmirokullari.k12.tr 
Tel  : 234 28 88 
Faks   : 234 29 30 
 
 

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
MİLLİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL OKULLARI  

ZÜMRE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI BİLGİ FORMU  
(31 EKİM 2014) 

FEN BİLİMLERİ ZÜMRESİ – A BLOK 3. KAT FEN VE TEKNOLOJİ LAB. SALON 2 
 

MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  
Öğretim	  Görevlisinin	  	  
Adı	  Soyadı	  
	  

Teoman	  İsmail	  Kesercioğlu	  

Görev	  /Unvanı	  
	  

Prof.Dr	  

Görev	  yaptığı	  Kurum	  Kuruluş	  adı	  
	  

Dokuz	  Eylül	  Üniversitesi	  Buca	  Eğitim	  Fakültesi,	  İlköğretim	  
Bölüm	  Başkanı	  –	  Fen	  Bilgisi	  Eğitimi	  Anabilim	  Dalı	  Başkanı	  

Özgeçmişi	  	  
	  
	  
	  

Prof.Dr.Teoman	  İsmail	  Kesercioğlu	  1948	  yılında	  
İzmir/Bornava’da	  doğmuş,	  Ege	  Üniversitesi	  Fen	  Fakültesi	  
Tabii	  İlimler	  Bölümünden	  mezun	  olmuş,	  1970	  yılında	  Biyoloji	  
Bölümü	  Botanik	  Anabilim	  Dalı’nda	  araştırma	  görevlisi	  
ünvanını	  almıştır.	  	  
Araştırıcı	  Biyoloji	  Bölümü,	  Sistematik	  Botanik	  Anabilim	  
Dalında	  1972	  yılında	  yüksek	  lisansını	  ve	  1976	  yılında	  da	  
doktorasını	  tamamlamıştır.	  Prof.Dr.Teoman	  Kesercioğlu	  
1982	  yılında	  Ege	  Üniversitesi	  Fen	  Fakültesi,	  Sistematik	  
Botanik	  dalında	  Doçent	  olmuş,	  1989	  yılında	  ise	  9	  Eylül	  
Üniversitesi	  Buca	  Eğitim	  Fakültesinde	  Prof.	  Ünvanını	  almıştır.	  
Araştırıcı	  44	  yıllık	  eğitim-‐öğretim	  hizmeti	  boyunca	  Sistematik	  
Botanik	  ve	  Fen	  Eğitimi	  alanlarında	  çok	  sayıda	  yüksek	  lisans	  
ve	  doktora	  tezi	  yönetmiştir.	  Araştırıcının	  bu	  alanlarda,	  yurt	  
dışı	  ve	  yurt	  içi	  dergilerde	  yayınlanmış	  100’ün	  üzerinde	  
makalesi,	  80	  konferans	  bildirisi	  ve	  21	  kitabı	  bulunmaktadır.	  
Araştırıcı	  1982	  –	  2014	  yılları	  arasında	  Buca	  Eğitim	  
Fakültesinde	  muhtelif	  tarihlerde	  Dekan	  Yardımcılığı,	  Dekan	  
Vekilliği,	  Fakülte	  ve	  Yönetim	  Kurulu	  Üyeliklerinde	  
bulunmuştur.	  Araştırıcının	  yurt	  içi	  ve	  yurt	  dışında	  birçok	  
sempozyum	  organizatörlüğü	  ve	  üyeliği	  bulunmaktadır.	  	  
İngilizce	  ve	  Almanca	  dillerini	  iyi	  derecede	  bilmektedir.	  Evli	  ve	  
2	  çocuk	  babasıdır.	  	  

Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  
Vakfı	  Genel	  Müdürlüğünce	  
basılacak	  olan	  kitapçıkta	  yer	  
verilmek	  üzere)	  	  
	  

Fen	  Bilgisi	  Eğitiminde	  Yeni	  Paradigmalar	  	  
	  
	  
	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  Duyulanlar	  	  
(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  
teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  
malzemelerin	  sunum	  öncesinde	  
MEV	  Koleji	  görevlilerince	  hazır	  
edilmesi	  için)	  
	  

Projeksiyon	  ,	  laptop	  	  
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 Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Paradigmalar

 Küreselleşen dünyamızda bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı gelişim 
ve bilginin paylaşımındaki kolaylıklar, bireylere iyi bir yaşam tarzı için çok 
büyük olanaklar sunmuştur. Dolayısıyla günümüzde düşünce tarzında 
da Paradigma değişimleri yaşanmaktadır. Özellikle fen eğitiminde klasik 
eğitim öğretim yerine, bireyleri yaşam boyu öğrenen, bilim okur-yazarı 
olmaya yönelten yapılandırıcı yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu bağ-
lamda fen öğretiminde günümüzde güncel uygulamaları olan, sorgulama-
ya dayalı öğretim, çoklu zeka destekli öğretim, probleme dayalı öğretim, 
farklılaştırılmış öğretim ve argümantasyona dayalı öğretim modelleri ele 
alınmıştır. 

 Sorular sorarak, araştırmalar yaparak öğrenme ve verileri yararlı bil-
gilere dönüştürme süreci olarak tanımlanan sorgulamaya dayalı öğrenme 
için tasarlanmış, fen bilgisi müfredat programına uygun fizik, kimya ve 
biyoloji alanlarında orijinal etkinlikler sunulmuştur. 

 Fen bilgisinin öğrenci aşısından anlaşılması zor olan konularda 
Gardner’in çoklu zeka anlayışına uygun bilgilerin pekiştirildiği orijinal et-
kinlikler verilmiştir. 

 Sunumda probleme dayalı öğretimde teorik bilgiler yanı sıra orijinal 
tasarlanmış senaryolar yer almaktadır. 

 Öğrencilerin kavram karikatürleri yoluyla argümantasyon yöntemine 
uygun olarak nasıl bilgi edinebilecekleri uygulamalı olarak belirtilmiştir. 

 Günümüzde özellikle batı ülkelerinde fen ve matematik öğretimi alan-
larında hızlı popüler hale gelmiş olan farklılaştırılmış öğretim alanında ay-
rıntılı bilgiler verilmiş ve orijinal olarak tasarlanmış etkinlikler sunulmuştur.
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2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

MİLLİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL OKULLARI  
ZÜMRE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI BİLGİ FORMU  

(31 EKİM 2014) 
SOSYAL BİLİMLER ZÜMRESİ – C BLOK 3 KAT SINAV TELAFİ ODASI – SALON 4 

 
 
MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  

Öğretim	  Görevlisinin	  	  

Adı	  Soyadı	  

Ertuğrul	  MUTLUGÜN	  

	  

Görev	  /Unvanı	   Eğitim	  Uzmanı	  

Görev	  yaptığı	  Kurum	  

Kuruluş	  adı	  
Hayat	  Bilgisi	  Atölyesi	  

Özgeçmişi	  	  

1969 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Sosyoloji 
bölümünü bitirdi. Çağdaş Drama Derneğinin “Yaratıcı Drama 
Liderliği / Eğitmenliği” eğitimini tamamlayarak Yaratıcı Drama 
Atölye Lideri oldu. Çeşitli konularda atölye eğitimleri 
düzenlemeye devam ederken bir yandan da kendini 
geliştirmeyi sürdürdü. Yrd. Doç. Dr. Ömer ADIGÜZEL’ den 
“Süreçsel Drama”, Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK’ den 
“Devinimden Dramaya”, Yrd. Doç. Dr. Selda ERGÜN’ den 
“Güven - Özgüven”, Yrd. Doç. Dr. Ruken AKAR VURAL’ dan 
“Eğitimde Ölçme Değerlendirme” Kanada’lı eğitmen Luciano 
İOGNA’ dan “Forum Tiyatro”, Amerika Oyunla Terapi Enstitüsü 
kurucularından olan Dr. Heidi KADUSON’ dan “Kısa Dönemli 
Oyun Terapisi” , ”101 Favori Oyun Terapisi Teknikleri” , ”Okul, 
Klinik ve Ev için Oyun Terapisi Teknikleri” , ”Dikkat – Eksikliği 
Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklar için Oyun Terapisi” 
atölye eğitimlerini aldı. Anadolu Üniversitesinin açmış 
olduğu “İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama” eğitimini 
başarıyla tamamladı. 

     Atölye eğitimlerinin yanı sıra “Hızlı Okuma Teknikleri”, 
“Hafıza Teknikleri”, “Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık”, 
“Hipnoz” gibi konularda da eğitim almıştır. Aynı zamanda bu 
konularda eğitim vermeyi sürdürmektedir. 

     2005 - 2014 yılları arasında Uğur Kariyer Merkezi İzmir 
Direktörü ve Uğur Dershanesi rehberlik koordinatörü olarak 
görev yapmıştır. Yöneticiliğin yanı sıra çeşitli atölye eğitimlerini 
ve kurum içi – kurum dışı seminer çalışmalarını 
da sürdürmüştür. Bugüne kadar öğretmenlere yönelik “Sınıf İçi 
İletişim, Sınıf Yönetimi, Zaman Yönetimi” eğitimlerine; Rehber 
öğretmenlere yönelik ” Öğrenmede Bireysel Farklılıklar, 
Eğitimde Etkinlik Kullanımı, Swot analizi” eğitimlerine; SBS 
öğrencilerine yönelik “Odaklanma, Stres Yönetimi, Rehberlik 
Atölye Dersi” eğitimlerine; Derece kampına seçilen ÖSS 
öğrencilerine yönelik “Odaklanma, Stres Yönetimi, Motivasyon 
Geliştirme, Takım Olma” eğitimlerine; şirket çalışanlarına 
yönelik “İletişim Becerisi, Takım Olma” eğitimlerine liderlik 
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e-posta : iletisim@mevizmirokullari.k12.tr          İnternet Adresi:  www.mevizmirokullari.k12.tr 
Tel  : 234 28 88 
Faks   : 234 29 30 
 
 

etmiştir. 

     Uğur Dershaneleri Şubelerinin yanı sıra çeşitli okul ve 
kurumlarda seminerler vermiş; anne – babalara, öğrencilere, 
öğretmenlere ve çeşitli meslek gruplarına yönelik 
konferanslarda konuşmacı olmuştur. 

     “Yaşam Boyu Öğrenme”, “Hızlı Okuma Teknikleri” ve 
“Öğrenme ve Bellek” adında üç kitabı yayınlanmıştır. Ayrıca 
Fatoş MUTLUGÜN’ le birlikte eğitimde etkinlik kullanımı ve 
eğitim oyunları ile ilgili kitap hazırlıklarını sürdürmektedir. 

     Evli ve 2 çocuk babası olan Ertuğrul MUTLUGÜN eğitimcilik 
yolculuğuna, Fatoş MUTLUGÜN ve Lokman DEĞİRMENCİ’ 
yle birlikte Haziran 2014’te kurdukları “Hayat Bilgisi Atölyesi” 
nde devam etmektedir.  

	  

Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  Vakfı	  
Genel	  Müdürlüğünce	  basılacak	  olan	  

kitapçıkta	  yer	  verilmek	  üzere)	  	  

	  
	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  

Duyulanlar	  	  

(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  

teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  

malzemelerin	  sunum	  öncesinde	  

MEV	  Koleji	  görevlilerince	  hazır	  

edilmesi	  için)	  

Projeksiyon	  cihazı,	  ses	  sistemi	  (Diğer	  

ekipmanları	  kendimiz	  getireceğiz.)	  
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SOSYAL BİLİMLER ZÜMRESİ – C BLOK 3 KAT SINAV TELAFİ ODASI – SALON 4 

 
 
MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  

Öğretim	  Görevlisinin	  	  

Adı	  Soyadı	  

Fatoş	  MUTLUGÜN	  

Görev	  /Unvanı	   Eğitim	  Uzmanı	  

Görev	  yaptığı	  Kurum	  

Kuruluş	  adı	  
Hayat	  Bilgisi	  Atölyesi	  

Özgeçmişi	  	  

1975 yılında İzmir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla 
İlişkiler bölümünü bitirdi. Çağdaş Drama Derneğinin “Yaratıcı 
Drama Liderliği / Eğitmenliği” eğitimini tamamlayarak Yaratıcı 
Drama Atölye Lideri oldu. Çeşitli konularda atölye eğitimleri 
düzenlemeye devam ederken bir yandan da kendini 
geliştirmeyi sürdürdü. Yrd. Doç. Dr. Ömer ADIGÜZEL’ den 
“Süreçsel Drama”, Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK’ den 
“Devinimden Dramaya”, Yrd. Doç. Dr. Selda ERGÜN’ den 
“Güven - Özgüven”, Yrd. Doç. Dr. Ruken AKAR VURAL’ dan 
“Eğitimde Ölçme Değerlendirme” Kanada’lı eğitmen Luciano 
İOGNA’ dan “Forum Tiyatro”, Amerika Oyunla Terapi Enstitüsü 
kurucularından olan Dr. Heidi KADUSON’ dan “Kısa Dönemli 
Oyun Terapisi” , ”101 Favori Oyun Terapisi Teknikleri” , ”Okul, 
Klinik ve Ev için Oyun Terapisi Teknikleri” , ”Dikkat – Eksikliği 
Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklar için Oyun Terapisi” 
atölye eğitimlerini aldı. Anadolu Üniversitesinin açmış 
olduğu “İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama” eğitimini 
başarıyla tamamladı. 

     2008 - 2014 yılları arasında Uğur Kariyer Merkezi’nde 
yaratıcı drama eğitmeni olarak görev yapmıştır. Bu güne kadar 
öğretmenlere yönelik “Sınıf İçi İletişim, Sınıf Yönetimi, Zaman 
Yönetimi” eğitimlerine; Rehber öğretmenlere yönelik ” 
Öğrenmede Bireysel Farklılıklar, Eğitimde Etkinlik Kullanımı” 
eğitimlerine; SBS öğrencilerine yönelik “Odaklanma, Stres 
Yönetimi, Rehberlik Atölye Dersi” eğitimlerine; Derece 
kampına seçilen ÖSS öğrencilerine yönelik “Odaklanma, Stres 



28

e-posta : iletisim@mevizmirokullari.k12.tr          İnternet Adresi:  www.mevizmirokullari.k12.tr 
Tel  : 234 28 88 
Faks   : 234 29 30 
 
 

Yönetimi, Motivasyon Geliştirme, Takım Olma” eğitimlerine; 
şirket çalışanlarına yönelik “İletişim Becerisi, Takım Olma” 
eğitimlerine liderlik etmiştir. 

     Ayrıca Ertuğrul MUTLUGÜN’ le birlikte eğitimde etkinlik 
kullanımı ve eğitim oyunları ile ilgili kitap hazırlıklarını 
sürdürmektedir. 

     Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatoş MUTLUGÜN eğitimcilik 
yolculuğuna, Ertuğrul MUTLUGÜN ve Lokman DEĞİRMENCİ’ 
yle birlikte Haziran 2014’te kurdukları “Hayat Bilgisi Atölyesi” 
nde devam etmektedir.  

	  

Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  Vakfı	  
Genel	  Müdürlüğünce	  basılacak	  olan	  

kitapçıkta	  yer	  verilmek	  üzere)	  	  

	  
	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  

Duyulanlar	  	  

(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  

teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  

malzemelerin	  sunum	  öncesinde	  

MEV	  Koleji	  görevlilerince	  hazır	  

edilmesi	  için)	  

Projeksiyon	  cihazı,	  ses	  sistemi	  (Diğer	  

ekipmanları	  kendimiz	  getireceğiz.)	  
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Sosyal Bilimler Derslerinde Kullanılabilecek 
Farklı Öğretim Örnekleri

         Bir insan katıldığı eğitsel aktiviteleri heyecan verici yani akıcı bulursa, 
muhtemelen çaba sarf edecek ve giderek daha başarılı olacaktır. Çünkü 
akıcılık çok heyecan veren bir motivasyon aracıdır ve insanlar böyle bir 
durumda olabilmek için çaba harcarlar. Csikszentmihalyi; akıcılığı “aktivi-
teye kendinizi kaptırıp zaman ve mekân kavramını kaybettiğiniz oldukça 
arzu edilen psikolojik bir durum” diye tanımlar. Akıcılık; karşılaştığınız me-
seleler, sahip olduğunuz becerilerle aşağı yukarı eşit durumdaysa mey-
dana gelir. Eğer becerileriniz oldukça fazlaysa sıkılırsınız. Eğer sorunlar 
çok büyükse kaygılanırsınız. Öyleyse akıcılık, Mihaly Csikszentmihalyi’nin 
söylediği gibi sıkılma ve kaygılanma arasında bir durumdur. Bu neden-
le etkili bir öğretmen öğrencilerin ilgisinin ve yeteneğinin olduğu alanları, 
akıcı bir öğrenme atmosferi yaratabilmek için fırsat olarak değerlendirir.

      Eğitsel oyun ve fiziki etkinlikler öğrencinin derse katılımını arttırmak-
ta ve öğrenme atmosferinin daha yapıcı, dersin de daha akıcı olmasını 
kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler bu etkinliklere katılırken fiziksel, duygusal, 
sosyal, zihinsel vb. özelliklerini geliştirme, hareket yetkinliği kazanma, ak-
tif ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının altyapısını oluşturma fırsatlarını elde 
etmektedir.

      Oyun ve fiziki etkinliklerin hareket yetkinliği, aktif ve sağlıklı yaşam 
alışkanlıklarına etki sürecinde gözden kaçırılmaması gereken bir diğer 
boyut: Öğrencilerin gerek yaşamsal gerekse akademik becerileri olarak 
isimlendirilen kişisel, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirme için ya-
rattığı eğitim fırsatlarıdır. Bunlar içinde; kendini tanıma, bireysel ve sosyal 
sorumluluk, özgüven, özdenetim, grupla çalışma, iletişim, gözlem, hedef 
belirleme, uygulama, değerlendirme, yansıtma vb. beceriler sayılabilir.

      Yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada eğitim - öğretimin yenilen-
mesi ve çağın koşullarına göre yeniden düzenlenmesi önemli bir konudur. 
Auckland Üniversitesi’nden John Hattie’ye göre; öğrenme sürecinin ba-
şarılı olabilmesinde en büyük etken %50 öğrencinin genetik donanımıy-
ken, %30 düzeyinde de öğretmen faktörüdür. Bu araştırma sonuçlarına 
göre öğretmen teknolojiden çok daha önemlidir.

      Her ne kadar “Türkiye Bilişim Verileri” ülkemizde teknolojik cihazla-
rın edinilmesinde ve kullanılmasında son 10 yılda çok ciddi oranda artış 
olduğunu gösterse de, tüm dünyaya teknoloji sunan ülkelerde eğitim hala 
büyük oranda teknolojiden arındırılmış olarak sürdürülmektedir.
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 Öğretmenler, dersinin daha iyi ve verimli geçebilmesi için eğitim at-
mosferini şekillendirme konusunda donanımlı olmalıdır. Burada asıl belirle-
yici öğrencilerin öğrenme biçimleridir. Her öğrenci farklı öğrenir. Öğrenme 
biçimleri görsel, işitsel ve kinestetik olmak üzere 3 çeşittir. Öğrenciler 
farklı öğrenme biçimlerinden farklı düzeyde etkilenmelerine rağmen her 
öğrenci bu 3 öğrenme biçiminin 3’ünden de beslenir. Çünkü etkilenme 
oranları kişisel farklılıklar göstermekle birlikte her insan bu 3 öğrenme bi-
çiminin 3’üne de sahiptir. Bir öğretmen tüm bu öğrenme biçimlerine sahip 
öğrencilerden oluşan sınıfı harekete geçirebilmek için eğitsel oyunlardan 
ve fiziksel aktivitelerden faydalanmalıdır.

      Bu eğitiminde amacımız, meslektaşlarımızı “Sosyal Bilimler” ders-
lerinde kullanılabilecekleri eğitsel oyun ve fiziksel aktivitelere dayalı farklı 
eğitim - öğretim metotlarıyla buluşturmak ve bu konuda bir deneyim ya-
şatarak farkındalık yaratabilmekti. 

      Bunun için çalışmanın “sunum” bölümünde teorik alt yapıyı oluş-
turan yukarıdaki bilgileri paylaştıktan sonra “atölye” bölümüne geçil-
di. Atölye çalışmasında öncelikle ısınma oyunları oynanarak (Adacıklar, 
Mıknatıs) katılımcıların ısınması ve çalışmanın yeni formuna geçiş yapıl-
ması sağlandı. Daha sonra katılımcılar iki gruba ayrıldı ve her gruba üze-
rinde farklı düşünme biçimlerine sahip insanların özelliklerinin yazılı oldu-
ğu kartlar verildi. Bu kartlarda yazılı olan öğrencileri çekebilecek bir okul 
tasarlamaları istendi. Bu tasarımda kullanabilmeleri için kendilerine çeşitli 
materyaller veridi. 20 dakika sonra katılımcılar okul tasarımını tamamla-
dıklarını ifade ettiler. İkinci adım olarak kendilerine 5 dakika ek süre verildi 
ve tasarladıkları okulun reklam filmini çekmeleri istendi. Reklam filmlerinin 
izlenmesinin ardından minderlerle çember oluşturularak yere oturuldu ve 
değerlendirme aşamasına geçildi.

      Değerlendirme aşamasında “Çalışmanın başından itibaren neler 
yaptık?” diye sorularak her aşamanın hatırlanması sağlandı. Sonrasında 
“Peki sizce bunları neden yaptık, her bir çalışmayı tek tek değerlendirir 
misiniz?” denildi ve öğretmenlerin çalışmada kullanılan oyunlar ve akti-
viteler hakkındaki görüşleri alındı. Ardından bu oyun ve aktiviteleri kendi 
derslerinde nasıl kullanabilecekleri hakkında bir tartışma açıldı. 

      Son olarak eğitsel oyun ve fiziksel aktivite içeren bir dersin nasıl 
düzenleneceği hakkında ön bilgi verildi, eğer istenirse öğretmenleri bu 
konuda yetkinleştirecek bir eğitimi organize edilebileceğimiz paylaşılarak 
çalışmaya son verildi.           
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MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  
Öğretim	  Görevlisinin	  	  
Adı	  Soyadı	  
	  

F.	  EBRU	  İKİZ	  

Görev	  /Unvanı	  
	  

ÖĞRETİM	  ÜYESİ	  /	  DOÇ.	  DR.	  

Görev	  yaptığı	  Kurum	  
Kuruluş	  adı	  
	  

DOKUZ	  EYLÜL	  ÜNİVERSİTESİ	  BUCA	  EĞİTİM	  
FAKÜLTESİ	  

Özgeçmişi	  	  
	  
	  
	  

	  
Doç. Dr. F. Ebru İkiz İstanbul doğumludur. 1992 

yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden,  1997 yılında 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik anabilim dalından mezun olmuştur. Lisansüstü 
çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim 
dalında yapmış, 2006 yılında doktorasını tamamlamıştır. 
1997- 2001 yılları arasında özel okullarda rehber 
öğretmen olarak görev yapmıştır. 2001 yılında araştırma 
görevlisi olarak göreve başladığı Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde halen Eğitim 
Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 
Ulusal düzeyde 4 adet kitap yazarlığı, 3 adet çeviri kitap 
yazarlığı, 1 kitap içi bölüm yazarlığı, uluslararası düzeyde 
3 kitap içi bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası 
makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Halen farklı yaş 
gruplarında benlik, özyeterlik, duygusal zeka, çatışma 
çözümü konularında çalışmalarının yanı sıra psikolojik 
danışmanlık alanında etik, danışma becerileri, ruh sağlığı 
ve kişisel gelişim çalışmalarını sürdürmektedir. Evlidir ve 
iki çocuğu vardır. 
 
	  
	  
	  
	  

Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  Vakfı	  
Genel	  Müdürlüğünce	  basılacak	  olan	  

Yardım Etme Sanatı kitabı, Robert R. Carkhuff'un 
yardım etme modelini başlangıcından son aşamasına 
kadar basamak basamak ve açıklayıcı olarak somut bir 
biçimde anlatmaktadır. Yardım etme modelinin 
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kitapçıkta	  yer	  verilmek	  üzere)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

açıklamalı ve net olarak anlatıldığı bu kitap, okuyanın 
aklında model ve uygulaması ile ilgili anlaşılmamış bir 
nokta bırakmamaktadır. Yardım etme alanında 
çalışanların da çok iyi bildiği gibi hiçbir kuramın, 
yardım etmeye ilişkin yaşananların, basamak 
basamak, ardı ardına uygulamalı ve somut olarak 
anlatıldığı bir metni bulunmamaktadır. Buna yardım 
etme sürecinde yardım edenin ve yardım alanın 
birlikte yaşadıkları ve geçirdikleri değişim de dahildir. 
Kitabın özellikle vurguladığı, bunun bir süreç olduğu 
ve yardım alanda olduğu gibi yardım edende de olumlu 
yönde bir değişim, bir büyüme görüldüğüdür. 
Bu durumda yardım eden de yardım alan da 
büyümekte ve gelişmektedir. Bu büyümenin 
gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenler dört ana 
bölümde verilmiştir:  
I. Bölüm: Giriş 
1. Yardım Etme Modellerinin Gelişimi: Burada, insanın 
koşullarındaki değişim, yardım etmede değişen 
yaklaşımlar, insan kaynakları gelişimi ve yardım etme 
modelinin gelişimi anlatılmaktadır. 
II. Bölüm: Yardım Etme Süreci 
2. Yardım Alanın Katkısı-Bireyin Kendi İçinde (içsel) 
Süreç Oluşturma İşlemi: Burada, süreç oluşturma 
işlemine dahil olma, insan yaşantılarını keşfetme, 
insanın hedeflerini anlama, programlar üzerinde 
harekete geçme ve bilginin geri dönüşümü 
anlatılmaktadır. 
3. Yardım Edenin Katkısı: İçsel süreç oluşturma işlemi, 
dahil olmayı kolaylaştırmak için ilgi ve özen gösterme, 
keşfetmeyi kolaylaştırmak üzere tepki verme, 
anlamayı kolaylaştırmak için kişiselleştirme, harekete 
geçmeyi kolaylaştırmak için ilk adımı atma, 
geribildirimi kolaylaştırma anlatılmaktadır. 
III. Bölüm: Yardım Etme Becerileri 
4. İlgi ve Özen Göstermek-Yardım Alanı Dahil Etme: 
Burada ilgi ve özen göstermeye hazırlama, kişisel 
olarak ilgi ve özen gösterme, gözlemleme, dinleme 
anlatılmaktadır. 
5. Tepki Verme-Keşfetmeyi Kolaylaştırma: Burada, 
içeriğe tepki verme, duyguya tepki verme, anlama 
tepki verme anlatılmaktadır. 
6. Kişiselleştirmek-Anlamayı Kolaylaştırmak: Burada, 
değiştirilebilir temel oluşturma, anlamı kişiselleştirme, 
problemleri kişiselleştirme, insan kaynakları gelişimi 
(İKG) problemlerini kişiselleştirme, hedefleri 
kişiselleştirme, İKG hedeflerini kişiselleştirme, karar 
vermeyi kişiselleştirme anlatılmaktadır.  
7. Başlatmak-Harekete Geçmeyi Kolaylaştırmak: 
Burada, hedefleri tanımlama, programları geliştirme, 
pekiştireçleri geliştirme, adımları tamamlamaya 
hazırlanma, kontrol adımlarını planlama 
anlatılmaktadır. 
IV. Bölüm: Özet 
8. Yardım Etme Sürecinde Yeniden Dönüşüm: Burada, 
ilgi ve özen göstermenin yeniden dönüşümü, tepki 
vermenin yeniden dönüşümü, kişiselleştirmenin 
yeniden dönüşümü, başlatmanın yeniden dönüşümü 
verilmektedir. 
Yardım etme süreci, yukarıda özetle anlatıldığı şekilde 
işlenmektedir. Kitapta, bu süreçte yaşanan vaka 
örnekleri verilmekte ve okuyucu öğrendiklerini vaka 
örneklerinde somutlaştırmaktadır. Böylece yardım 
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etme modeline ilişkin sürecin öğrenilen kavramları 
netleşmekte ve âdeta canlanmaktadır. 
 
Çalışma kitabı öğrencilerin ve adayların "Yardım Etme 
Sanatı" kitabında okudukları yardım etme becerilerini 
uygulamaya aktarabilmelerine yardımcı olmak üzere 
düzenlenmiştir. 
Bu çalışma kitabı pek çok uzmanlık alanı öğrencisi 
tarafından kullanılmaktadır; akıl sağlığı terapistleri, 
rehabilitasyon ve okul danışmanları, öğretmenler, 
hemşireler, diyetisyenler, sosyal çalışmacılar, 
yöneticiler, insan kaynakları uzmanları, avukatlar, 
hakimler ve diğerleri. Başkalarıyla daha etkili iletişim 
kurmayı isteyenler için çok yararlı ve kullanışlıdır. 
 
Eğitimci kılavuzu kitabı , eğitimcinin "Yardım Etme 
Sanatı" kitabında yer alan becerileri uygulamayı 
öğrencilere öğretebilmesini sağlamak için 
düzenlenmiştir. Eğitimciden kastedilen, yardım etme 
alanını içine alan uzmanlık dallarında eğitim almış ve 
çalışmakta olan kişilerdir.  
 
Sunum bu ustalığı farketmeleri, geliştirmeleri ve 
kurumlarında hizmet verdikleri kitleye iletebilmeleri 
için katılımcılara  uygulamalı bir rehberdir.	  
	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  
Duyulanlar	  	  
(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  
teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  
malzemelerin	  sunum	  öncesinde	  
MEV	  Koleji	  görevlilerince	  hazır	  
edilmesi	  için)	  

	  

Datashow,	  bilgisayar,	  kağıt	  ve	  kalem	  
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Prof.	  Dr.	  Rengin	  Akboy	  
Doç.Dr.	  F.	  Ebru	  İkiz	  
ebru.ikiz@deu.edu.tr	  

Genel	  Kapsam	  
 Yardım	  Etme	  Becerileri	  Sanatı	  modeli	  içerisinde	  
 a.	  Yardım	  Etme	  Sanatı’nın	  Alıştırma	  Taslağı	  –	  12	  seansta	  30	  
tane	  beceri	  eğitimi	  başlığı;	  bu	  on	  iki	  seansın	  her	  biri	  en	  az	  
2.5	  saatlik	  sınıf	  içi	  alıştırmayı	  kapsamaktadır.	  

 b.	  Yardım	  Etme	  Sanatı’nın	  Alıştırma	  Hedefleri	  –	  30	  tane	  
beceri	  eğitimi	  hedefi.	  

 c.	  Yardım	  Etme	  Sanatı’nın	  Alıştırma	  Dersleri	  –	  30	  tane	  ders	  
planıyla	  birlikte;	  

  faaliyetler,	  alıştırmalar,	  alıştırma	  kazanımları,	  Yardım	  
Etme	  Sanatı	  kitabı	  ,	  eğitimcinin	  kılavuzu	  ve	  çalışma	  kitabı	  
bulunmaktadır.	  

Modelin	  Man/ğı	  
 İletişimin	  basamak	  basamak	  olması	  ve	  her	  basamağın	  
önemli	  etkisi	  olması	  

 Kuramları	  bütünleştirici	  olması	  
 Karşılıklılık	  
 Birlikte	  gelişme	  ve	  değişme	  
 Uygulanabilir	  ve	  ölçülebilir	  başlatma	  adımları	  planı	  ve	  
çizelgesi	  içerme	  

 Yardım	  etmenin	  kişisel	  ve	  kişilerarası	  içsel	  süreç	  
oluşturma	  işlemi	  içermesi	  

 Yardım	  etmede	  döngü	  olması	  
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hepimizin	  sahip	  olduğu	  üç	  temel	  
kaynak	  
  	  Fiziksel:	  Beden	  ve	  enerji	  düzeyi	  
  	  Duygusal:	  Duygular	  ve	  insanlarla	  ilişkiler	  
  	  Entellektüel:	  Akıl	  ve	  bilinen	  her	  şey	  
 Bu	  temel	  kaynaklar	  aşağıda	  verilen	  şu	  alanlara	  
uygulanabilir:	  

  	  Yaşama:	  Ev	  ortamı	  
  	  Öğrenme:	  Okul	  veya	  diğer	  öğrenme	  ortamları	  
  	  Çalışma:	  İş	  ortamı	  
 Bu	  kaynaklar	  ve	  onların	  işlev	  alanları	  ile	  ilgili	  bir	  matriks	  
yaratarak	  ve	  her	  kategorideki	  konu	  alanlarını	  keşfederek	  
başlık	  listenizi	  sistematik	  olarak	  genişletmeye	  
başlayabilirsiniz.	  

Kendinize	  sorun	  ve	  yazın	  
 1-‐	  genel	  yaşamda	  
 2-‐öğrenme	  ortamlarında	  
 3-‐çalışma	  hayatında	  
 Fiziksel	  olarak	  ne	  kadar	  enerjik	  yapım	  var	  
 Hangi	  duygu	  durumunu	  sıklıkla	  ve	  yoğun	  olarak	  
yaşıyorum	  

 Kendimle	  ilgili	  Neler	  biliyorum	  neler	  bilmiyorum	  

Yardım	  Etme	  Sürecinin	  tanımlanması	  
 İçsel	  Kişisel	  Süreç	  Oluşturma	  Aşamaları:	  	  
	  	  Dahil	  olma	  	  	  	  	  Keşfetme	  	  	  	  	  Anlama	  	  	  	  	  	  	  	  Harekete	  
Geçme	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Geribildirim	  
          Yardım Eden    Yardım Alan 
 İ	  =	  İlgi	  ve	  Özen	  Gösterme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D	  =	  Dahil	  Olma	  
 T	  =	  Tepki	  verme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K	  =	  Keşfetme	  
 K	  =	  Kişiselleştirme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  =	  Anlama	  
 B	  =	  Başlatma	  	  	   	   	   	  	  	  	  H	  =	  Harekete	  Geçme	  
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Yardım	  Etme	  Düzeyleri	  
 5.0	  Başlatma	  
 4.0	  Kişiselleştirme	  
 3.0	  Tepki	  Verme	  
 2.0	  İlgi	  ve	  Özen	  Gösterme	  
 1.0	  İlgi	  ve	  Özen	  Göstermeme	  

Yardım	  etme	  becerilerinin	  
sınıflandırılması	  
Yardım Eden    Yardım Alan 
İ	  =	  İlgi	  ve	  Özen	  Gösterme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D	  =	  Dahil	  Olma	  

 Kişisel	  Olarak	  İlgi	  ve	  Özen	  Göstermek	  	  
 Gözlemlemek	  	  
 Dinlemek	  

Tepki	  Verme	  Becerileri	  
Yardım Eden    Yardım Alan 
T	  =	  Tepki	  verme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K	  =	  Keşfetme	  

*	  Tepki	  vermek	  yardım	  alanın	  kendini,	  diğer	  insanlara,	  
olaylara	  	  ve	  yaşama	  bakış	  açısını	  keşfetmeye	  davet	  
eder	  

 İçeriğe	  Tepki	  Vermek	  	  
 Duyguya	  Tepki	  Vermek	  	  
 Anlama	  Tepki	  Vermek	  
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KişiselleşDrmek	  
 K	  =	  Kişiselleştirme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  =	  Anlama	  

 Anlamı	  Kişiselleştirmek	  	  
 Problemleri	  Kişiselleştirmek	  	  
 Hedefleri	  Kişiselleştirmek	  	  
 Karar	  Vermeyi	  Kişiselleştirmek	  

BAŞLATMAK	  
 B	  =	  Başlatma	  	  	   	   	   	  	  	  	  H	  =	  Harekete	  Geçme	  

 Hedefleri	  Tanımlamak	  	  
 Programlar	  Geliştirmek	  	  
 Çizelgeler	  Geliştirmek	  	  
 Pekiştireçleri	  Geliştirmek	  	  
 Adımları	  Uygulamak	  	  
 Kontrol	  Adımlarını	  Planlamak	  

Yardım	  etme	  döngüsü	  
• İ	  =	  İlgi	  ve	  özen	  gösterme	  
• T	  =	  Tepki	  verme	  
• K	  =	  Kişiselleştirme	  
• B	  =	  Başlatma	  

 Her	  bir	  aşamanın	  ardından	  kararlaştırılanlar	  ve	  
gelişmeler	  kontrol	  edilir,	  gözden	  geçirilir,	  ihtiyaçlar	  ve	  
eksikler	  belirlenir	  gerekirse	  yeniden	  yapılandırılır,	  bu	  
yardım	  etme	  döngüsüdür	  
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öntest	  
Yardım	  alan:	  Dürüst	  olmak	  gerekirse	  bana	  16	  yaşında	  
değil	  12	  yaşındaymışım	  gibi	  davranıyorlar.	  “Şunu	  yap,	  
burada	  ol,	  gidemezsin...”	  Belki	  her	  zaman	  bir	  yetişkin	  
gibi	  davranmıyorum	  ama	  bazı	  sorumluluklar	  aldığımı	  
düşünüyorum.	  Gözlerinin	  önünden	  ayrıldığımda	  ne	  
yapacağımdan	  korkuyor	  gibiler.	  “En	  iyisini	  biz	  biliriz.”	  
diyorlar.	  Ben	  bekleyemem,	  kendi	  başımın	  çaresine	  
bakabilirim!	  	  

 Şimdi:	  	  yardım	  alana	  söyleyeceğiniz	  şeyleri	  yazın.	  Eğer	  
yardım	  alan	  bu	  kız	  ile	  gerçekten	  konuşuyor	  olsaydınız	  
kullanacağınız	  kelimeleri	  eksiksiz	  olarak	  yazın.	  

Ayırt	  etme	  uygulaması	  
 “Bir	  tepkinin	  etkililiğini	  yargılamada	  sizin	  mevcut	  
beceri	  düzeyiniz	  hakkında	  bir	  fikir	  vermesi	  için	  
başkalarının	  verdiği	  çeşitli	  tepkileri	  incelemek	  
yardımcı	  olabilir.	  	  

 Yardım	  alanın	  ne	  söylediğini	  okuyacağım	  ve	  ardından	  
çeşitli	  yardım	  eden	  tepkilerini	  size	  sunacağım.	  	  

 Sizler	  de,	  her	  bir	  tepkinin	  etkililiğini,	  	  derecelendirme	  
kriterlerini	  kullanarak	  derecelendireceksiniz.	  

Ayırt	  Etme	  Becerilerinin	  Değerlendirmesi	  	  	  Derecelendirme	  Ölçeği	  
1	  —	  Çok	  Etkisiz	  	  	  	  2	  —	  Etkisiz	  	  	  	  3	  —	  Az	  Etkili	  	  	  	  4	  —	  Çok	  Etkili	  	  	  	  5	  —	  Aşırı	  Etkili	  

Yardım	  alan,	  lise	  son	  sınıfta	  okuyan	  ve	  hangi	  alanı	  seçeceğini	  bilmediği	  için	  
problem	  yaşayan	  19	  yaşındaki	  bir	  kız	  öğrencidir.	  Size	  şunu	  söylemektedir:	  
“Gerçekten	  ne	  yapacağımı	  bilmiyorum.	  Ailem	  uzun	  zamandır	  beni	  tıp	  alanına	  
yönlendiriyor	  ve	  ben	  de	  bunu	  istediğimi	  zannediyordum.	  Ama	  bu	  dönem	  matematik	  
dersinden	  gerçekten	  çok	  zevk	  aldım	  ve	  mühendisliği	  denemeyi	  düşünüyorum.	  
Gerçekten	  karmakarışık	  bir	  durumdayım	  ve	  hiç	  kimse	  bana	  yardım	  edebilecekmiş	  	  gibi	  
görünmüyor.”	  
Yardım	  Eden	  Tepkileri:	  
a.	  “Hangi	  alanı	  seçeceğini	  bilemediğini	  ve	  hiç	  kimsenin	  senin	  yönünü	  bulmana	  
yardımcı	  olmadığını	  söylüyorsun.”	  
b.	  “Mühendislik	  hoş	  ama	  oldukça	  zor	  bir	  çalışma	  alanıdır.”	  
c.	  “Kafan	  gerçekten	  çok	  karışık	  çünkü	  ailen	  bir	  şey	  istiyor	  ve	  sen	  başka	  bir	  şeye	  ilgi	  
duyuyorsun;	  en	  kötüsü	  de	  kimse	  senin	  işin	  içinden	  çıkmana	  yardımcı	  olmuyor.”	  
d.	  “Canının	  sıkıldığını	  hissediyorsun	  çünkü	  bu	  önemli	  kararı	  nasıl	  vereceğini	  
bilmiyorsun	  ve	  iyi	  bir	  seçim	  yapabilmek	  istiyorsun.	  Birlikte	  atabileceğimiz	  ilk	  adım,	  
karar	  vermeni	  etkileyebileceğini	  düşündüğün	  önemli	  kişisel	  değerlerinin	  listesini	  
çıkarmak	  ve	  ardından	  seçeneklerin,	  değerlerle	  ne	  kadar	  örtüştüğüne	  bakmaktır.”	  
e.	  “Kendini	  çaresiz	  hissediyorsun	  ve	  kendine	  kızıyorsun	  çünkü	  bu	  durumda	  hangi	  
tarafın	  ağır	  bastığını	  bilmiyorsun	  ve	  gerçekten	  doğru	  karar	  vermek	  istiyorsun.”	  
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CARKHUFF	  YARDIM	  ETME	  ÖLÇEĞİ	  	  ve	  YARDIM	  ETME	  DÜZEYLERİ	  
5.0	  Başlatma	  adımları	  —	  Kişiselleştirilmiş	  probleme	  ve	  hedefe	  doğru	  tepki	  
vermek	  ve	  adımların	  işe	  vuruk	  olarak	  ifade	  edilmesi	  
4.5	  Hedefleri	  tanımlamak	  —	  Kişiselleştirilmiş	  probleme	  ve	  hedefe	  doğru	  
tepki	  vermek	  ve	  hedeflerin	  işe	  vuruk	  olarak	  ifade	  edilmesi	  
4.0	  Problemi,	  hedefi	  ve	  duyguyu	  kişiselleştirmek	  —	  Kişiselleştirilmiş	  
probleme,	  duyguya	  ve	  hedefe	  doğru	  tepki	  vermek	  
3.5	  Kişiselleştirilmiş	  anlam	  —	  Kişiselleştirilmiş	  anlama	  ve	  duyguya	  doğru	  
tepki	  vermek	  
3.0	  Anlama	  tepki	  vermek	  —	  Anlama	  ve	  duyguya	  doğru	  tepki	  vermek	  
2.5	  Duyguya	  tepki	  vermek	  —	  Duyguya	  doğru	  tepki	  vermek	  fakat	  içerik	  ya	  
yok	  ya	  da	  yanlış	  
2.0	  İçeriğe	  tepki	  vermek	  —	  İçeriğe	  doğru	  bir	  tepki	  vermek	  ama	  duygu	  ya	  
yok	  ya	  da	  yanlış	  (örn;	  içeriğin	  doğru	  olarak	  özetlenmesi	  ve/veya	  
yönlendirici	  tavsiye)	  
1.5	  İlgi	  ve	  özen	  göstermek	  —	  Herhangi	  bir	  yönü	  olmayan,	  dolaylı	  ama	  
içeriği	  doğru	  bir	  tepki	  (örn;	  ilişkili	  bir	  soru,	  ilişkili	  bir	  bilginin	  açıklanması)	  
1.0	  İlgi	  ve	  özen	  göstermemek	  —	  Duygu	  ve	  içerik	  ya	  hiç	  yok	  ya	  da	  yanlış	  

Ayırt	  Etme	  Becerilerini	  Değerlendirme	  Geribildirim	  Formu	  
Aşağ ıda	   uzman	   değe r l end i rme l e r i y l e	   kend i	   değe r l end i rme l e r in i z i	  
karşılaştırabileceğiniz	  
basit	   açıklamaları	   içeren	   bir	   form	   yer	   almaktadır.	   Yardım	   Etme	   Sanatı	   kitabının	  
tamamını	   okuduktan	   ve	   çalışma	   kitabındaki	   uygulamaları	   tamamladıktan	   sonra	   bu	  
değerlendirmeleri	  daha	  iyi	  anlayacaksınız.	  

TEPKİ	  	  -‐	  DERECE	  	  -‐	  GEREKÇE	  
d	   -‐	   5.0	   -‐	  Bu	   tepki,	   yardım	   alanın	   nerede	   olduğuna,	   nerede	   olmak	   istediğine	   yönelik	  
doğru	   bir	   anlayışı	   iletir	   ve	   yardım	   alanın	   kendi	   amacına	   ulaşmasını	   ve	   bu	   amacı	  
başarmasını	  sağlamaya	  yönelik	  kendine	  özgü	  ve	  net	  bir	  adım	  önererek,	  yardım	  alanın	  
olmak	  istediği	  yere	  nasıl	  varacağına	  dair	  bir	  yön	  gösterir.	  Bu	  tepki	  hem	  anlayışı	  hem	  de	  
duruma	  özgü	  ve	  net	  bir	  yön	  göstermeyi	  içerir.	  
e	  -‐4.0	  -‐	  Bu	  tepki,	  yardım	  alanın	  nerede	  olduğuna	  ve	  nerede	  olmak	  istediğine	  yönelik	  
doğru	  bir	  tepkidir	  (Sen,	  gerçekten,	  doğru...	  kararı	  verebilmek	  istiyorsun).	  Bu	  tepki	  5.0	  
derecesinden	   azdır	   çünkü	   yardım	   alanın	   hedefine	   ulaşmaya	   yönelik	   ne	   yapması	  
gerektiğine	  dair	  özgün	  ve	  net	  bir	  adım	  tanımlamamaktadır.	  
c	  -‐	  3.0	  -‐	  Bu	  tepki,	  hem	  içeriğin	  hem	  duyguların	  ifade	  edilmesi	  ile	  yardım	  alanın	  nerede	  
olduğuna	   yönelik	   doğru	   bir	   anlayış	   iletmektedir.	   Anlayışı	   iletmektedir	   ancak	   yardım	  
alana	  bir	  yön	  verme	  açısından	  anlayışın	  ötesine	  geçilmemektedir.	  
a	  -‐	  2.0	  -‐Bu	  tepki,	  yardım	  alanın	  ne	  söylediği	  ile	  doğrudan	  ilişkilidir,	  ama	  yardım	  alanın	  
duygularına	  yönelik	  değildir.	  
b	  -‐	  1.0	  -‐Bu	  tepki,	  yardım	  alanın	  ifadeleriyle	  ilişkili	  	  değildir.	  

Yardım	  eden	  tepkisi	  örnekleri	  1	  
 “Demek	  ki	  sen,	  tepkileri	  derecelendirmenin	  senin	  için	  

yeni	  bir	  deneyim	  olduğunu	  söylüyorsun.	  Şaşkınsın	  ve	  
kafan	  karıştı	  çünkü	  “birleşik”	  yardım	  eden	  mesajları,	  
tepkileri	  derecelendirme	  işini	  daha	  karmaşık	  hale	  
getiriyor.”	  

 Bu	  “birleşik”	  tepki	  iki	  mesaj	  içermektedir.	  Her	  bir	  
mesaj	  “bütün”	  olarak	  derecelendirmeden	  önce	  ayrı	  
ayrı	  derecelendirilir.	  İlk	  cümle	  2.	  düzeyde	  
derecelendirilir,	  

içeriğe	  verilen	  bir	  tepkidir;	  ikinci	  cümle	  ise	  3.	  düzeyde	  
derecelendirilir;	  anlama	  verilen	  bir	  tepkidir	  (duygu	  ve	  
içerik).	  



40

 Eğer	  yardım	  edenin	  birleşik	  tepkisi	  1.	  düzeyde	  (ilgi	  ve	  özen	  
göstermeyen	  tepki	  düzeyi)	  derecelendirilen	  bir	  mesaj	  
içeriyorsa,	  “bütün”	  tepki	  1.	  düzeyde	  tepki	  olarak	  
derecelendirilir.	  Yardım	  eden	  tepkisi	  örneği:	  

“Artık,	  tepkileri	  derecelendirmeyi	  öğreniyorsunuz.	  Emin	  
olduğum	  bir	  şey	  var,	  o	  da	  haftaya	  tatile	  çıkacağım	  için	  
mutlu	  olduğum	  gerçeği.”	  

 Bu	  “birleşik	  tepki”	  iki	  birleşik	  mesaj	  içermektedir.	  İlk	  
cümle	  içeriğe	  tepki	  mesajı	  ilettiği	  için	  2.	  düzeyde	  tepkidir.	  
İkinci	  cümle	  ise	  1.	  düzeyde	  tepkidir.	  Bu	  yardım	  alana	  ilgi	  
ve	  özen	  göstermemedir.	  Çünkü	  

  1.	  düzeyde	  tepkiler	  hem	  yardımcı	  olmaz	  hem	  de	  zarar	  
verir.	  1.	  düzeyde	  mesaj	  içeren	  herhangi	  bir	  tepki,	  bütün	  
olarak	  da	  1.	  düzeyde	  mesaj	  olarak	  değerlendirilir.	  Yüksek	  
düzeyde	  verilen	  tepkiler	  de	  1.	  düzey	  tepkinin	  etkisiyle	  
değer	  kaybeder.	  

Yardım	  eden	  tepkisi	  örneği	  2	  
 “Artık,	  tepkileri	  derecelendirmeyi	  öğreniyorsunuz.	  

Bunu	  öğrenmek	  sizi	  çok	  heyecanlandırıyor,	  çünkü	  bu	  
tür	  bir	  çalışmayı	  entelektüel	  olarak	  motive	  edici	  ve	  
geliştirici	  buluyorsunuz.”	  

 Bu	  birleşik	  tepkide	  ilk	  cümle	  2.	  düzeyde	  içeriğe	  tepki	  
verme	  mesajı	  iletmektedir.	  İkinci	  cümle	  ise	  4.	  düzeyde	  
anlamı	  kişiselleştirme	  tepkisidir.	  

 Bu	  durumda	  “bütün”	  tepki	  daha	  yüksek	  düzeye	  göre	  
derecelendirilir,	  yani	  4.	  düzey.	  

 Eğer	  bir	  yardım	  edenin	  birleşik	  tepkisi	  birbiriyle	  ilişkili	  
mesajlardan	  	  oluşuyorsa	  o	  zaman,	  derecelendirme	  “bütün”	  
tepki	  derecelendirilirken	  birleştirilerek	  yapılabilir.	  

 Yardım	  eden	  tepkisi	  örneği:	  “Artık,	  birleşik	  tepkileri	  
derecelendirmeyi	  öğreniyorsunuz.	  Ve	  kendinizi	  oldukça	  
heyecanlı	  hissediyorsunuz.”	  	  

 Bu	  birleşik	  tepkide	  ilk	  cümle,	  içeriğe	  tepkiyi	  2.	  düzeyde	  
iletmektedir.	  2.	  cümle	  ise	  duyguya	  tepkiyi	  2.5	  düzeyinde	  
iletmektedir.	  Bir	  mesajın	  içeriği	  başka	  bir	  mesajda	  
tanımlanan	  duygunun	  nedeni	  olduğunda,	  bu	  mesajlar	  
birbirini	  tamamlıyor	  demektir.	  	  

 Bu	  durumda,	  sonuç	  3.	  düzey	  olarak	  derecelendirmektir	  
çünkü	  tepki	  anlama	  yönelik	  bir	  tepkidir	  (içerik	  ve	  duygu).	  
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etkili	  bir	  yardım	  eden	  
 etkili	  olarak	  ilgi	  ve	  özen	  gösterebilir,	  tepki	  verebilir,	  
kişiselleştirebilir	  ve	  başlatabilir	  	  olmalı.	  

 	  Bütün	  bu	  becerileri	  yerine	  getiremeyen	  ve	  
uygulayamayan	  bir	  yardım	  eden,	  yardım	  alanın	  
kendini	  keşfetme,	  anlama	  ve	  harekete	  geçme	  
süreçlerinden	  geçerek	  gelişmesini	  kolaylaştırmada	  
başarılı	  olamaz.	  

Yeniden	  Dönüşüm	  
 Yardım	  etme	  ve	  öğrenme	  modeli	  yeniden	  
dönüşümlüdür.	  

 	  Yardım	  alanın	  yeni	  davranışları,	  yeni	  duyguları	  ve	  
yeni	  bir	  kendini	  keşfetme	  fırsatı,	  daha	  derin	  
düzeylerde	  anlayış	  ve	  daha	  çok	  gelişime	  	  uğramış	  
hareketleri	  beraberinde	  getirecektir.	  

Yardım	  alan:	  
Dahil	  Olma	  
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Dur!	  
 Şu	  anda	  kılını	  bile	  kıpırdatma!	  
 Şimdi,	  kendine	  bir	  bak.	  Nasıl	  oturuyorsun?	  Ne	  
giyiyorsun?	  Yüz	  ifaden	  neye	  benziyor?	  

 Kendini	  tanımla!	  
 Yanındakine	  bir	  bak	  ,	  nasıl	  oturuyor,	  ne	  giyiyor,	  yüz	  
ifadesi	  neye	  benziyor?	  

Tar/şalım	  gösterelim	  uygulayalım	  
 diğerlerine	  ilgi	  ve	  özen	  göstermenin	  içinde	  neler	  
olduğu	  

 İlgi	  ve	  özen	  gösterme	  davranışlarının	  getireceği	  
kazançlar	  

 kendinizi,	  diğerlerini	  ve	  fiziki	  ortamı	  bir	  yardım	  seansı	  
için	  nasıl	  hazırlarsınız	  

Gözlemler	  -‐A/flar	  
  Gözlemler:	  
  1.	  Postür	  –	  “düşük”	  
  2.	  Yüz	  ifadesi	  –	  gergin	  
  3.	  Davranış	  –	  öne,	  arkaya	  adım	  atıyor,	  yere	  bakıyor,	  yüzünü	  sinirle	  
  kaşıyor	  
  4.	  Bakım	  durumu	  –	  traşsız,	  taranmamış	  siyah	  saç;	  kırışık	  üzerine	  iyi	  
  oturmayan	  giysi,	  açık	  yaka,	  kravatsız	  
  5.	  Yaşı,	  Cinsiyeti,	  Irkı	  –	  30	  yaşında,	  erkek,	  beyaz	  
  6.	  Beden	  durumu	  –	  narin	  
  Atıflar:	  
  7.	  Duygular	  –	  alçalmış	  (keyfi	  yerinde	  değil,	  kaygılı)	  
  8.	  Enerji	  düzeyi	  –	  yüksek	  (gergin,	  adım	  atıyor)	  
  9.	  Yardıma	  hazır	  oluşluk	  –	  (tabii	  ki	  bu	  gözlemlere	  dayalı	  değil)	  
  10.	  Uygunluk	  –	  İş	  giysisiyle	  uyumsuz	  hırpani	  ve	  bakımsız	  
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hem	  detayları	  dinleyerek	  hem	  de	  	  söylenenlerden	  
anlam	  çıkarmak	  
için	  dinleyerek	  dinleme	  becerileri	  
 Özgün	  dinleme	  becerileri:	  	  
 dinlemek	  için	  bir	  nedeni	  olması,	  
 karar	  vermenin	  ertelenmesi,	  	  
 ifade	  edilen	  kapsamın	  ve	  yardım	  alanın	  üzerinde	  
odaklanması,	  	  

 ifadelerin	  ve	  temaların	  yeniden	  hatırlanmasıdır	  

Dinleyen	  Kişi	  Yargıç	  Değildir!	  
 Etkili	  bir	  şekilde	  yardım	  edenler	  yalnızca,	  yardım	  
alanın	  gerçekte	  ilettiği	  şeyin	  üzerinde	  durur.	  	  

 Kendi	  yargılarının	  etkisinde	  kalan	  yardım	  edenler,	  
yardım	  alanın	  kendi	  ifadelerinde	  gerçekte	  
bulunmayan	  şeyleri	  duymaya	  eğilimli	  olacaklardır	  

Bilgileri	  liste	  haline	  geDrmek	  üzere	  
dinleyin	  
 Yardım	  Alanın	  İfadesi:	  
 “Yani,	  ben	  şimdi	  rahatladım	  mı?	  Bu	  sabah	  kız	  
kardeşimle	  arka	  bahçede	  oynuyorduk.	  Ben	  onu	  takip	  
ediyordum.	  Tam	  o	  sırada	  kaydım	  ve	  onun	  ayağının	  
üstüne	  düştüm.	  Ayağının	  kırılmış	  olabileceğinden	  	  
korktuk	  ama	  doktor	  yalnızca	  bir	  burkulma	  olduğunu	  
söyledi.	  Kendimi	  berbat	  hissettim	  çünkü	  Vicki’nin	  
yakında	  büyük	  bir	  jimnastik	  yarışması	  olacaktı.	  Ne	  
kadar	  aptalca	  bir	  şey	  yaptık.	  Ben	  her	  zaman	  aptalca	  
şeyler	  	  yapıyorum	  zaten.”	  
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listeleyin	  
 Duyulmuş	  olan	  bilgi:	  
  1.	  İçerik	  kimin	  hakkında?	  
 2.	  İçerik	  ne	  hakkında?	  
 3.	  Olay	  ne	  zaman	  oldu?	  
 4.	  Olay	  nerede	  oldu?	  
 5.	  Olay	  niçin	  önemliydi?	  
 6.	  Olay	  nasıl	  oldu?	  
 7.	  Söylenen	  duygu	  sözcükleri	  
 8.	  Ses	  tonu	  
 9.	  Tema	  
 Atıflar:	  
  10.	  Duygu	  
  11.	  Enerji	  düzeyi	  
  12.	  Uygunluk	  

“Papağan”a	  Dikkat	  Etmek	  
 İçerik	  tepkileri-‐	  nelerden	  hoşlanırsınız	  
hoşlanmazsınız	  anlatın:	  

 yardım	  edenler	  olarak	  söylenenleri	  “papağan”	  gibi	  
tekrarlamaktan	  veya	  yardım	  alanın	  sözcüklerini	  
olduğu	  gibi	  aktarmaktan	  	  kaçınmak	  gerekir	  

 Aynı	  kelimelerin	  kullanılması	  yardım	  alanın,	  kendini	  
yardım	  eden	  tarafından	  sadece	  taklit	  ediliyormuş	  gibi	  
algılamasına	  yol	  açabilir.	  	  

 Papağan	  gibi	  tekrarlamak,	  yardım	  alanın	  kendini	  
keşfetmesini	  kolaylaştırmaz	  

Dikkat	  edilmesi	  gerekenler	  
 Duygu	  İfade	  Eden	  Sözcüklere	  İlişkin	  Sözlük	  Oluşturmak	  
  Tepkilerin	  Uzunluğuna	  dikkat	  etmek	  
  “Sen…………	  Hissediyorsun	  ”	  Kalıbına	  Dikkat	  Etmek!:	  
  Bu	  cümle	  içerisinde	  bir	  cümlecik	  saklanabilir	  ama	  bu	  cümlecik	  

duygu	  ifade	  etmeyebilir.	  	  
 Örneğin,	  “Sen	  o	  öğretmenin	  sana	  taktığını	  hissediyorsun,”	  

ifadesi	  herhangi	  bir	  duyguyu	  yansıtmaz.	  Bu	  durum	  cümleyi	  
daha	  doğrudan	  bir	  ifade	  haline	  getirmekle	  çözülemez.	  	  

  “Öğretmenin	  taktığını	  hissediyorsun,”	  ya	  da	  “Taktığını	  
hissediyorsun,”	  ifadeleri	  hissedilen	  bir	  duyguyu	  	  değil	  var	  olan	  
bir	  olayı	  	  tanımlamaktadır.	  	  

  Burada	  hissedilen	  duyguya	  verilebilecek	  tepkiler	  “Sen	  kendini	  
incinmiş	  hissediyorsun.”	  cümlesindeki	  gibi	  olmalıdır.	  
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Bazı	  etkili	  dönüştürülebilir	  duygu	  
ifadeleri	  için	  alternaDfler	  
 “Bu………………………..bir	  duygudur.”,	  	  

 “Senin……………………..hissetmeni	  sağlıyor.”,	  	  
 “Sana	  ……………………..hissettiriyor.”	  	  
 “Bu	  ……………………………………………..dır.”	  

 uygun	  bir	  duygu	  sözcüğü	  bulmaya	  yetecek	  zaman	  	  
 aşağı	  yukarı	  30-‐60	  saniye	  kadardır	  

Yardım	  alan:	  anlama	  

Tar/şalım	  gösterelim	  uygulayalım	  
 diğer	  bir	  kişinin	  ifadelerindeki	  “katkıda	  bulunan”	  ya	  
da	  “ötesine	  geçen”	  tepkiler	  neler	  

 Kişiselleştirmenin	  sağladığı	  kazançlar	  neler	  
 kişiselleştirilmiş	  tepkilerin	  formülasyonu	  ve	  
iletilmesine	  nelerin	  dahil	  olduğunu	  :anlamı,	  sorunları,	  
hedefleri	  ve	  değişen	  duyguları	  kişiselleştirme	  becerisi	  
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Kişiselleş=rmek:	  Anlam	  →	  Problem→	  
Hedef	  →	  Duygu	  
 yardım	  eden	  ve	  yardım	  alan	  çiftlerinin,	  
kişiselleştirmenin	  bütün	  basamaklarını	  yerine	  
getirmesini	  sağlama:	  

 Bir	  temel	  oluşturma,	  anlamı	  kişiselleştirme,	  sorunu	  
kişiselleştirme,	  hedefi	  kişiselleştirme	  ve	  duyguyu	  
değiştirme.	  

Kazançların	  Kişiselleş=rilmesi	  
 Yardım	  alan	  olumlu	  bir	  deneyimi	  paylaşıyor	  olabilir.	  
Bu,	  genellikle	  yardım	  alanlar	  kendi	  başarılarına	  
katkıda	  bulunan	  bir	  hareket	  yaptıklarında	  olur.	  

 UYGULAMA:	  Burada,	  sorundan	  ziyade	  kazancı	  
kişiselleştir;	  Şu	  formatı	  kullan:	  

 	  “Sen	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐hissediyorsun	  çünkü	  sen	  
______________	  yapabilirsin.”	  	  

Kişiselleştirilmiş	  kazançlar	  da	  sorunlarda	  olduğu	  gibi	  
kişinin	  kendine	  has	  davranışlardır.	  

Yardım	  alan:	  harekete	  geçme	  
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Tar/şalım	  gösterelim	  uygulayalım	  
 diğer	  kişinin	  harekete	  geçmesine	  yardım	  etmek	  
 “Başlatma”ya	  nelerin	  dahil	  olabileceği	  
 Başkalarının	  harekete	  geçmesine	  yardımcı	  olmada	  
başlatma	  becerilerinin	  yararları	  neler	  olabilir	  

Hedefleri	  Tanımlamak	  
  kim,	  ne,	  ne	  zaman,	  nerede,	  niçin,	  nasıl,	  ne	  kadar	  iyi	  gibi	  temel	  

soru	  kalıpları	  ile	  tanımlanacaktır	  
 Bir	  Sonuç	  Olarak	  Harekete	  Geçme	  
  Yardım	  alan	  ve	  yardım	  eden,	  yardım	  etme	  sürecinin	  neresinde	  

olduklarından	  bağımsız	  olarak	  (örneğin	  keşfetme,	  anlama	  veya	  
harekete	  geçme)	  bir	  yardım	  seansını,	  

  yardım	  alanın	  ele	  alabileceği	  bir	  tür	  hareket	  adımı	  ile	  
sonlandırmalıdırlar.	  

  Bu	  hareket	  adımı,	  belki	  kendisi	  ile	  ilgili	  olarak	  ne	  keşfettiğini	  
basitçe	  	  düşünmesi	  ve	  bunu	  bir	  kağıda	  yazarak	  organize	  etmesi	  
olabilir.	  	  

  Bu	  hareket	  adımı,	  okuma	  ödevi	  veya	  başka	  tür	  bir	  ev	  ödevi	  
çalışması	  yapmak	  da	  olabilir.	  	  

  Yardım	  eden	  ile	  yardım	  alan	  arasında	  geçen	  her	  seans	  geniş	  bir	  
yardım	  etme	  sürecinin	  tek	  bir	  evresi	  içinde	  (örn.	  anlama)	  
gerçekleşse	  bile	  keşfetme,	  anlama	  ve	  eyleme	  geçmenin	  tam	  bir	  
döngüsü	  olarak	  görülmelidir.	  	  

  Yardım	  alan,	  atacağı	  bir	  takım	  somut	  adımlarla	  mutlaka	  başbaşa	  
bırakılmalıdır.	  

Ayırt	  etme	  uygulaması	  
 Delireceğim,	  içimden	  kafasını	  kırmak	  geliyor!	  Bu	  öyeyle	  ne	  

yapacağımı	  bilemiyorum.	  Ayrıca	  Becky’ye	  nasıl	  davranacağımı	  
da	  bilemiyorum.	  Düşündükçe	  çatlayacak	  gibi	  oluyorum.	  
Kendimi	  suçluyorum.	  Gece	  vardiyasında	  	  çalışmasına	  izin	  
vermemeliydim.	  Bu	  şehirde	  pek	  çok	  garip	  insan	  var.	  Becky’nin	  
bana	  ihtiyacı	  olduğunda	  onun	  yanında	  değildim.	  Bütün	  bunlarla	  
ben	  nasıl	  baş	  edeceğim?”	  

a.	  “Biri	  Becky’nin	  canını	  öyle	  acıttı	  bu	  yüzden	  de	  siz	  çok	  öyelisiniz	  
ve	  kendinize	  elinizden	  geldiğince	  yardımcı	  olmak	  istiyorsunuz.”	  

b.	  “Becky’ye	  zarar	  veren	  adama	  ve	  bunu	  engelleyemediğiniz	  için	  
de	  kendinize	  öyeleniyorsunuz,	  bunları	  düşündükçe	  çileden	  
çıkıyorsunuz.	  Bu	  krizi	  nasıl	  ele	  alacağınızdan	  emin	  değilsiniz,	  
en	  kısa	  sürede	  yapıcı	  bir	  şekilde	  Becky’ye	  ve	  kendinize	  yardımcı	  
olabilmek	  istiyorsunuz.	  Becky’nin	  zarar	  görmesiyle	  ilgili	  olarak	  
kendi	  sorumluluğunuza	  ilişkin	  doğru	  bir	  algılama	  geliştirmekle	  
iyi	  bir	  başlangıç	  yapmış	  olursunuz.”	  
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 “Her	  şeyimizi	  kaybettik...	  Sahip	  olduğumuz	  her	  şey	  o	  
römorktaydı.	  Bundan	  sonra	  ne	  yapabiliriz	  bilmiyorum.	  
Romörk	  kilitliydi	  ve	  bir	  ışığın	  altına	  park	  etmiştik.	  Güvenli	  
olduğunu	  düşünmüştük.	  16	  saatten	  beri	  yoldaydık,	  biraz	  
uyumak	  istemiştik...	  Gerçekten	  gittiğine	  inanamıyorum.	  
Allah	  kahretsin!	  Sahip	  olduğumuz	  her	  şey…”	  

 a.	  .“Sahip	  olduğunuz	  her	  şeyi	  kaybettiğimiz	  için	  harap	  	  
olmuşsunuz.”	  

 b.	  .	  “Ne	  kadar	  kötü	  bir	  olay.	  Bu	  ülkede	  neler	  olduğuna	  
inanamıyorum.”	  

 c.	  .	  “Kaybınızdan	  dolayı	  adeta	  hareket	  edemeyecek	  hale	  
gelmişsiniz.	  Bütün	  bunların	  nasıl	  olduğunu	  anlamaya	  
çalışıyorsunuz,	  neyi	  yanlış	  yapmış	  olabileceğinizi	  
düşünüyorsunuz.”	  

Son-‐test	  
 Yardım	  alan	  20	  yaşında	  ve	  kız	  arkadaşıyla	  problemleri	  
olan	  bir	  erkektir.	  

 Size	  şunu	  söylüyor:	  
 “Yine	  bir	  ayrılıyoruz,	  bir	  birleşiyoruz.	  Onunla	  
ilişkimizin	  hangi	  noktada	  olduğunu	  hiç	  anlamıyorum.	  
Bazen,	  beni	  gerçekten	  sevdiğini	  söylüyor.	  Bazen	  ise	  
beni	  görmezden	  geliyor.	  Şimdi	  de	  rahat	  bir	  ilişki	  
istiyor.	  Sanki	  bütün	  dünyam	  başıma	  yıkılıyormuş	  gibi	  
hissediyorum.	  Onunla	  daha	  fazla	  zaman	  geçirmem	  
lazım.”	  

 bu	  yardım	  alana	  ne	  söyleyeceklerinizi	  yazın	  Yardım	  
alanla	  gerçekten	  konuşsaydınız	  kullanacağınız	  
sözcükleri	  harfiyen	  yazın	  

Ayırt	  etme	  uygulaması	  
Yardım	  alan	  20	  yaşında	  ve	  kız	  arkadaşıyla	  problemleri	  olan	  bir	  erkektir.	  

Size	  şunu	  söylüyor:	  
  “Yine	  bir	  ayrılıyoruz,	  bir	  birleşiyoruz.	  Onunla	  ilişkimizin	  hangi	  

noktada	  olduğunu	  hiç	  anlamıyorum.	  Bazen	  ise	  beni	  gerçekten	  
sevdiğini	  söylüyor.	  Bazen	  ise	  beni	  görmezden	  geliyor.	  Şimdi	  de,	  rahat	  
bir	  ilişki	  istiyor.	  Sanki	  bütün	  dünyam	  başıma	  yıkılıyor	  gibi	  
hissediyorum.	  Onunla	  daha	  fazla	  zaman	  geçirmem	  lazım”.	  

Değerlendirmeler	  -‐Yardım	  Edenin	  Tepkileri	  
  a.	  “Kendini	  gerçekten	  kötü	  hissediyorsun	  çünkü	  o	  çok	  değişken.”	  
  b.	  “Aşkta	  ve	  savaşta	  her	  şey	  mübahtır.”	  
  c.	  “Kendini	  çok	  çaresiz	  hissediyorsun	  çünkü	  onunla	  nasıl	  bir	  ilişki	  

içinde	  olduğunu	  bilmiyorsun	  ve	  bunu	  bilmeye	  gerçekten	  ihtiyacın	  
var.”	  

  d.	  “Ona	  gidip	  kendisiyle	  ilgili	  neler	  hissettiğini	  anlatmak	  zorundasın”.	  
  e.	  “Kendini	  hayal	  kırıklığına	  uğrattın	  çünkü	  ilişkini	  daha	  anlamlı	  bir	  

hale	  getirip	  geliştiremedin	  ve	  bunu	  gerçekten	  yapmayı	  istiyorsun.	  
Yapacağın	  ilk	  şey	  ona	  ilgi	  ve	  özen	  göstermek	  ve	  onu	  gerçekten	  
dinleyip	  anlamak.”	  
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Yardım	  Etme	  Sanatı	  becerilerinde	  TAM	  bir	  gelişim	  ve	  
uzmanlaşma	  sağlamınız	  için	  TÜM	  alıştırmaları	  
defalarca	  TEKRARlayarak	  çalışmanız	  gerekmektedir.	  	  

EĞİTİMCİ	  ,	  BİR	  SU	  DAMLASI	  GİBİ,	  
	   	   	  	   	   ANINDA,	  YAYGIN,	  DERİN,	  KALICI	  İZLER	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  BIRAKIR…	  
Umarım	  bu	  paylaşımın	  da	  bir	  izi	  kalır	  ve	  sizlerde	  bıraktığınız	  izlerin	  farkında	  olursunuz.	  

	   	   	   	   	   	   	   ebru.ikiz@deu.edu.tr	  
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İNGİLİZCE ZÜMRESİ – İLKOKUL BİNASI 3. KAT İNGİLİZCE AKTİVİTE ODASI 
SALON 5  

 
MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  
Öğretim	  Görevlisinin	  	  
Adı	  Soyadı	  

Grant	  Kempton	  

Görev	  /Unvanı	  
	  

Senior	  Education	  Consultant,	  Pearson	  Solutions	  

Görev	  yaptığı	  Kurum	  Kuruluş	  adı	  
	  

Giving	  two	  seminars	  

Özgeçmişi	  	  
	  
	  
	  

	  
Grant Kempton has been involved in ELT for more than 
28 years. During that time he has been a teacher, tester, 
curriculum coordinator, school director and teacher 
trainer. From 2000-2006 he was the global teacher 
trainer for Pearson Education and travelled the world 
training teachers. He received his MA in ELT from 
Reading University. Since 2006 he has been working as 
an Educational Consultant and has worked as such both 
inside and outside of Turkey with K12 schools, 
universities, ELT organisations and ministries of 
education. He is also an ELT writer, being involved in 
such courses as Language Leader, Opportunities, New 
Success and New Total English.  
	  

Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  
Vakfı	  Genel	  Müdürlüğünce	  
basılacak	  olan	  kitapçıkta	  yer	  
verilmek	  üzere)	  	  
	  
	  
	  

21st	  Century	  Skills	  
	  
Assessment	  for	  Learning	  
	  
	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  Duyulanlar	  	  
(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  
teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  
malzemelerin	  sunum	  
öncesinde	  MEV	  Koleji	  
görevlilerince	  hazır	  edilmesi	  
için)	  
	  

Projector,	  projection	  area	  (large	  and	  wide	  enough	  
screen	  or	  screen	  area),	  internet	  connection,	  speakers,	  
pc	  (as	  back	  up)	  
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 21. Yüzyılın Dört Beceriler

 Elli yıl sonra eğitimin nasıl olacağını tahmin etmek çok güçtür.  Beş 
yıl sonrasında bile iş dünyasının ne beklentilerin içerisinde olacağı bilin-
mez.  Bu durumda eğitimciler öğrencileri bu geleceği nasıl hazırlamalı-
dırlar?  21. yüzyılın dört becerisi, analitik düşünme, işbirliği, yaratıcılık ve 
iletişim kavramlarını, öğreterek öğrencilerimizi her duruma hazır hali getir-
mek mümkün olacaktır.  Bu sunumda, örnek vererek bu tez ispatlanmaya 
çalışılacaktır.

 LMS Sistemleri

 “Benim çocuğumun İngilizcesi nasıl?  Eksikleri nedir?” gibi soru-
lan sorulara net bir cevap vermemiz gerekmektedir.  Yabancı dilin temel 
kavramları, okuma, yazma, dinleme ve konuşma, tek tek ölçülebilmesi 
ve eksiklerin tespit edilebilmesi her yabancı dil öğretmeninin en temel 
görevidir.  LMS (Learner Management System) Öğrenci Takip Sistemlerini 
kullanarak bu sorulara önemli bu ölçüde cevap vermek mümkündür.  Bu 
sunumda, çözümler gözden geçirilecektir.

U
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TÜRK DİLİ VE EDB- TÜRKÇE ZÜMRESİ – BÜYÜK KONFERANS SALONU – SALON 6   

 
 
MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  
Öğretim	  Görevlisinin	  	  
Adı	  Soyadı	  
	  

Bilim	  Uzmanı	  Müjdat	  Ataman	  	  

Görev	  /Unvanı	  
	  

Yaratıcı	  Drama	  Lideri	  	  	  

Görev	  yaptığı	  Kurum	  
Kuruluş	  adı	  
	  

Özel	  İzmir	  SEV	  İlköğretim	  Okulu	  	  

Özgeçmişi	  	  
	  
	  
	  

	  
Müjdat Ataman 1973 yılında Tokat’ta doğdu. Hacettepe 
Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü (Yan alan 
Türkçe) 1995 yılında bitirdi. İstanbul’da bir devlet 
okulunda üç yıl çalıştıktan sonra Ankara’da Bilkent 
Üniversitesi Hazırlık Okulunda sınıf öğretmeni ve 
ardından 4. sınıf Türkçe öğretmeni ve yaratıcı drama 
lideri olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yaratıcı Drama 
Yüksek Lisansını tamamladı. Yeni programa uygun 
yazılan (Talim Terbiye Kurulu onaylı) Koza 
Yayınlarından çıkan 4. Sınıf Türkçe kitabı 
yazarlarındandır.  Pegem Yayınları tarafından yayımlanan 
“Yaratıcı Yazma içinYaratıcı Drama” kitabının ve Kök 
yayınları tarafından yayımlanan “Türkçe Derslerinde 
Kullanılacak Etkinlikler” kitabının yazarıdır.  Türkçe 
öğretiminde yeni yaklaşımlar, yaratıcı yazma ve yaratıcı 
drama konularında bildiriler sunmuş ve seminerler 
vermiştir. 2006 yılından bu yana Özel İzmir Sev İÖO’ da 
çalışmaktadır. 	  
	  
	  

Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  Vakfı	  
Genel	  Müdürlüğünce	  basılacak	  olan	  
kitapçıkta	  yer	  verilmek	  üzere)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Yıllardır yabancı dil eğitimimizin kalitesi tartışılmakta, 
bu kadar süre İngilizce eğitimi gören öğrencilerimizin 
neden İngilizce konuşamadığı düşünülmektedir. Oysa 
anadil eğitimine baktığımızda daha çok özen 
gösterilmesi, yeniden yapılandırılması gereken alanın ana 
dil eğitimimiz olduğunu görebiliriz. Özellikle okumayan, 
okuduklarını yorumlayamayan, yazmayı sevmeyen bir 
kuşakla karşı karşıyayız. Günümüz bilişim çağının da bu 
sorunun daha da büyümesine neden olduğunu 
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söyleyebiliriz. Öğrencilerin okumaması, yazmaktan 
kaçınması, yazın alanına önem vermemesi sorunu  ile baş 
etmesi gerekenler de bizleriz. Değişen Türkçe programı, 
lise giriş sınavında ortaya çıkan tablo bizim dil eğitimi 
alanında daha farklı çalışmalar yapmamızı destekler 
niteliktedir. İyi yapılandırılmış bir Türkçe eğitimi ile, 
kitap okumaktan keyif alan, okuyan, okuduğunu 
yorumlayan, yazmaktan kaçmayan hatta yazmaktan keyif 
alan öğrenciler yetiştirebiliriz. Bunun için öncelikle 
Türkçe derslerinin biçimsel yapısının dışına çıkmalı ve 
içeriğe yönelmeliyiz. Örneğin Fen bilgisi derslerinde 
öğretmenler konuları gereği merak ve heyecanı 
yakalamakta zorlanmazlar ama aynı şeyi Türkçe dersleri 
için söyleyemeyiz. Oysa Merak ve heyecanın olmadığı 
dersleri takip etmek öğrenciler için çok zordur. 
Yapacağımız eğitimde Türkçe dersleri içinde merak ve 
heyecan öğelerini nasıl kullanacağımıza dair örnekler 
sunulacaktır. Okuma programı içinde seçilen kitapların 
derste kullanımı öğrencilerin, okuduklarını yorumlama 
becerisi ile ilgili üst bilişsel örnek çalışmalara yer 
verilecektir. Yine yazılı anlatım becerisinin gelişimi için 
uzun soluklu bir programın nasıl yapılandırılması 
gerektiği örneklerle açıklanacaktır.   
	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  
Duyulanlar	  	  
(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  
teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  
malzemelerin	  sunum	  öncesinde	  
MEV	  Koleji	  görevlilerince	  hazır	  
edilmesi	  için)	  

	  

Katılımclar için kağıt, kalem, projeksiyon cihazı 	  
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 YARATICI YAZMA İÇİN YARATICI DRAMA SEMİNERİ

 Yıllardır yabancı dil eğitimimizin kalitesi tartışılmakta, bu kadar süre 
İngilizce eğitimi gören öğrencilerimizin neden İngilizce konuşamadığı dü-
şünülmektedir. Oysa anadil eğitimine baktığımızda daha çok özen gös-
terilmesi, yeniden yapılandırılması gereken alanın ana dil eğitimimiz ol-
duğunu görebiliriz. Özellikle okumayan, okuduklarını yorumlayamayan, 
yazmayı sevmeyen bir kuşakla karşı karşıyayız. 

 Günümüz bilişim çağının da bu sorunun daha da büyümesine neden 
olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerin okumaması, yazmaktan kaçınma-
sı, yazın alanına önem vermemesi sorunu ile baş etmesi gerekenler de 
bizleriz. 

 Değişen Türkçe programı, lise giriş sınavında ortaya çıkan tablo bizim 
dil eğitimi alanında daha farklı çalışmalar yapmamızı destekler nitelikte-
dir. İyi yapılandırılmış bir Türkçe eğitimi ile kitap okumaktan keyif alan, 
okuyan, okuduğunu yorumlayan, yazmaktan kaçmayan hatta yazmaktan 
keyif alan öğrenciler yetiştirebiliriz. Bunun için öncelikle Türkçe dersleri-
nin biçimsel yapısının dışına çıkmalı ve içeriğe yönelmeliyiz. Örneğin Fen 
bilgisi derslerinde öğretmenler konuları gereği merak ve heyecanı yaka-
lamakta zorlanmazlar ama aynı şeyi Türkçe dersleri için söyleyemeyiz. 
Oysa Merak ve heyecanın olmadığı dersleri takip etmek öğrenciler için 
çok zordur. 

 Yaptığımız eğitimde Türkçe dersleri içinde merak ve heyecan öğe-
lerini nasıl kullanacağımıza dair örnekler sunulacaktır. Okuma programı 
içinde seçilen kitapların derste kullanımı öğrencilerin, okuduklarını yorum-
lama becerisi ile ilgili üst bilişsel örnek çalışmalara yer verilecektir. Yine 
yazılı anlatım becerisinin gelişimi için uzun soluklu bir programın nasıl ya-
pılandırılması gerektiği örneklerle açıklandı.

 SUNUMDA KULLANILAN BAZI ÖRNEKLER:

 1) ATÖLYE 

 GAZETEYE HABER BUL

 ARAÇ-GEREÇ:  Eski gazeteler, CD çalar, müzik CD’leri A3 kâğıtlar.
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 ADANI BUL
 
 Mekâna öğrenci sayısı kadar gazete sayfası açılarak gelişi güzel ya-
yılır. Müzik başladığında öğrencilerin müziğin ritmine uygun dans ederek 
mekân içinde dolaşmaları, bu arada gazetelerin üstüne basmamaları is-
tenir. Müzik durduğunda gazetelerden oluşan yerdeki adacıkların üstün-
de kendilerine yer bulmaları söylenir. Ayaklar gazetenin üstünde olduğu 
sürece gazetenin üslünde birden fazla kişi olabileceği açıklaması yapılır. 
Müzik tekrar açıldığında öğretmen yerdeki gazeteleri ortadan ikiye kat-
layarak küçültür, müzik durdurulduğunda öğrenciler gazeteden oluşan 
adacıkların üstünde kendilerine yer bulmaya çalışırlar. Gazeteler katlanıp 
küçültülerek sadece bir kişinin ayaklarını basacağı şekle getirilir. Müzik 
tekrar açıldığında öğretmen, yerdeki gazetelerden birer birer azaltılır. Son 
kişi kalana kadar oyuna devam edilir.

 KALEME KÂĞIDA SARILIYORUZ

 Öğretmen öğrencilere, birbirini doğuran haberlerin öyküsünü yazaca-
ğımızı söyler. Öncelikle bir gazete haberi oluşturmalarını, bu haberi mer-
keze alarak haberdeki olayın sonucu ortaya çıkan başka bir olayın, daha 
sonra da bu olaydan çıkan başka bir olayın haberini öyküleştirerek ya-
zılacağını belirtir. Birbirinden doğan haberlerin öyküsünün yazılması için 
öğrencilere süre verilir. 

 2) DALDAN DALA ÖYKÜLER:

 Öğrencilerden bir mekân ve kahraman seçerek bir öyküye giriş yap-
maları, öykü devam ederken istedikleri bir yerde devreye yeni bir kahra-
man eklemeleri ve eklenen yeni kahramanla anlatımın yönünün değiş-
mesini sağlamaları istenir. Yazılı anlatımlarında toplam beş kahramanla 
öykülerinin yönlerini değiştirmeleri ama ekledikleri son kahramanın da 
birinci kahramanla ilk belirlenen mekânda buluşması istenir. 
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e-posta : iletisim@mevizmirokullari.k12.tr          İnternet Adresi:  www.mevizmirokullari.k12.tr 
Tel  : 234 28 88 
Faks   : 234 29 30 
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ZÜMRE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI BİLGİ FORMU  
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GÖRSEL SANATLAR VE TEKNOLOJİ TASARIM ZÜMRESİ  - A BLOK 2. KAT 3 NOLU 
RESİM ATÖLYESİ - SALON 7  

 
MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  
Öğretim	  Üyesinin	  
Adı	  Soyadı	  

Merih	  TEKİN	  BENDER	  

Görev	  /Unvanı	   Güzel	  Sanatlar	  Eğitimi	  Bölüm	  Başkanı/	  Doç.Dr.	  
Görev	  yaptığı	  Kurum	  Kuruluş	  
adı	  

Ege	  Üniversitesi	  Eğitim	  Fakültesi	  Güzel	  Sanatlar	  Eğitimi	  
Bölümü	  

Özgeçmişi	  	  
	  
	  
	  

Merih	  TEKİN	  BENDER	  
www.merihtekinbender.com	  
1973’te	   Çankırı’da	   doğdu.	   1993’te	   GÜGEF	   Resim-‐iş	   Eğitimi	  
Anabilim	   Dalından	  mezun	   oldu.	   1998’de	   PAÜ	   Sosyal	   Bilimler	  
Enstitüsü	   Resim-‐iş	   Eğitimi	   alanında	   tezli	   yüksek	   lisans	  
programından	   mezun	   oldu.	   2006’da	   DEÜ	   Eğitim	   Bilimleri	  
Enstitüsü	  resim-‐iş	  eğitimi	  doktora	  programından	  mezun	  oldu.	  
2009	   Haziran	   ayında	   doçent	   unvanını	   aldı.	   2010	   yılında	   Ege	  
Üniversitesi	   Güzel	   Sanatlar	   Eğitimi	   Bölümü’ne	   kurucu	   bölüm	  
başkanı	   olarak	   atandı.	   2011	   Güz	   yarıyılında	   Ohio	   State	  
Üniversitesi	   Güzel	   Sanatlar	   Eğitimi	   Bölümü’nde	   ziyaretçi	  
öğretim	  üyesi	  olarak	  görev	  yaptı.	  
8	   ulusal,	   3	   uluslararası	   olmak	   üzere	   11	   kişisel	   resim	   sergisi	  
vardır.	  Ulusal	  ve	  uluslararası	  düzeyde	  toplam	  58	  karma	  resim	  
sergisinde	   (yarışma,	   bienal,	   sanat	   fuarları	   vb.)	   eserleri	  
sergilenmiştir.	   “Duyguların	   İzinde	   Sanatsal	   Yaratma”	   adlı	  
kitabın	   yazarıdır.	   Duygusal	   zeka,	   yaratıcılık,	   sanat	   felsefesi	   ve	  
resim-‐iş	   öğretimi	   konuları	   ağırlıklı	   olmak	   üzere	   çok	   sayıda	  
bildiri	  ve	  makaleleri	  bulunmaktadır.	  
Halen	   Güzel	   Sanatlar	   Eğitimi	   bölüm	   başkanı	   olarak	   görevini	  
sürdürmektedir.	  

Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  
Eğitim	  Vakfı	  Genel	  
Müdürlüğünce	  basılacak	  olan	  
kitapçıkta	  yer	  verilmek	  üzere)	  	  

	  
Görsel	  Sanatlar	  Eğitiminde	  Yeni	  Teknik	  ve	  Uygulamalar	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  Duyulanlar	  	  
(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  
teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  
malzemelerin	  sunum	  
öncesinde	  MEV	  Koleji	  
görevlilerince	  hazır	  edilmesi	  
için)	  

Projeksiyon	  Makinesi	  ve	  bu	  makine	  ile	  uyumlu,	  internet	  
bağlantısı/hoparlörleri	  (ses	  sistemi)	  olan	  bir	  bilgisayar.	  
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 Görsel sanatlar eğitiminin 
temel değişkenlerinden biri 
«Yaratıcılık» olsa gerek.  
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 Yaratıcılık ne sadece ilahi bir esinlenme 
konusudur, ne de çok az talihli insanın şans eseri 
elde edebileceği özel bir iç-görüdür. Yaratıcı 
düşünme bir beceridir.  

 Yaratıcılık, bilinci yoğunlaşmış insanın 
kendi dünyasıyla karşılaşmasıdır. 

«Her yaratma edimi, ilk önce 
bir yıkma edimidir.» 



59

  Sanat ve güzellik arasındaki ilişki biraz karmaşık bir 
ilişkiye dönüşüp, yanlış anlaşılmalara açık bir görünüm 
almıştır. Çünkü her güzel olanı sanat, her sanatı da 
güzellikle karıştırma tehlikesi vardır. Bu nedenle güzellik 
sanatla bir tutulamaz. Eğer öyle değerlendirilirse, çirkin 
olan şeylerin sanatın kapsamında 
değerlendirilemeyeceği gibi yanlış sonuçlara 
götürebilir. 

  Ayrıca güzellik genel ve basit bir tanımla “hoşa giden 
şey” diye tanımlandığında bir takım fizik duyguların da 
(yemek yemek, koklamak vb.) sanat olarak kabul 
edilmesi gereğini ortaya çıkarabilir. Tüm bunlar kabul 
edilemeyeceğine göre, güzellik ve sanatı birbirinden 
ayırmanın gereği gözler önündedir 

 Sanatın güzellikle ilişkili olması şart değildir. 
Hatta çoğu zaman güzellikle ilgili değildir. 
Bunu dert edinmez. Sanatçının yaratma 
coşkusuna temel olan güzellik, yaratım 
süreci sonunda ortaya çıkan yapıtın 
güzelliğinden farklı bir noktadadır. Estetik 
değerlendirilmesi yapılan, yapıtın 
değeridir, gücüdür  
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 Müze eğitiminin amaçları nelerdir? 

 Sergilenen nesnelerle insanlar arasında 
köprü kurarak nesnelerin onların 
yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; 

• Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile 
algılanması yerine insan yaşamının somut 
ve otantik bir belgesi olarak algılanmasını 
sağlamak; 

• Geçmişle şimdiki yaşam arasında 
bağlantı kurmak; 

 İnsanın değişen dünyaya uyum 
sağlamasına yardımcı olmak; 

• İnsanın yaşadığı ortama 
yabancılaşmasını önlemek; 

• Günümüz sorunlarına ve çatışmalarına 
yönelik anlayış kazandırmak; 
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 İnsanların bugünkü yaşantıları ile 
nesnelerin bağlantısını kurarak siyasi, 
kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik 
ilişkileri anlamalarını sağlamak ve 
araştırmacı yönlerini geliştirmek; 

• Bireylerin zamanlarını yaratıcı bir biçimde 
değerlendirmek; 

• Müzeyi bir yaşam biçimi haline getirmek; 

• Müze ekonomisini geliştirmek, 
• İnsanların estetik duyarlılığının geliştirerek 

geleceğin sanat izleyicisini hazırlanmak  
• İnsanın zihinsel gelişimine katkıda 

bulunmak 

 Müzelerin birer 
öğrenme ortamı 
olarak kabul 
edilmesi müzelerin 
yapısal 
değişikliklere 
gitmesine neden 
olmuştur. 
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 Konferans, seminer, film gösterimlerinin 
yapılabileceği salonlar 

 Araştırma merkezi,  
 Kütüphane 
 Sosyal ihtiyaçların giderilebileceği 

mekanlar 
 Kalıcı sergi salonlarının yanında geçici 

sergi salonları 
 Atölye ve eğitim odaları 

 Müzede bulunan eserlerin müzeye 
getirilmeden önceki aşamalarını anlatan 
belgesel filmler 

 Slayt ve multivizyon gösterileri 
 Rehberli turlar 
 Rehber yoksa müzeyi ve eserleri tanıtan 

kişisel kulaklıklar 

 Müze eğitmen ve 
pedagogların 
gözetiminde 
yaptırılacak etkinlikler 

 Drama 
 Oyun 
 Workshop (Uygulama 

Çalışması) 
 Eser eleştirileri 
 Eser üzerinde serbest 

tartışma 
 Yazı yazma 
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 Bireysel öğrenmeler 
 Sosyo-kültürel öğrenmeler 
 Fiziksel ortamdan kaynaklanan 

öğrenmeler 

 Müze’de sanat eğitiminin 
koleksiyonlardaki eserler ile doğrudan ilgili 
olması gerekmektedir. 

 Müzelerin çocuklar için düzenledikleri 
eğitim programları 

 Öğretmenlerin düzenledikleri müze eğitim 
programları 

 Müze eğitimi sürekli ve yaşam boyu bir 
eğitimdir. 

 Her müzenin sunduğu eğitim kendine 
özgüdür. 

 Müzenin koleksiyonu ile ziyaretçilerin 
gereksinmeleri ve ilgileri arasında ilişki 
kurmak esastır.  

 Koleksiyonları incelemek, eğitim için 
uygun nesneleri seçmek, bağlantılarını 
kurmak ön koşuldur. 
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 Koleksiyonlar ile hedef kitle arasında ilişki 
kurmak gerekir. 

 Ziyaretçinin çevreyle ve nesnelerle etkin bir 
etkileşim içinde olması sağlanmalıdır.  

 Olguları/ bilgileri iletmekten çok duyulara, düş 
gücüne, yaratıcılığa yönelmek önemlidir. 

 Müzede ki öğrenme “nesnelerden 
öğrenme”dir, duyuları temel alır, yaşantıya 
dayanır. 

 Müze eğitimi zorunlu değil, gönüllüdür. 
 Müzedeki öğrenmenin hoşa gitmesi, haz 

vermesi beklenir. 
 Müzedeki öğrenme somuttan soyuta 

giden düşünmeyi geliştirir. 

 Felix Yün Örüyor, 
Katrin Futbol 
Oynuyor 

 Tarih Oyunu 
 Müzede bir olay var 
 Oyun Bahçesi 
 “Kendim yaptım” 

Atıktan oyuncağa 
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 Müzede sanat eğitimi nasıl olabilir? Nasıl 
yapılabilir? 

 Eserde bir unsura odaklanma 
 Eserin hikayelerini canlandırma 
 Eserin parasal değeri üzerine konuşma 
 Esere anlam yükleme (gerçekçi, soyut, 

sıcak, etkin, sessiz) 
 Eserler arasında öyküsel bağlar kurma 
 Eserlerin birbirleri ile konuşması 
 Yangından ilk kurtarılacaklar 
 Eserde gördüğünüz andan sonraya öykü 

yazma 

Dört soru (Akıcı, Esnek, 
Özgün, Düzenleyici) 

  Eğer bu resim 
bugün resmedilmiş 
olsaydı, nelerin farklı 
olabileceğini 
düşünürdün? 

  Sanatçı bize kendi 
dönemindeki 
yaşamın 
görüntülerini 
vermek için başka 
hangi sahneler 
resmedilebilirdi? 



66

  Eğer çağdaş 
yaşamdan bir 
sahne 
resmedecek 
olsaydınız ne 
tür bir sahne 
resmederdiniz? 

  Çağdaş 
resimde 
olabilecek 
bütün 
ayrıntıları 
listeleyin 

 Müzede en çok beğendiğin resim 
hangisidir? Sanatçısı kimdir? Bu eseri 
neden beğendin? 

 Müzedeki mermer heykellerinden birinin 
ismini yazar mısın? 

 Müzede resimler nasıl sergileniyor? 
 Müzede heykeller nasıl sergileniyor? 
 En çok beğendiğin resim ve heykelin 

resmini çizer misin? 

 Ziyaret ettiğin müzede aşağıdaki 
unsurların yer aldığı resimlerin adlarını ve 
sanatçısını yazınız? 

    1- Siyah bir şapka………………………. 
     2- Bir deniz feneri……………………….. 
     3- Yıldızlarla dolu bir gece …………… 
     4- Nilüferler ……………………………… 
     5- Kaplumbağa ……………………….. 
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BEN OLSAYDIM 

  Çok küçük boyutta olsanız ve  
eserde gezintiye çıksaydınız; 

  Kimin yerinde olmak isterdiniz? 
Neden? 
  Eserin içinde olsaydınız siz neler  
yapardınız? 
   Hangi sesleri duyardınız? 
   Nasıl bir koku duyardınız? 

HEYKEL OLALIM 

AKŞAM YEMEĞİNDE NE YİYECEĞİZ 
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Bu Van Gogh’un Odası 
BENİM ODAM 

NE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLE 

Yapıtta neler oluyor? 
Sanatçı hangi çizgileri kullanmıştır? 
Sanatçı hangi renkleri kullanmıştır? 
Sanatçı hangi şekilleri kullanmıştır? 

Elif NACİ/ Saklanan Çocuk/1982 

NE GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLA. 

   Sanatçı en çok hangi renkleri kullanmış? 
   Sanatçı çizgileri tekrarlamış mı? 
   En çok hangi bölüm dikkatinizi çekiyor?  
   Neden? 
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NE ANLATMAK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜN. 

   Bu sahneyi sizce sanatçı neden tercih  
etmiştir? 
   Sizce bu odada nasıl bir ses vardır? 
   Sizce bu odada nasıl bir koku vardır? 
   Bu yapıtı siz yapmış olsaydınız ne isim  
verirdiniz? 
   Bu sahneyle ilgili ne anlatabilirsiniz? 

Bu yapıtta en ilginç şey nedir? 
Sizce bu yapıt nerede sergilenmeli? 

DÜŞÜNCENİ SÖYLE. 

NE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLE 

Yapıtta neler oluyor? 
Sanatçı hangi çizgileri kullanmıştır? 
Sanatçı hangi renkleri kullanmıştır? 
Sanatçı hangi şekilleri kullanmıştır? 

Marc Chagal /Yeşil Kemancı/1923 
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NE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLE 

   Yapıta ayrıntılı bakın. En çok hangi  
    bölüm dikkat çekiyor? NEDEN? 
   Sanatçı hareketi nasıl göstermiş? 
   Yapıtta en çok hangi renk kullanılmış? 
   En az hangi renk kullanılmış? 

NE ANLATMAK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜN. 

    Sizce yılın hangi mevsimi gösterilmiş? 
    Nasıl karar verdiniz? 
    Yapıtta anlatılan öykü nedir? 
    Yapıta ne isim verirdiniz? 
    Yapıtta renkler ve çizgiler nasıl bir  
     duygu uyandırıyor? 

DÜŞÜNCENİ SÖYLE 

Bu sanat çalışması sizi şaşırttı mı? 
Yapıtta en ilginç şey nedir? 
En çok ne ilginizi çekti? 
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MÜZİK

e-posta : iletisim@mevizmirokullari.k12.tr          İnternet Adresi:  www.mevizmirokullari.k12.tr 
Tel  : 234 28 88 
Faks   : 234 29 30 
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MÜZİK ZÜMRESİ – A BLOK ZEMİN KATI 1 NOLU MÜZİK ODASI – SALON -8  
 

 
MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  
Öğretim	  Görevlisinin	  	  
Adı	  Soyadı	  
	  

Banu	  Özevin	  

Görev	  /Unvanı	  
	  

Öğr.	  Gör.	  Dr.	  

Görev	  yaptığı	  Kurum	  Kuruluş	  adı	  
	  

Dokuz	  Eylül	  Üniversitesi	  Buca	  Eğitim	  Fakültesi	  Güzel	  Sanatlar	  
Eğitimi	  Bölümü	  Müzik	  Eğitimi	  Anabilim	  Dalı	  

Özgeçmişi	  	  
	  
	  
	  

İstanbul	  Üniversitesi	  Sosyoloji	  Bölümü	  ve	  Dokuz	  Eylül	  Üniversitesi	  
Müzik	  Eğitimi	  Anabilim	  Dalı’nda	  Lisans	  eğitimlerini	  bitirdi.	  Dokuz	  
Eylül	  Üniversitesi	  Müzik	  Bilimleri	  Bölümünde	  Yüksek	  Lisans	  ve	  
Müzik	  Eğitimi	  Programında	  Doktora	  eğitimini	  tamamladı.	  2004	  
yılında	  Avusturya,	  Salzburg,	  Mozarteum	  Üniversitesi	  Orff	  
Enstitüsü’nde	  misafir	  öğrenci	  olarak	  derslere	  katıldı.	  2010	  yılında	  
Macaristan,	  Kecskemet,	  Kodaly	  Enstitüsü’nde	  yaz	  kursunu	  
tamamladı.	  2013	  yılında	  Amerika	  Birleşik	  Devletleri,	  San	  
Francisco’da	  dört	  aylık	  Orff-‐Schulwerk	  Staj	  Programına	  katıldı.	  
Türkiye	  Orff	  Merkezi’nin	  sertifikalı	  eğitmenlerinden	  biridir.	  Halen	  
üniversitede	  Müzik	  Öğretim	  Yöntemleri	  dersi	  dahil	  bir	  çok	  ders	  
vermekte	  ve	  bunların	  yanı	  sıra	  3-‐10	  yaş	  arası	  çocuklarla	  ve	  
yetişkinlerle	  temel	  sanat	  eğitimi,	  Orff-‐Schulwerk,	  yaratıcı	  hareket	  
ve	  yaratıcı	  dans	  dersleri	  yapmaktadır.	  

Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  Vakfı	  
Genel	  Müdürlüğünce	  basılacak	  olan	  
kitapçıkta	  yer	  verilmek	  üzere)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Müzik	  Eğitiminde	  Yeni	  Yaklaşımlar	  
Çalıştayın	  odak	  noktaları	  Orff-‐Schulwerk	  Müzik	  ve	  Hareket	  Eğitimi	  
Yaklaşımı	  ve	  Kodaly	  Yönteminin	  sınıf	  ortamında	  nasıl	  
kullanılacağıdır.	  Bu	  amaçla,	  okulöncesi	  dönem	  çocukları	  ile	  bir	  
çocuk	  kitabını	  müzikal	  ve	  bedensel	  aktiviteler	  için	  malzeme	  olarak	  
kullanma;	  ilk	  öğretim	  seviyesindeki	  çocuklar	  için	  bir	  şarkıyı	  
müzikal,	  bedensel	  bir	  etkinlik	  haline	  döndürme;	  orta	  öğretim	  ve	  
daha	  üst	  kademedeki	  öğrenciler	  için	  beden	  perküsyonu	  ile	  ritmik	  
bir	  parça	  hazırlama,	  öğrencilere	  müzikal	  bilgiler	  öğretebilmek	  ve	  
öğrenilenlerin	  düzeyini	  sınamak	  üzere	  çalışma	  yaprağı	  hazırlamak	  
konuları	  üzerine	  uygulamalı	  çalışmalar	  yapılacaktır.	  
	  
	  
	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  Duyulanlar	  	  
(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  
teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  
malzemelerin	  sunum	  
öncesinde	  MEV	  Koleji	  
görevlilerince	  hazır	  edilmesi	  
için)	  
	  

Bilgisayarımdan	  müzik	  dinletebilmek	  üzere	  bir	  sistem,	  
A4	  kağıt.	  
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     MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Ana Sanat Dalı 
Öğretim Görevlisi Dr. Banu ÖZEVİN’in müzik zümre başkanlarına “Müzik 
Öğretim Yöntemlerinde Yeni Yaklaşımlar” konulu uygulamalı aktarımları 
aşağıdaki gibidir.

 Dr. Banu ÖZEVİN tarafından;

 •  Başlangıç olarak öğrencilerin ilgilerini çekebilecek armonik bir 
ezgi ile selamlaşma kanonu paylaşıldı. Bu kanonun öğrencilerin yaş 
gruplarına göre farklılıklarla aktarılabileceğinden bahsedildi. Verilen ka-
non öncelikle birlikte sonra gruplara ayrılarak müzik zümre başkanlarına 
söyletilerek uygulatıldı. Böylelikle öğrencilerin çok sesli müziğe de giriş 
yapabilecekleri uygulamalı olarak aktarılmış oldu.

 •  Öğretmen tarafından önceden hazırlanan kağıtlara renkli kalem-
lerle oluşturulan doğal şekillerin öğrencilerde çağrıştırdığı ritimlere ve 
danslara bedenlerini kullanarak dönüştürmelerinin istenebileceği akta-
rıldı. Daha sonra aynı şekilde her öğrencinin kendi ritmini renkli kalem-
lerle bir kağıda düşündüğü gibi şekillerle çizmesini ve çizdikleri şekilleri 
arkadaşlarıyla paylaşarak bu şekillerin onlara ne anlattığını bedenleriyle 
ritme ve dansa dönüştürmelerinin istenebileceğinden bahsedilip zümre 
başkanlarına uygulatıldı.

 •  Renkli eğitim tülleriyle öğrencilerle yapılabilecek doğaçlama dans, 
ritim ve koreografiler uygulatıldı.

 •  Çocuk kitaplarının hikayelerinden yola çıkılarak, başlangıç olarak 
hikayede geçen belirli temaları öğrencilerin canlandırmasını sağlayarak 
daha sonra bu canlandırmayı müzikle harekete ve dansa dönüştürmeleri 
istenir ve hikaye okunmadan bu temalarla bir çok hikaye çıkarılabileceği 
uygulamalı olarak gösterilmiş olur ve daha sonra öğrencilerle hikayenin 
de paylaşılabileceği aktarımlarında bulunarak bir hikaye kitabında geçen 
konunun canlandırması zümre başkanlarına uygulatıldı.
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 •  Boomwhackers enstrümanıyla renkli kartlar oluşturularak ve bu 
kartları sıraya koyarak bir ezgi oluşturulması çalışması yaptırıldı. Bu ça-
lışmadan yola çıkılarak öğretmenlerin kendi farklı yaratıcı fikirleriyle öğ-
rencilere bu enstrümanları nasıl kullanılabilecekleri uygulamalı olarak 
gösterildi.

 •  Önceden hazırlanan ve bir şarkıdan yola çıkılarak oluşturulan dört 
motif yazılı kağıtların öğrencileri gruplara ayırarak dağıtılabileceği ve bu 
kağıtlarda yazan motiflerde sırasıyla çalınarak ufak değişiklikler yapıp de-
ğişiklikleri belirtmelerinin istenebileceğini ve yapılan değişikliklerden son-
ra oluşan yeni dört motifin bir sıralama halinde yazılmasını ve yazılan no-
taların altına sözler yazılarak her grubun kendi şarkısının oluşturulmasının 
istenebileceği ve çıkan küçük şarkıların sınıf içerisinde paylaşılabileceği 
sonrasında da hangi şarkıdan yola çıkıldığını öğrencilerle paylaşıp şarkı-
nın öğretilebileceğini uygulamalı olarak aktardı.
        
  Paylaşılan tüm çalışmaların her sınıf seviyesine uyarlanarak uygu-
latılabileceği tüm öğretmenler tarafından görülmüştür.
 

U
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BEDEN EĞİTİMİ

e-posta : iletisim@mevizmirokullari.k12.tr          İnternet Adresi:  www.mevizmirokullari.k12.tr 
Tel  : 234 28 88 
Faks   : 234 29 30 
 
 

 
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

MİLLİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL OKULLARI  
ZÜMRE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI BİLGİ FORMU  

(31 EKİM 2014) 
 

BEDEN EĞİTİMİ ZÜMDESİ HAVUZ KONF SALONU – SALON 9 
 

MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  
Öğretim	  Görevlisinin	  	  
Adı	  Soyadı	  
	  

Aylin	  Zekioğlu	  

Görev	  /Unvanı	  
	  

Yrd.	  Doç.	  Dr.	  

Görev	  yaptığı	  Kurum	  
Kuruluş	  adı	  
	  

Celal	  Bayar	  Üniversitesi	  

Özgeçmişi	  	  
	  
	  
	  

Dokuz	  Eylül	  Üniversitesi	  Beden	  Eğt	  ve	  Spor	  
Bölümü	  1992	  
Celal	  Bayar	  Ünv.	  Sağlık	  Bilimleri	  Ens.Sporda	  
Psiko	  Sosyal	  Alanlar	  A.B.D.	  Yüksek	  Lisans	  2003	  
Celal	  Bayar	  Ünv.	  Sağlık	  Bilimleri	  Ens.	  Beden	  
Eğitimi	  Ve	  spor	  öğretimi	  Doktora	  Programı	  2011	  
	  
	  
	  
	  

Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  Vakfı	  
Genel	  Müdürlüğünce	  basılacak	  olan	  
kitapçıkta	  yer	  verilmek	  üzere)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Sporda	  Psikolojik	  Performansı	  Geliştirici	  
Yöntemler	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  
Duyulanlar	  	  
(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  
teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  
malzemelerin	  sunum	  öncesinde	  
MEV	  Koleji	  görevlilerince	  hazır	  
edilmesi	  için)	  

	  

Profeksiyon	  aleti	  (slayt	  sunumu)	  
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2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
MİLLİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL OKULLARI  

ZÜMRE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI BİLGİ FORMU  
(31 EKİM 2014) 

 
 
MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  
Öğretim	  Görevlisinin	  	  
Adı	  Soyadı	  

Mustafa	  TÜRKMEN	  

Görev	  /Unvanı	   Yrd.Doç.Dr.	  

Görev	  yaptığı	  Kurum	  
Kuruluş	  adı	  

Celal	  Bayar	  Üniversitesi	  	  
Beden	  Eğitimi	  ve	  Spor	  Yüksekokulu/MANİSA	  

Özgeçmişi	  	  
	  
	  
	  

	  
2001	   yılında	   CBÜ	   BESYO	   Spor	   Yöneticiliği	   Bölümünden	   mezun	  
oldum.	   2013	   yılında	   aynı	   üniversitede	   araştırma	   görevlisi	   olarak	  
göreve	   başladım.	   Yüksek	   lisans	   ve	   doktora	   öğrenimimi	  
tamamladıktan	   sonra	   2012	   yılında	   Yardımcı	   Doçent	   Dr.	   unvanını	  
aldım.	  	  	  
Akademik	  çalışma	  hayatında;	  Kariyer	  Yönetimi,	  Spor	  Sosyolojisi,	  Spor	  
Hukuku,	   Toplantı	   ve	  Konuşma	  Yönetimi,	   İnsan	  Kaynakları	   Yönetimi,	  
Örgütsel	  Davranış,	   Futbol	   ve	  Masaj	   konularında	  uzmanlaştım.	   2010	  
yılından	   itibaren	   Milli	   Eğitim	   Bakanlığı’nın	   açtığı	   608	   saatlik	   masaj	  
kurslarında	   ve	   Spor	   Bakanlığı	   Eğitim	   Daire	   Başkanlığının	   Türkiye	  
genelinde	   açtığı	   Spor	   Masörlüğü	   kurslarında	   eğitmenlik	  
yapmaktayım.	  34	  yaşında,	  evli	  ve	  1	  çocuk	  babasıyım.	  	  	  	  	  	  

	  
Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  Vakfı	  
Genel	  Müdürlüğünce	  basılacak	  olan	  
kitapçıkta	  yer	  verilmek	  üzere)	  	  

	  
Türkiye’de	  Masajın-‐Spor	  Masajının	  Yeri	  ve	  Önemi	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  
Duyulanlar	  	  
(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  
teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  
malzemelerin	  sunum	  öncesinde	  
MEV	  Koleji	  görevlilerince	  hazır	  
edilmesi	  için)	  
	  

	  
	  
Power	   Point	   sunusu	   için	   gerekli	   materyaller.	   Ve	   istendiği	   ve	  
malzemeler	  tedarik	  edildiği	  taktirde	  bir	  kişi	  üzerinde	  30	  dk.	  lık	  
örnek	  masaj	  uygulaması.	  	  
	  
Malzemeler:	  Masaj	  masası,	  havlu(büyük-‐küçük),	  masaj	  yağı.	  
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Sporda Psikolojik Performansı 
Geliştirici Yöntemler 

Aylin ZEKİOĞLU 

SPORDA PERFORMANS 	  

 Psikolojik	  antrenman	  
	  	  	  	  -‐	  Gevşeme	  çalışmaları	  

	  	  	  	  -‐	  Zihinsel	  antrenmanlar	  

 Spor	  becerilerini	  zihinsel	  yollarla	  geliş>rme	  
 Psikolojik	  destek	  (Sporcu	  kişiliği,	  sporcularda	  
klinik	  sorunlar)	  

AKADEMİK ÇALIŞMALAR  

  	   Spor	   kuramları,	   grup	   dinamikleri	   (liderlik,	  
takım	  bütünlüğü,	  şiddet	  vb)	  

 	  	  Deneyler	  ve	  alan	  çalışmaları	  

 	   	   	   Psikolojik	   testler,	   ölçme	   ve	   değerlendirme	  	  	  	  

teknikleri	  

Neler Yapılır? 

 Sporcuya	  özel	  psikolojik	  uygulama	  yapmak	  
 Psikolojik	  ölçme	  ve	  değerlendirme	  tekniklerini	  
uygulamak	  

 Zihinsel	  antrenman	  ve	  gevşeme	  tekniklerini	  
sistemli	  ve	  düzenli	  olarak	  uygulatmak	  

 Sporcular	  arası	  ve	  sporcu-‐antrenör	  ilişkilerinde	  
ile>şim	  becerilerini	  geliş>rmek	  
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 Stresle	  başa	  çıkabilme	  ve	  duygu	  kontrolünü	  
öğretme,	  kaygı	  düzeyini	  performans	  için	  op>mum	  

seviyede	  tutma	  

 Sakatlık/Yedeklik	  sorunlarını	  en	  aza	  indirme	  ve	  bu	  
zamanlardan	  verim	  almayı	  öğretme	  

 Özgüvenin	  azlığı,	  çekingenlik,	  öLeyi	  kontrol	  
edememe	  vb.	  kişilik	  sorunları	  ile	  ilgili	  terapi	  

yapma	  

 Sporcuların	  depresyon,	  alkol,	  kişilik	  bozuklukları	  
vb.	  klinik	  sorunlarının	  tedavisini	  yapma	  

 Hedef	  belirleme	  teknikleri	  kullanarak	  sporcunun	  

kariyer	  planlamasını	  yapıp,	  danışmanlık	  hizme>	  

verme	  

 Sporda	  davranış	  ve	  performansı	  etkileyen	  
faktörleri	  akademik	  anlamda	  araşOrma	  

SPORDA STRES YARATAN 
FAKTÖRLER 

 Seyirci	  tepkisi	  

 	  Performans	  sergileme	  (Başarısızlık	  durumunu	  göz	  

önünde	  yaşama)	  	  

 Her	  zaman	  en	  iyi	  olma	  beklen>si	  (çevre	  baskısı)	  

 Takım	  arkadaşları	  veya	  teknik	  ekiple	  çaOşma	  
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 Sakatlanma	  riski	  

 Kontrolün	  her	  anlamda	  sporcuda	  olmaması	  
(saha,	  hava,	  hakem	  vs.)	  

 Disiplinli	  yaşama	  zorunluluğu	  

 Sık	  yapılan	  seyahatler	  

 Gelecek>	  olaylar	  ile	  ilgili	  belirsizlik	  	  

 Spordaki	  karmaşık	  hareketler	  sırasında	  karar	  
vermedeki	  çaOşmalar	  

 Fiziksel	  yorgunluk	  

 Sporun	  yoğunluğu	  yüzünden	  okul	  ve	  aile	  

çaOşmaları	  

KAYGI VE STRESİN DÜZENLENMESİNDE 
KULLANILAN TEKNİKLER 

 Nefes	  Alıp-‐Verme	  Egzersizleri	  

 İlerlemeli	  Kas	  	  Gevşetme	  Antrenmanı	  

 Otojen	  Antrenman	  (Kas	  gevşetme	  antrenmanı)	  

 Biyolojik	  Geribildirim	  

 Meditasyon	  ve	  Yoga	  

 Uyarılmışlık	  Düzeyinin	  Ar\rılması	  

KONSANTRASYONU ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

İç	  etkenler	  

*Olumsuz	  düşünceler	  

*Korkular	  

*Üzüntüler	  

*Kaygılar	  
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*Stres	  
*Yapılan	  hataları	  düşünme	  

*Gelecekte	  hata	  yapmaktan	  korkma	  	  

*Kızgınlık	  

*Mo>vasyonun	  düşük	  olması	  

*Sakatlık	  

Dış	  Etkenler	  
*Hakem	  karaları	  

*Dış	  etkenler	  

*hava	  koşulları	  

*Rakibin	  üstün	  performansı	  

*Medya	  

Konsantrasyonu Geliştirici Egzersizler 

*Antrenmanlarda	  Simülasyonlar	  Kullanmak	  
*İpucu	  kelimeler	  kullanmak	  

*Yargılayıcı	  olmayan	  düşünce	  kullanmak	  

*Ru>nler(Alışkanlıklar)	  oluşturmak	  

*Görsel	  Odaklanma	  Egzersiz	  

*Konsantrasyonu	  ar\rmak	  için	  Zihinde	  
canlandırma	  

ZİHİNDE CANLANDIRMA NE ZAMAN 
YAPILMALI? 

•  	  Antrenman	  öncesi	  ve	  sonrası.	  
• Müsabaka	  öncesi	  ve	  sonrası.	  
•  Devre	  arası	  veya	  oyunun	  durduğu	  zaman	  
dilimlerinde.	  

•  Boş	  zamanlarınızda.	  
•  Sakatlandıktan	  sonra	  iyileşme	  sürecinde.	  
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SINIF ÖĞRETMENLERİ

e-posta : iletisim@mevizmirokullari.k12.tr          İnternet Adresi:  www.mevizmirokullari.k12.tr 
Tel  : 234 28 88 
Faks   : 234 29 30 
 
 

   
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

MİLLİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL OKULLARI  
ZÜMRE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI BİLGİ FORMU  

(31 EKİM 2014) 
SINIF ÖĞRETMENLERİ ZÜKRESİ – İLKOKUL BİNASI 3. KAT SALON 10 

 
 
MEV	  Çalıştayına	  katılacak	  	  
Öğretim	  Görevlisinin	  	  
Adı	  Soyadı	  
	  

	  
Metin	  ARPA	  

Görev	  /Unvanı	  
	  

	  
Eğitim	  Uzmanı	  

Görev	  yaptığı	  Kurum	  Kuruluş	  adı	  
	  

	  
Parantez	  Eğitim	  Danışmanlık	  Ltd.	  
	  

Özgeçmişi	  	  
	  
	  
	  

Lisans	  eğitimini	  Dokuz	  Eylül	  Üniversitesi'nde	  tamamlamıştır.	  
Yüksek	   lisans	   eğitimini	   Dokuz	   Eylül	   Üniversitesi,	   Eğitim	  
Bilimleri	   Enstitüsü	   Ana	   Bilim	   Dalı,	   Eğitim	   Programlama	   ve	  
Öğretim	  alanındadır.	   	  Yüksek	  Lisans	  Tezi	  "Okuma	  Stratejileri	  
ve	   Okuduğunu	   Anlama	   Başarısı"	   üzerinedir.	   Halen	   Doktora	  
çalışmasını	  yürütmektedir. 
Dokuz	   Eylül	   Üniversitesi	   ve	   Ege	   Üniversitesi	   Sürekli	   Eğitim	  
Merkezi	   başta	   olma	   üzere	   çeşitli	   kamu	   ve	   özel	   kurumlarda;	  
Okuma,	   okuduğunu	   anlama,	   Bellek	   sistemleri,	   Etkili	   iletişim	  
becerileri,	   Verimli	   ders	   çalışma	   ve	   öğrenme	   yöntemleri,	  
Bilişsel/eğitimsel	   	   koçluk	   (öğretmen	   ve	   öğrenciler	   için)	  
alanında	  seminer	  programları	  gerçekleştirmektedir.	  

Sunumun	  Konusu	  
(Çalıştay	  sonrasında	  Milli	  Eğitim	  
Vakfı	  Genel	  Müdürlüğünce	  
basılacak	  olan	  kitapçıkta	  yer	  
verilmek	  üzere)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Bellek	  sistemleri:	  
Beynin	   Bilgiyi	   İşleme	   Kuramı'na	   dayalı	   olarak	   duyusal	   kayıt	  
yoluyla	   ön	   belleğe	   gelen	   bilgilerin	   anlamlandırma,	  
örgütleme,	   farklılaştırma,	   tekrarlama	   yöntemleriyle	   kalıcı	  
belleğe	   gönderilmesi	   amaçlanmaktadır.	   Bunun	  
gerçekleştirilmesi	   için	   	   katılımcı	   öğretmenlerimizle	   söz	  
konusu	   sistemler	   paylaşılacaktır.	   Doğrudan	   uygulamaya	  
yönelik	   etkinlikler	   olduğundan,	   eğitim	   durumlarında	   ve	   öz	  
akademik	  başarılarında	  katkı	  sağlaması	  hedeflenmektedir.	  	  
Öncelikle	   katılımcı	   öğretmenlerimize	   ön	   test	   uygulaması	  
yapılıp,	   sistemlerle	   ilgili	   bilgiler	   verilecektir.	   Ardından	   her	  
sistem	  için	  uygulamalar	  yapılacaktır.	  

Sunum	  İçin	  İhtiyaç	  Duyulanlar	  	  
(Sunum	  sırasında	  kullanılacak	  
teknolojik,	  kırtasiye	  vs.	  
malzemelerin	  sunum	  öncesinde	  
MEV	  Koleji	  görevlilerince	  hazır	  
edilmesi	  için)	  

-‐Sınıf	  ortamı,	  
-‐Yansı,	  
-‐Not	  almak	  için	  defter/kağıt,	  kalem	  
-‐Tahta	  kalemi	  ve	  silgisi	  
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 Bellek Sistemleri:

 Beynin Bilgiyi İşleme Kuramı’na göre duyusal kayıt yoluyla Geçici 
Belleğe gelen bilgiler Örgütleme, Anlamlandırma, Farklılaştırma ve 
Tekrarlama Stratejileriyle Kalıcı Belleğe gönderilebilir. Gerektiğinde bu bil-
giler hatırlama yoluyla geri çağrılabilir.

 Bu bilgiden hareketle;

 1-Yerleşim Sistemi,

 2-Sayısal Simge Sistemi,

 3-Hikaye-Anlamlandırma Sistemi gibi bellek sistemleri kullanılarak is-
tenilen bilgiler bu yollarla Kalıcı Belleğe gönderilebilir.

 Çalışma uygulama ağırlıklıdır. Öncelikle sistemler anlatılıp gösterildik-
ten sonra katılımcılarla beraber uygulama yapılır. Görünen yararı istenen 
bilgilerin kolayca belleğe alınması yanında, yapılan zihinsel etkinliklerin 
beyin için cok yararlı olduğu söylenebilir.

U
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ZÜMRE TUTANAKLARI
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OKUL YÖNETİCİLERİ ZÜMRESİ

 1-  Eğitimde Stratejik Planlama ve Yönetim,

 Eğitimde Stratejik Planlama ve Yönetimi ile ilgili kavramlar hakkında 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Temel tarafından bilgilendirme ya-
pılmıştır. Okul Müdürlüklerince hazırlanan stratejik planlar sunulmuştur. 
Sunulan planlar beğenilmiş ancak, 

	 v	 MEV Koleji Okullarının hazırladığı planların paylaşılması ve 
incelenmesi,

	 v Kalite güvence sisteminin oluşturulmasının hedeflenmesi,

	 v PUKO döngüsüne dikkat edilmesi,

	 v Ölçülebilir ve somut değerlere yer verilmesi,

	 v Güvenli okul ortamının yaratılması,

	 v Kurum çalışanlarımızın adalet algısının güçlendirilmesi,

	 v 10.Kalkınma Planlamasının incelenerek planlara yön verilmesi,

	 v Eğitim sektöründe yakın ve uzak çevresel gelişmelere duyarlı ola-
rak hedeflerin belirlenmesi,

	 v Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik somut verilere yer 
verilmesi,

	 v Öğrenci kaybetmeme yerine kazanma stratejisinin belirlenmesi,

	 v Seviye geçişlerinde tüm öğrencilerimizin yine kendi okullarımıza 
devam etmesinin sağlanması yönünde planlamaların yapılması,

	 v A sınıfı üniversitelere daha çok öğrenci gönderilmesi,

hususlarının da dikkate alınarak planların revize edilmesi ve 1 Aralık 2014 
tarihine kadar diğer MEV Kolejleri ile Genel Müdürlüğe gönderilmesi,
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 2-  MEV Koleji Özel Okullarında yetiştirme, hazırlık ve telafi kursları 
verilmesi konusunda dersane-okul algısının oluşmasına izin verilmeksizin 
planlamaların yapılması; gerekli, yeterli ve ihtiyaçlar ölçüsünde belirli sınıf 
düzeylerinde yoğunlaşarak düzenlenmesi,

 3-  Bilgi ve deneyim paylaşımı seminerlerinin geliştirilip güçlendirile-
rek devamının sağlanması,

 4-  Eğitimle ilgili gelişmelerin takibi ve öğrenci, veli ve çalışanlarımızla 
paylaşımının sağlanması,

 5-  Sınıf öğretmenleri zümre başkanlığının sayısı konusunda ilgili 
mevzuat hükümlerine uyulması, bu konuyu da içeren, tüm okul müdür-
lüklerinin görüşlerinin de alındığı ve üzerinde çalışılan “Millî Eğitim Vakfı 
Kolejleri Eğitim Personeli’nin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları” çalışmasının 
tekrar gözden geçirilmesi ve Yönetim Kuruluna sunulması,

 6-  Mezunların İzlenmesi Konusunda Yapılanların Değerlendirilmesi,

	 v	 MEV Kolejlerinde mezun öğrencilerin izlenmesi konusunda görüş 
birliğine varıldığı ve mezun öğrencilerin izlenmesi ile ilgili çalışmaların sis-
temli bir yapıya kavuşturulması gerektiği,

	 v MEV Koleji mezunlarının “MEV Koleji Mezunlar Derneği” çatısı al-
tında toplanması ve genel merkezi Ankara da olacak şekilde kurulmasının 
hedeflenmesi,

	 v Alt yapı çalışmaları için MEV Koleji Mezunlar Derneği Resmi 
Senedi’nin Ankara ve Basınköy Okullarımız Koordinatör Müdürlükleri 
tarafından hazırlanarak değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe 
gönderilmesi,

 7-  Bilsa ile İlgili Bilgi Paylaşımı,

	 v Bilsa yöneticileri ile okullarımızda yaşanan problemler paylaşıldı, 
programın etkin olarak kullanılması ve eksikliklerin tamamlanması ile ilgili 
bilsa yetkililerine bilgiler aktarıldı ve gereğinin ivedilikle yapılması,

	 v Her okulumuza birer bilsa yetkilisi görevlendirilmesi,



85

	 v Tüm okullarımıza eğitim seminerlerinin verilmesi ve sorunların ye-
rinde incelenerek çözüme kavuşturulması,

	 v Programda kütüphane ile ilgili kısmın revizyonunda Büyükçekmece 
okulumuz kütüphane görevlisi ve revir ile ilgili kısmın revizyonunda ise 
Ankara okulumuzdaki Doktorumuzun yetkilendirilmesi ve bu iki kısımla 
ilgili çalışmaların bu kişilerle yürütülmesi,

 8 – 20+20 ile ilgili bilgi paylaşımı yapılarak, öğretmenlere ödenen 
ek ders ücreti ile ilgili okul koordinatör müdürlüklerinin görüşlerini yazılı 
olarak Genel Müdürlüğe göndermesi,

 9-  Kurum yönetmelik ve yönergelerinin uygulamalarında karşılaşı-
lan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin okul koordinatör müdür-
lüklerince değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

 10-  Tüm Okullarımızda Düzenlenen Kültür Gezileri ve Etkinlikler,

	 v		 MEV Kolejlerinde düzenlenecek kültür gezileri ve etkinliklerle ilgili 
diğer okulların programları da dikkate alarak taslak bir program hazırla-
mak üzere Büyükçekmece Okulu Koordinatör Müdürü Salih ÖZMEN’in 
görevlendirilmesi, 

	 v	 Salih ÖZMEN tarafından, tüm okulların görüşleri de dikkate alına-
rak hazırlanacak bu ortak kültür gezileri ve etkinlikleri programının, değer-
lendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

 11 –  Okullarda Eğitime Başlama Saati,
MEV Koleji Okullarının eğitime başlama ve bitiş saatleri ile ilgili gerekli 
planlamalarını yapması ve ilgili çalışmaların değerlendirilmek üzere Genel 
Müdürlüğe gönderilmesi,
 
 12–  Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan mevzuat düzenlemelerinin uy-
gulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

 13–  MEV Koleji Okullarında daha önce kurulan ve yaşanan sorun-
lar nedeniyle kapatılan spor kulüplerine ilişkin bilgi ve deneyimler pay-
laşılarak, MEV spor kulübü açılması yerine, okullar arası yarışmalara ka-
tılmaya öncelik verilmesi ve başarılı öğrencilerin profesyonel kulüplere 
yönlendirilmesi, 
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 14-  Okullarımızda temizlik ve ikram görevlilerinin iş kıyafetlerinin 
İzmir Okulumuzdaki örnekleri dikkate alınarak, değerlendirilmesi,

 15-  MEV Koleji Okullarında e-okul girişi ve takibi konusunda en az 
müdür yardımcısı seviyesinde girişlerin yapılması gerekliliği,

 16-  Genel Müdürlük tarafından okullardan istenilen belge ve bilgilerin 
zamanında teslim edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

 17-  Bursluluk sınavına ilişkin soruların oluşturulacak ortak havuzdan 
seçilmesi, zorluk seviyesinin düşürülmesi ve kendi öğrencilerimizin aynı 
sınava girseler bile ayrı değerlendirilmesi gerektiği, 

 Konularında bilgi ve deneyim paylaşımları yapılmış, belirtilen konular-
da gereğinin yapılması hususunda görüş birliğine varılmıştır.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ZÜMRESİ 

 1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Ve Akademik Başarıyı Artırmaya 
Yönelik Görüş Ve Öneriler

 • Yönetmelik ve ders programlarında yapılan değişiklikler incelendi. 
Özellikle yeni 6. Sınıf matematik müfredatının öğrencinin bilişsel düzeyine 
daha uygun olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Performans görevle-
rinin kaldırılmış olması, öğrencinin kazanım (akademik) odaklı eğitim-öğ-
retim modeline geçiş yapılacağı görüşüne varıldı.

 • Yaparak yaşayarak öğrenme modelinin matematik ders anlatımı 
içerisine entegre edilmesine karar verildi.

 • MEV Okullarının Haftalık ders saati çizelgesi çıkarılarak, okulların 
haftalık ders saatinde farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu durumun kurum-
sallık, akademik başarı, müfredattaki kazanımların belirlenen süre içeri-
sinde verilememesi gibi nedenlerden ötürü ders saatlerinin tüm okullarda 
eşitlenmesinin gerekliliği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Mevcut haf-
talık ders saati durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir;
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ZÜMRE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI 
 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ZÜMRESİ  

1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Ve Akademik Başarıyı Artırmaya Yönelik Görüş Ve Öneriler 
 

• Yönetmelik ve ders programlarında yapılan değişiklikler incelendi. Özellikle yeni 6. Sınıf matematik 
müfredatının öğrencinin bilişsel düzeyine daha uygun olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. 
Performans görevlerinin kaldırılmış olması, öğrencinin kazanım(akademik) odaklı eğitim-öğretim 
modeline geçiş yapılacağı görüşüne varıldı. 

• Yaparak yaşayarak öğrenme modelinin matematik ders anlatımı içerisine entegre edilmesine karar 
verildi. 

• MEV Okullarının Haftalık ders saati çizelgesi çıkarılarak, okulların haftalık ders saatinde farklılıklar 
olduğu görülmüştür. Bu durumun kurumsallık, akademik başarı, müfredattaki kazanımların belirlenen 
süre içerisinde verilememesi gibi nedenlerden ötürü ders saatlerinin tüm okullarda eşitlenmesinin 
gerekliliği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Mevcut haftalık ders saati durumu aşağıdaki tabloda 
verilmiştir; 

 

Ders saatlerinin aşağıdaki tablodaki gibi olması gerektiği konusunda fikir birliğine ulaşılmıştır: 

 

 

• Matematik Uygulamalarının, seçmeli ders olarak okutulması çocukların akademik ve matematiksel 
düşünme becerilerinin gelişimi açısından büyük önem taşıdığı konusunda fikir birliğine ulaşılmıştır. 
 

• MEV Okulları yardımcı kaynak kullanım çizelgesi aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

MEV OKULLARI SINIF DÜZEYİNDE HAFTALIK MATEMATİK DERS SAATLERİ 

 5. sınıf 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf 

Ankara 5 5 5 4+2=6 

Basınköy 5 5+1=6 5+2=7 4+2=6 

Büyükçekmece 5 5 5 5+1=6 

Güzelbahçe 5 5 5+1=6 4+1=5 

5. sınıf 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf 

5 6 7 7 

2	  

	  

 

MEV OKULLARI MATEMATİK DERSİ KAYNAK KİTAPLARI 

 5. sınıf 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf 

Ankara *Bilgi Yolu Yayıncılık 
Ders Anlatım Föyleri 
ve Test Kitabı 

*Arı Yayıncılık Akıllı 
Matematik Defteri 

*Bilgi Yolu 
Yayıncılık Ders 
Anlatım Föyleri 
ve Test Kitabı 

*Arı Yayıncılık 
Akıllı Matematik 
Defteri 

*Bilgi Yolu 
Yayıncılık Ders 
Anlatım Föyleri 
ve Test Kitabı 

*Arı Yayıncılık 
Akıllı Matematik 
Defteri 

*Bilgi Yolu 
Yayıncılık Ders 
Anlatım Föyleri 
ve Test Kitabı 

*Arı Yayıncılık 
Akıllı Matematik 
Defteri 

Basınköy *Arı Yayıncılık Akıllı 
Matematik Defteri ve 
Ödev Defteri 

*Okulistik Koparmalı 
Yaprak Test 

*Arı Yayıncılık 
Akıllı Matematik 
Defteri ve Ödev 
Defteri 

* Okulistik 
Koparmalı 
Yaprak Test 

*Arı Yayıncılık 
Akıllı Matematik 
Defteri ve Ödev 
Defteri 

*Karekök 
Yayınları Soru 
Bankası 

*Arı Yayıncılık 
Akıllı Matematik 
Defteri ve Ödev 
Defteri 

*Karekök 
Yayınları Soru 
Bankası 

Büyükçekmece *Arı Yayıncılık Akıllı 
Matematik Defteri ve 
Ödev Defteri 

*Dosya Yayınları 
Yaprak Test 

*Biltest Yaprak Test 

 

*Arı Yayıncılık 
Akıllı Matematik 
Defteri ve Ödev 
Defteri 

*Dosya Yayınları 
Yaprak Test 

*Biltest Yaprak 
Test 

 

*Arı Yayıncılık 
Akıllı Matematik 
Defteri ve Ödev 
Defteri 

*Dosya Yayınları 
Yaprak Test 

*Biltest Yaprak 
Test 

 

*Arı Yayıncılık 
Akıllı Matematik 
Defteri ve Ödev 
Defteri 

*Dosya Yayınları 
Yaprak Test 

*Biltest Yaprak 
Test 

Güzelbahçe *Arı Yayıncılık Akıllı 
Matematik Defteri 
* Çözüm Yayınları 
Konu anlatımlı soru 
bankası 

*Arı Yayıncılık 
Akıllı Matematik 
Defteri 

*Çözüm Yayınları 
Soru bankası 

* Matematik 
Zümresi 
Matematik Ders 
Notları ve 
Çalışma Soruları 

*Çözüm Yayınları 
Soru bankası 

*Berkay Yayınları 
Matematik Soru 
bankası 

* Matematik 
Zümresi 
Matematik Ders 
Notları ve 
Çalışma Soruları 

*Çözüm Yayınları 
Soru bankası 

*Berkay Yayınları 
Matematik Soru 
bankası 

*Etkinokul Yaprak 
Test 
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 • Kitap kırtasiye ihtiyaçlarının mayıs ayında belirlenmesi ve hazira-
nın son haftasına kadar okul idaresine iletilmesi konusunda fikir birliğine 
ulaşılmıştır. 
 • Hafta içi kaynak kitaplardan, hafta sonu ise her hafta hazırlanan 
konu testleri dağıtılarak ödev verilmesi konusunda fikir birliğine ulaşılmıştır.
 • Öğrenci motivasyonu için çeşitli matematik etkinlikleri, geziler, 
ödüllü yarışmalar (sadece etkinliğe katılımın bile ödülle cesaretlendiril-
mesi) düzenlenmesi; öğretmen motivasyonu için ise yaptığı çalışmaların 
değerlendirilmesi konusunda fikir birliğine ulaşılmıştır.
 • Zümre başkanları ve zümre öğretmenleri, bilgi, doküman, işle-
yişle ilgili paylaşımlarda bulunmak için MEV Okulları Matematik Zümre 
Başkanları mail grubu ve ortak çevrimiçi paylaşım klasörü kurulması ko-
nusunda fikir birliğine ulaşılmıştır. 
 • Yapılan tüm sosyal etkinliklerin, okulda Matematik kültürü oluş-
turmak, Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmek ve öğrencilere 
Matematiği sevdirmek amacıyla yürütülmesi konusunda fikir birliğine 
varılmıştır.

 2.  Mesleki donanımı güçlendirmeye yönelik çalışmalar

 • Okul yönetimiyle yapılan zümre başkanları-müdür toplantısın-
da alınan kararları, bölüm öğretmenleri ile paylaşılmaktadır. Okullarımız 
Matematik zümrelerinde yürütülen etkinliklerin gerçekleştirilme sırasına 
göre sürecin ve işleyişin planlanması yapılmaktadır.
 • Seminer dönemlerinin Haziran ve Ağustos ayında sınırlandırılması, 
yapılan seminerlerin zümre/branş bazında yürütülmesi ve zümre başkan-
ları çalıştayının her sene seminer dönemlerinde ayında düzenlenmesi ge-
rektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır.
 • Zümre öğretmenlerinin Ulusal ve uluslararası Projelere hazırlık aşa-
ması konusunda (proje konusu, proje hazırlama süreci ve projeyi rapor-
laştırma) profesyonel seminerlere gönderilmesi konusunda fikir birliğine 
varılmıştır.
 • Ulusal: 
  • TÜBİTAK
  • Bu Benim Eserim
  • Darüşşafaka Salih Zeki
  • BEFMO
  • Cahit Arf
  • MATDER
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 • Uluslararası:

 *Gauss Matematik Yarışması 

 *World Math Day

 • Matematik Eğitimine Yönelik Akademik Konferansların belirlenme-
si ve öğretmenlerin bunlara katılımının sağlanması konusunda fikir birliği-
ne varılmıştır.

 • Eğitimde farklılık yaratacak yeni uygulama ve öneriler konusun-
da ÖRAV(Öğretmen Akademisi Vakfı) ile iletişime geçilerek zümreler ta-
rafından belirlenen konularda eğitim alınması konusunda fikir birliğine 
varılmıştır.

 3. Teknolojinin Eğitimde Kullanılması

 • Cabri 3D ve Cabri II Plus Matematik programlarının lisanslı olarak 
satın alınması ve okul bilgisayarlarına yüklenmesi konusunda fikir birliğine 
varılmıştır.

 • 3D laboratuarlarındaki Matematiksel içeriğin zenginleştirilmesi

 • Bilsa-Okulsis programının daha basitleştirilmesi etkin kullanıma 
yol açacaktır.

 • Apple sınıfları ve laboratuarlarının oluşturulması konusunda fikir 
birliğine varılmıştır.
 IT  Uzmanı ( Information Technologies ) kadrosunun tüm okullar bün-
yesinde oluşturulması

 4.  Yetiştirme ve Hazırlık Kursları

 • İstanbul Okullarında hafta sonu 7 ve 8. sınıflarda TEOG çalışması 
ve hafta sonu 5 ve 6 . sınıflara yetiştirme kursları yürütülmektedir. İzmir 
okullarında ise hafta sonu 7 ve 8. sınıflarda TEOG çalışması, 8. Sınıflarda 
hafta içi akademik çalışma kulübü, 5 ve 6. Sınıflarda ise yetiştirme kursları 
hafta içi okul sonrasında yürütülmektedir. Ankara okullarında ise 5., 6., ve 
7. Sınıflara hafta sonu, 8. Sınıflara ise hem hafta içi hem de hafta sonu 
olmak üzere akademik düzey iyileştirme kursları yürütülmektedir. Bunların 
dışında, hafta içi ve hafta sonu etüt çalışmalarının ders saat ücretlerinin 
arttırılması öğretmenlerinin motivasyonunu arttıracaktır. 
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 5. Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Projeler, Yarışmalar ve 
Etkinlikler

 • Zümre öğretmenlerinin Ulusal ve uluslararası projelere hazırlık aşa-
ması konusunda (proje konusu, proje hazırlama süreci ve projeyi rapor-
laştırma) profesyonel seminerlere gönderilmesi konusunda fikir birliğine 
varılmıştır.
 • Ulusal: 
  • TÜBİTAK
  • Bu Benim Eserim
  • Darüşşafaka Salih Zeki
  • BEFMO
  • Cahit Arf
  • MATDER
 • Uluslararası:
 *Gauss Matematik Yarışması 
 *World Math Day

 6. Kültür-Sanat-Spor Faaliyetleri

 • MEV Okulları arasında birlikteliği arttırmak ve kurum kültürü oluşu-
mu açısından Matematik yarışması düzenlemek ve bunu gelenekselleştir-
mek konusunda fikir birliğine varılmıştır.
 • Şirince Matematik Köyü’ne Büyükçekmece, Basınköy ve Ankara 
Okulları olarak ortak gezi düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.
 • 14 Mart Pi günü tüm okullarımızda her sene kutlanmaktadır. 
 • Tüm MEV Okulları, bilim şenliğinde sergilenen ürünlerin büyük bir 
çoğunluğunu oluşturmaktadır.
 • Öğrenci ürünleri (Afiş, Poster, Matematik materyalleri, görsel ürün-
ler, karikatürler vb.) pano ve stantlarda sergilenmektedir.

 7. Ölçme Değerlendirme Hizmetleri
 
 • Tüm MEV Okullarında 3 yazılı sınav (8. Sınıflarda biri TEOG mer-
kezi sınavı olmak üzere) yapılmaktadır. Sınavlar klasik, açık uçlu, çoktan 
seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme ve doğru/yanlış tipinde sorulardan 
oluşmaktadır. 
 • Performans görevinin kaldırılması sonucu sınıfta uygulanmak üze-
re görevler yürütülmekte ve ders içi katılım notu olarak kabul edilmektedir.
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 • BİLSA-OKULSİS’ in 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile ge-
rekli araştırmanın yapılması ve altyapının oluşturulması sonucunda uygu-
lanması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Online sınav programı olan 
Kahoot programının kullanımına yönelik seminerlere öğretmenlerin gön-
derilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.
 • Kurumsallığın oluşturulması açısından ortak dokümanın kullanıl-
ması önemlidir. Bu yüzden, yazılı sınav formatının standartlaştırılması, 
soruların kazanımlara dayandırılması, cevap anahtarlarının ayrıntılı bir şe-
kilde hazırlanması ve sınav sonuçlarının geri bildirimlerinin standartlaştı-
rılması gerekmektedir.
 • İyi bir Ölçme-Değerlendirmenin temelinde belli niteliğe sahip ölç-
me aracının kullanılması gerekmektedir. NET Yayıncılık tarafından bizlere 
sunulan yaprak test (SİT ve SAT) ve SİS deneme sınavlarının kazanım 
içeriği ve soru niteliği yetersizdir. Bu nedenle, gelecek yıl itibari ile NET 
Ölçme yerine daha nitelikli ve etkili ölçme araçlarına sahip bir yayıncılık ile 
anlaşılması ve tüm MEV Okullarında kullanılması konusunda fikir birliğine 
varılmıştır.
 • Bursluluk sınavı sorularının gereğinden fazla zor olması, sınavın 
amacın dışına çıkmasına sebebiyet vermiş ve bundan dolayı öğrenci kay-
bına sebep olmuştur. Velilerin kurumun eğitimini sorgulamasına neden ol-
muştur. Dolayısıyla, sınav sorularının tüm MEV Okulları branş öğretmenle-
ri tarafından oluşturulan bir soru havuzundan seçilmesine karar verilmiştir.

 8. MEV Kurum Kültürü

 • Tüm MEV Okullarının Eğitim-Öğretime ilişkin her konuda (Ders sa-
ati, içerik, materyal, fiziksel donanım, kadro vb) standartlaştırılması
 • Tüm MEV Okulların özel bir gününün (Pilav/Döner günü) belirlenmesi
 • Mezunlar Derneği’nin oluşturulması
 • Toplum içinde önemli noktalara gelmiş mezun öğrencilerle iletişim 
ağının kurulması ve bu kişilere ilişkin bilgi bankasının oluşturulması

Özlem YEMENİCİ BİLGİN 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Ortaokulu Matematik 
Zümre Başkanı 
   
M. Buğra AKGÜL
MEV Koleji Özel Ankara 
Matematik Öğretmeni

Umut KALKAN
MEV Koleji Özel Basınköy 
Ortaokulu Matematik ve Bilişim 
Tekn. Zümre Başk.

Serhat GÖKALP 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Matematik Ortaokul  Zümre 
Başkanı
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ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ZÜMRESİ

Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Akademik Başarıyı Arttırmaya Yönelik 
Görüş ve Öneriler

2 Yönetmelik ve ders programlarındaki değişikliklerin incelenmesi

Orta Öğretim Matematik Dersi 9-10-11-12.Sınıflar Öğretim Programı ve 
Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler incelendi ve MEV Okulları uygula-
malarında bir farklılık olmadığı belirtildi

Ortak Uygulama:

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında  12.Sınıflar Geometri dersinde Katı 
Cisimler konusunun Uzay Geometrinin hemen ardında işlenmesine karar 
verildi.

2 Öğretim programlarının işlenişinde farklı uygulamaların 
paylaşılması
Bülent ALÇIN: Orta Öğretim Matematik Dersi Öğretim Programında 
Matematiksel Modelleme etkinliklerine önem verilmiştir. Biz öğrencileri-
mizin Matematiksel Modelleme konusunda bilgi edinmeleri ve uygulama 
yapabilmeleri amacı ile dönem başında Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL ve Araştırma Görevlisi Ayşe 
TEKİN’i okulumuza davet ettik. Esra Bukova tarafından konferans salo-
numuzda Anadolu ve Fen Lisesi 9-10.Sınıf öğrencilerimize Matematiksel 
Modelleme sunumu gerçekleştirildi. Sunumdan sonra öğrencilerimiz sı-
nıflarında ‘Akaryakıt İstasyonu Problemi’ modelleme etkinliğini yaptılar. 
Öğrenciler yaptıkları çalışmaların sunumunu arkadaşlarına tüm sınıfların 
katılımı ile konferans salonunda yaptılar. Fonksiyon Grafikleri Çiziminde 
Geogebra programından yararlanmaktayız.

Ortak Uygulama:

Öğretim programlarında Matematiksel Modelleme ve Geogebra etkin-
liklerine önem verildiği için modelleme, geogebra ve cabri etkinliklerinin 
derslerde yeri geldikçe mutlaka uygulanmasına karar verildi.
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2 Kullanılan Yardımcı Kaynakların Paylaşımı:
 

9. 
SINIFLAR

10. 
SINIFLAR

11. 
SINIFLAR

12.
SINIFLAR

MEV KOLEJİ 
ÖZEL 

GÜZELBAHÇE 
OKULLARI

9.SINIFLAR 
MATEMATİK 

AKILLI 
DEFTER

9.SINIF 
MATEMATİK 

FASİKÜL 
FASİKÜL 

SORU 
BANKASI

3 RENK 
SORU 

BANKASI
N.ASMA-H.

BIYIK-Ü.
YILDIRIM

10.SINIFLAR 
MATEMATİK 

AKILLI 
DEFTER

10.SINIF 
MATEMATİK 

FASİKÜL 
FASİKÜL 

SORU 
BANKASI

3 RENK 
SORU 

BANKASI 
ESEN YAY.

3 RENK 
SORU 

BANKASI
N.ASMA-H.

BIYIK-Ü.
YILDIRIM

GEOMETRİ
SONUÇ YAY.

MATEMATİK 
VE 

GEOMETRİ 
ÇALIŞMA 

DEFTERLERİ

MEV KOLEJİ 
ÖZEL ANKARA 

OKULLARI

ESEN 
YAYINLARI

EKSEN 
YAYINLARI

ESEN 
YAYINLARI

EKSEN 
YAYINLARI

MEV 
YAYINLARI

EKSEN 
YAYINLARI

SONUÇ
YAYINLARI

ESEN 
YAYINLARI

MEV 
YAYINLARI

SONUÇ 
YAYINLARI

ESEN 
YAYINLARI

MEV KOLEJİ 
ÖZEL BASINKÖY 

OKULLARI

KARTEZYEN 
YAYINLARI

ESEN 
YAYINLAR

KARTEZYEN 
YAYINLARI

ESEN 
YAYINLARI

KARTEZYEN 
YAYINLARI

ESEN 
YAYINLARI

KARTEZYEN 
YAYINLARI

ESEN 
YAYINLARI

MEV KOLEJİ 
ÖZEL 

BÜYÜKÇEKMECE
OKULLARI

KARTEZYEN 
YAYINLARI

BİLGİYOLU 
YAYINCILIK

KARTEZYEN 
YAYINLARI

BİLGİYOLU 
YAYINCILIK

KARTEZYEN 
YAYINLARI

BİLGİYOLU 
YAYINCILIK
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Ortak Uygulama:

 • Kartezyen yayınları 9-10-11-12 Mavi ve Yeşil Serileri ve Esen 
Yayınları’nın sınıfların düzeyine göre mümkün olduğunca ortak yardımcı 
ders kitabı olarak kullanılmasına,
 • Kartezyen yayıncılık konu testi, tarama testi ve deneme sınavlarının 
öğrencilere uygulanmasına,
 • Her seviyede profesyonel olarak hazırlanmış yaprak testlerin Vakıf 
tarafından alınıp uygulanmasına;
 •  Ortak sınav ve ortak deneme sınavları uygulanması amacı ile her 
seviyede haftalık ders çizelgesinde 1 ders saatinin ortak olarak program-
lanmasına karar verildi.

2 Hafta içi hafta sonu ve diğer verilen ödev uygulamalarının 
paylaşılması:

Neriman GÜNAY: Hafta içi - hafta sonu ödevleri yardımcı ders kitaplarımız-
dan ve çalışma defterlerimizdeki ödev testlerinden verilmektedir. Ödevlerin 
kontrolü yapılmakta ve ödev çizelgemize işlenmektedir. Ödevlerini yap-
mayan öğrenciler hakkında Rehberlik Birimine bilgi verilmekte ve işbirliği 
yapılması için öğrenci velileri okulumuza davet edilmektedir.

Ortak Uygulama:

 • Hafta içi her dersin sonunda o gün işlenen konunun kavranmasına 
yönelik öğrencilerin yapabileceği sayıda ödev verilmesine;
 • Hafta sonu o hafta işlenen konuların tekrarı niteliğindeki ödevlerin 
(Eksen Yaprak tesler, MEB Ders Kitabı Alıştırmaları ….) 
 • Ünite sonunda tüm üniteyi kapsayan soruların ödev olarak verilme-
sine karar verildi.

2 Seçmeli Derslerin ortak uygulanması:

 • Seçmeli derslerde tüm seviyelerde matematik dersleri(temel mate-
matik-matematik uygulamaları)‘nin seçilmesine karar verildi.

2 Kitap kırtasiye ihtiyaçlarının belirlenmesi:

• Kaynak kitap seçiminin yeni yayınlar çıkacağı da düşünülerek haziran 
sonunda veya en geç ağustos seminer dönemi başında tamamlanmasına 
karar verildi. 
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2 Öğrenci ve Öğretmen Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik 
Planlamaların Yapılması:

 Öğretmen Motivasyonu:

 • Öğretim odaklı ödül sistemini kurmak

 Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda (Waterloo University 
(Pascal,Cayley, Ferrmat), American Math. Contest, Tübitak Proje 
Yarışması) başarılı olan öğretmenlerin ödüllendirilmesine;

 • Etkili öğretim yöntemleri üzerine workshoplar geliştirilmesine,

Geogebra, Matematiksel Modelleme, Geometer’s Sketchpad, Eğitim 
Koçluğu vb.

 • Öğretmenlerin okulda alınan kararlara katılımının sağlanmasına,

 • Öğretmenlerin kişisel ve alanları ile ilgili gelişimlerine katkıda bu-
lunacak eğitim programlarına katılımının sağlanması ve maddi olarak 
desteklenmesine

 • Hafta içi ve hafta sonu yapılan etüt ve yetiştirme çalışmalarının 
(Tübitak proje , DI-LEGO, Yetiştirme Kursları, Olimpiyat Takımı…) ek ders 
ücretlerinin arttırılmasına karar verildi.

 Öğrenci Motivasyonu:

 • Konu sonlarında tekrarlar ve konu değerlendirme sınavlarının 
uygulanmasına;

 • Yazılı sonrası sorular çözülüp hatalar gösterilerek gerekirse konu 
tekrarı yapılmasına;

 • Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması, bazı konuların görsel ola-
rak anlatılmasına;

 • Akıllı Tahta içeriklerinin daha da zenginleştirilerek animasyon, video 
açısından zenginleştirilmesi

 • Günlük hayattan örnekler verilmesine;

 • Yarışmalarda başarılı olan öğrencilerimizin maddi olarak da ödül-
lendirilmesine karar verildi.
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2 Zümre  Başkanları  ve  Koordinatör Öğretmenleri  Sorumluluğundaki 
İş ve İşleyiş

 Bülent ALÇIN: Tüm bölüm içi çalışmalarımızda bireysel çalışma 
yaklaşımından ziyade, koordineli olarak grup çalışmalarının yapılmasının 
daha verimli olduğunu tespit ettik. Bu sebeple, ders programları yapıl-
dıktan sonra aynı seviyede derse giren öğretmenlerimiz tarafından hafta-
nın belirli bir gününde ve saatinde koordinasyon toplantıları yapılacaktır. 
Bu toplantılarda seviye öğretmenleri koordinatör öğretmen sorumlulu-
ğunda, bir sonraki haftanın planlamasını yapıp, ders anlatım notlarını ve 
varsa etkinlikleri hazırlayacaklardır. Aynı seviyeye giren öğretmenlerimizin 
ders notlarının hazırlık aşaması ortak bir çalışma ile yapılmak zorunda-
dır. Koordinatör öğretmenlerimizin bu konuya gereken önemi gösterme-
si gerekiyor. Aynı zamanda sınav sorularının hazırlığı da bu toplantılarda 
yapılacaktır. Sınav soruları koordinatör öğretmenin planlaması ile derse 
giren tüm öğretmenler tarafından hazırlanacaktır. Ayrıca; “Koordinatör 
Öğretmen” alınan kararların yürütülmesi konusunda sorumlu olacaktır.

 Koordinatör öğretmenin görevlerinin;

 • Çalışmaları koordine etmek,
 • Yapılan çalışmalar ve alınan kararlar hakkında bölüm başkanını 
bilgilendirmek
 • Konu anlatımları-alıştırma kâğıtları-yazılı sınavlarını dosyalamak ve 
bilgisayar ortamına aktarmak
 • Ek çalışmaların planlamasını yapmak,
 • Sınav sorularını cevap anahtarı ve konu kazanım kodlaması ile bir-
likte bölüm başkanına teslim etmek,
 • Sınav sorularının kontrollerini yapmak,
 • Sınav zarflarını hazır hale getirmek ve sınav dolabında saklanması 
için bölüm başkanına teslim etmek olmasına karar verildi.

 Mesleki Donanımı Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar:

2 Bölüm ve Zümre Toplantıları ile İlgili Bilgi Paylaşımı Yapılması:

Zümre Toplantılarımızda,

• Öğrencilerin başarı durumlarının-öğrenci davranış değişikliklerinin-
değerlendirilmesi, başarısızlık sebeplerinin araştırılması ve başarılarının 
yükseltilmesi yönünde gerekli görüşmelerin yapılmasına;
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 • Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükle-
rin (mevzuattan, araç-gereç yetersizliğinden, süreden v.b) ele alınıp de-
ğerlendirilmesi; bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların 
belirlenmesine;
 • Zümre Başkanları Toplantısında yapılan duyuruların aktarılmasına;
 • Sosyal etkinlik planlamalarının takibine karar verildi.

2 Seminer Dönemleri ile ilgili bilgi paylaşımı:
 • Seminer çalışmalarının küçük gruplarla mümkün olduğunca branşa 
yönelik olarak yapılmasının zümre çalışmalarına daha olumlu yansıyacağı 
inancındayız.

2 Mev Koleji Özel Okulları Yıllık Eğitim Programı kapsamında her 
eğitim personelinin Proje Koordinasyon Kurulu kontrolünde hazırla-
dıkları ürün bazlı projeler ile sunum çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımı:

 Bülent ALÇIN:  CEMC Matematik Yarışmaları (The Centre for 
Education in Mathematics and Computing), AMC Matematik Yarışmaları 
(The American Mathematics Competitons), First Lego Lig Yarışmaları, 
Pİ Tasarım Yarışması ve Pİ Günü Kermesi, Uzay Kampı Gezisi, Cahit 
Arf’ın Hayatı ve Çalışmaları Sunumu, Mekanik Bulmacalar ve Akıl 
Oyunları,‘Matematik ve Yaşam’, ‘Atatürk’ün Geometriye Katkıları’ Sunumu, 
Şirince Matematik Köyü Gezisi, TÜBİTAK Matematik Proje Yarışması ve 
Olimpiyatları her yıl gerçekleştirdiğimiz proje ve sunum çalışmalarımızdır.

 Neriman GÜNAY: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Matematik Noktası, 
Rahmi Koç Müzesi Matematik Etkinlik Çalışması, Bonn Matematik 
Müzesi, Okul içi Bilgi Yarışmaları, Cahit ARF Günü Pano Çalışması ve 
Sunumu, Satranç Turnuvası, Bilim Haftası Etkinlikleri, Pi Günü Kutlamaları 
ve Semineri, Salih Zeki Matematik Araştırma Proje Yarışması, MATDER 
tarafından düzenlenen matematik proje yarışması, TÜBİTAK Matematik 
Proje Yarışması ve Olimpiyatları, MATDER Akıl Oyunları Yarışması, AB/
IPO PROJE Yarışması, Mostratec Bilim Fuarı gerçekleştirdiğimiz proje ve 
sunum çalışmalarımızdır. 

 Sevilay TURAN: Okulumuzda her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel 
hale gelen matematik ligi 10.sınıfı öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmek-
tedir. 2013-2014 eğitim öğretim yılı Ekim ayı başı itibarı ile haftada 6 saat 
olmak üzere Sayılar teorisi, Analiz-Cebir, Sonlu Matematik ve Geometri 
dersi yapılarak öğrenciler TÜBİTAK ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYAT 
SINAVLARI ve çeşitli üniversitelerin hazırladığı liselerarası matematik ya-
rışmalarına hazırlanmaktadır.
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2013–2014 eğitim öğretim döneminde katıldığımız yarışmalar.

*TÜBİTAK 2014 ulusal matematik olimpiyat sınavı.

*Atılım Üniversitesi liselerarası matematik yarışması.

*Çankaya Üniversitesi liselerarası matematik yarışması.

*TOBB Üniversitesi liselerarası matematik yarışması.

*Karabük Üniversitesi liselerarası matematik yarışması.

2014–2015 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz bu yarışmaların yanında 
Antalya Matematik Olimpiyatları’na da götürmeyi planlamaktayız.

 Katıldığımız Eş Zamanlı Matematik Yarışmaları

 1.) WORLD MATH DAY: Şubat ayında başlayıp 6 Mart DÜNYA 
MATEMATİK gününde biten bu yarışmada öğrenciler kayıt olduktan son-
ra istedikleri gün ve saatte tüm dünya ile matematik işlemlerindeki hız 
konusunda yarıştılar.

 2.) PURPLE COMET MATH MEET: Şubat ayında kayıt olduktan sonra 
Mayıs’ın 2. Haftasında uygulanan bu yarışma müfredatımıza uygun, karı-
şık sorulardan oluşuyor. 6 kişilik gruplar halinde yarışan öğrencilerimizde 
büyük bir heyecan uyandıran ve çok ilgi gören yarışma geçen yıl kütüp-
hanemizde gerçekleştirdik. Online bağlandıktan sonra 1 saat civarı süren 
yarışmayı dev ekranda yansıtarak çözdük. 

 Ortak Uygulama:

 • Yarışmalarda, etkinliklerde ve gezilerde bilgi paylaşımı yapılmasına 
mümkün olan gezilerin ve etkinliklerin birlikte organize edilmesine karar 
verildi.

2 Öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi seminerler

 • Sertifika almaya yönelik hizmet içi seminerler faydalı olacaktır.

2 Ulusal ve Uluslararası eğitim / gelişim programlarının 
değerlendirilmesi

2 Üniversite öğretim üyelerinin alanlarıyla ilgili, eğitimde farklılık 
yaratacak yeni uygulama ve önerilerinin paylaşılması
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Teknolojinin Eğitimde Kullanılması

2 3D Laboratuarı 

Okulumuz konferans salonuna kurulan 3-D Konu Anlatım filmleri Matematik 
Zümre Başkanları tarafından incelenerek Lise Öğretim Programlarında 
eksikler olduğu saptanmıştır. Eksikliği saptanan konular ve kazanımları 
aşağıda belirtilmiştir.

 Uzayda Doğru ve Düzlem

 Terimler: Temel diklik teoremi, üç dikme teoremi, izdüşüm, uzayda 
düzlem, uzayda doğru,

 • Uzayda bir düzlemi belirleyen durumları inceler.

 • Uzayda iki doğru; iki düzlem; bir düzlem ve bir doğrunun birbirleri-
ne göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar.

 • Doğrunun düzleme dik olma durumuna vurgu yapılır.

 • Temel diklik teoremine yer verilir.

 • Üç dikme teoremi ile ilgili uygulamalar yapılır.

 • Uzayda iki düzlem arasındaki açıyı belirler.

 • Bir şeklin bir düzlem üzerindeki izdüşümünü belirler ve uygulama-
lar yapar.

 • Uzayda bir doğru ile bir düzlem arasındaki açı tanımlanır.

 • Bir doğru parçasının bir düzlem üzerindeki dik izdüşümünün uzun-
luğu hesaplatılır.

 • Bir düzlemsel şeklin bir düzlem üzerindeki dik izdüşümünün alanı 
hesaplatılır.

 • Aynı düzlemdeki şekiller ile izdüşümüyle oluşan şekiller arasındaki 
alan ve uzunluk ilişkileri analiz ettirilir.
      
 Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

 Terimler: Dönüşüm, öteleme, dönme, yansıma

 • Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dön-
me ve yansıma dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
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 • Öteleme, yansıma ve dönme dönüşüm hareketleri hatırlatılır.
 • Noktanın; noktaya, eksenlere, y=x doğrusuna, bir doğruya göre 
yansımaları ve doğrunun; doğruya ve noktaya göre yansımaları vurgulanır.

 Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşkelerini İçeren Uygulamalar
 
 • Öteleme, dönme, yansıma ve bunların bileşkelerini modelleme ve 
problem çözmede kullanır.

 Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları

 Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

 Terimler: Öteleme, simetri, dönüşüm, tek fonksiyon, çift fonksiyon

 • Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni 
fonksiyon grafikleri çizer.
 • 9. sınıfta ele alınan f(x)=x üzeri n (neZ) biçimindeki fonksiyonların 
grafikleri temel alınarak y = f(x)+b, y = f(x-a), y = k.f(x), y = f(k.x), y = -f(x), 
y = f(-x) dönüşümleri incelenir.
 • Tek ve çift fonksiyonlar tanımlanır ve bu tür fonksiyonların hem 
cebirsel ifadesi hem de grafiğinin simetri özellikleri üzerinde durulur.

 Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi

 Terimler: Elips, hiperbol, parabol, odak, doğrultman, asal eksen, ye-
dek eksen, merkez

 Parabol, elips ve hiperbolü tanımlar, standart denklemlerini elde eder 
ve uygulamalar yapar.

 • Parabolün odağı, doğrultmanı, köşesi ve ekseni tanıtılır.
 • Elipsin odakları, köşeleri, merkezi, asal ekseni ve yedek ekseni 
tanıtılır.
 • Hiperbolün odakları, köşeleri, merkezi, asal ve yedek ekseni 
tanıtılır.

2 Bilsa-Okulsis
 
 • Bilsa geçen eğitim öğretim yılında öğrencileri ödevlendirmek, veri-
len ödevlerden velileri haberdar etmek ve gerektiğinde öğrencinin duru-
mu hakkında veliye mesaj bırakmak amacıyla kullanılmıştır. 
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*Ancak velilerimizin bir kısmının bilgisayar kullanma alışkanlığının olmayışı 
ve Bilsa’dan ödev ve mesaj takibi yerine;  telefonda ya da yüz yüze gö-
rüşmeyi daha çok tercih ettiklerinden beklenen verim alınamamıştır. Bu yıl 
aktif olarak kullanılamamaktadır. Ayrıca programın menüleri çok ayrıntılı 
ve kullanılma pratiği içermemektedir.

2 Smart

 Smart okulumuzda her sınıfta mevcuttur. Kendi hazırladığımız çalış-
ma kitapları Smart ile birlikte kullanılmakta, üzerinde çizim-çözüm-ekleme 
yapılabilmektedir. Birçok yayınevi matematik dersi için hazırlamış olduğu 
doküman smart tahtalarda kullanılmaktadır. Yayınevleri bu dokümanları 
okullara ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu kaynaklar Matematik derslerinde 
aktif olarak kullanılmaktadır. Dersler sırasında anlatılan konularla ilgili in-
ternet ortamından video ve değişik kaynaklara ulaşmak kolaylaştığından 
derslerde akıcılık sağlanmış ve bilinçli kullanıldığında öğrencilerin derse 
karşı olumlu tutumlarını arttığı görülmüştür.
Smart tahtaların teknik olarak bakım ve takibi konusunda alınan firma-
nın uyarılması, periyodik olarak okullarla bağlantı kurup destek verilmesi 
konusunun dikkate alınması, derslerin anlatılması sırasında çıkan aksak-
lıkların giderilmesinde faydalı olacağını düşünmekteyiz. Smart Tahtanın 
olduğu sınıflara boardmarker’la veya tebeşirle yazılabilecek tahtalarında 
konulması gerekmektedir.
Vestel Tahtalar smart programları ile uyumlu çalışmamaktadır. Bazı sınıf-
larda Vestel ve diğer sınıflarda Smart tahtaların bulunması öğrencilerimiz 
içinde uygun olmamaktadır. Vestel tahtaların smart tahtalar ile değiştiril-
mesi teknik problemleri de azaltacaktır.
Smart tahtalar için geogebre ve math. Toools programlarının lisans hakla-
rının satın alınması ders hazırlıklarımızı olumlu yönde etkileyecektir.

2 Yetiştirme ve Hazırlık Kursları (YGS-LYS)

 Ortak Uygulama: Lise son sınıf öğrencilerine haftada iki saat ders 
saatleri içerisinde YGS-LYS çalışması yapılmaktadır. Ayrıca okul çıkışla-
rında ihtiyacı olan öğrencilerle etüt çalışması yapılmaktadır.  Hafta sonları 
11 ve 12. sınıflara YGS-LYS çalışması 9 ve 10.sınıflara da ders takviyesi 
yapılmaktadır.
2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında yapılacak olan YGS-LYS çalışmala-
rının okullar kapanmadan planlanması ve öğrenciye duyurulmasına karar 
verildi.
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2 Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası projeler, yarışmalar ve etkinlikler

Proje Koordinasyon Kurulunun gözetiminde her öğretmen yıl boyunca iki 
proje gerçekleştirmektedir. Bu projelerle Ulusal ve Uluslararası yarışmala-
ra katılım sağlanmaktadır.

2 Kültür-Sanat – Spor Faaliyetleri

Yıl sonunda düzenlenen Bilim Şenliğinde Matematik Zümresi olarak biz-
ler de çalışmalarımızı sergilemekteyiz. Ankara Okullarında Matematik 
Gazetesi çıkarılmakta ve Matematik Atölyesi çalışmalarını sergilemektedir. 
İstanbul Okullarında Satranç Turnuvası Matematik Zümresi tarafından dü-
zenlenmektedir. İzmir Okullarında Pi Günü Tasarım Yarışması Matematik 
Zümresi tarafından düzenlenmektedir. 

2 Ölçme Ve Değerlendirme Hizmetleri

 • Ortak Sınav Kağıdı formatı tüm okullarımızda kullanılmaktadır.

 • Ölçme ve Değerlendirme Biriminin daha sağlıklı hizmet verebilme-
si için kadrosunun arttırılması gerekmektedir.

 • Net Yayıncılık tarafından satın alınan ve tüm okullarımızda uy-
gulanan sınavların öğrenciler tarafından daha ciddiye alınması için sı-
nav neticelerinin performans kriterlerinden biri olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

 • Net Yayıncılıktan alınan yaprak testler ve sınavlar değişen sınav 
sistemimize uygun değildir. Alternatif yayınların araştırılarak zümreler ta-
rafından değerlendirilmesi ve bilgi alınması faydalı olacaktır.

 • Net Yayıncılık tarafından değerlendirilen sınav sonuçla-
rı ve analizleri gecikmeli olarak gelmektedir. Sınavlarda baskı hataları 
gözlemlenmektedir.

 • Net Yayıncılık Sınav soruları uygulanmadan önce zümre başkanla-
rının onayına sunulmalıdır.

 • Bursluluk Sınavının zorluk derecesinin oldukça yüksek olması 
olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu sınavda zorluk derecesinin ayırt edici 
bir şekilde ayarlanmasına ve genele hitap edecek şekilde soruların da 
bulundurulmasına karar verilmiştir.
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2 Tanıtım Failiyetleri:

 • Zümrelerin elde ettiği tüm başarıların tanıtım faaliyetlerinde kulla-
nılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

2 Kurum Kültürü:

 • Mezunlar derneğinin kurulması ve dönem sonunda yapılan me-
zunlar gününde katılımın sağlanması okula aidiyet duygusunu geliştirece-
ğini düşünüyoruz. Okulumuzdan mezun olup mesleğinde iyi yerlere gel-
miş olan öğrencilerimizin etkinliklerimize katılmasının sağlanması faydalı 
olacaktır.

Bülent ALÇIN 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Matematik Zümre Başkanı 

Neriman GÜNAY        
MEV Koleji Özel Basınköy 
Lise Zümre Başkanı   

Sevilay TURAN 
MEV Koleji Özel Ankara 
Matematik Zümre Başkanı

Serhat GÖKALP 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Matematik Ortaokul Zümre Başkanı 

FEN BİLİMLERİ ZÜMRESİ                      
                                                                                   

Toplantı gündemleri zümre öğretmenleri tarafından görüşülerek aşağıda 
belirtildiği gibi tavsiye kararları alınmıştır.

Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Akademik Başarıyı Arttırmaya Yönelik 
Görüş ve Öneriler

2 Yönetmelik ve ders programlarında yapılan değişikliklerin incelenmesi
     
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönet-
meliği, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları yönetmeliği ve Özel 
Öğretim Kurumları yönetmeliğindeki değişikler tüm okullarımızın öğretim 
yılı başında yapılan zümre toplantılarında incelenmiş ve işleniş, değerlen-
dirmeye yönelik kararlar alınmıştır.

      Tüm okullarımız da alınan kararlarda aynı paralelliğin olduğu gözlenmiştir.
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2 Öğretim programlarının işlenişinde farklı uygulamaların 
paylaşılması

 Selin BENGİSU: Okulumuzda interaktif eğitim programları ile dersin 
işlenişi desteklenmektedir. Hafta sonu ödevi, ödev kitapçığı şeklinde ve-
rilmektedir. Okul öncesinden itibaren 3.sınıfın sonuna kadar ‘Fen ve Doğa 
dersleri’ uygulanmaktadır. Hafta içi ders bazında ödev dağılım çizelgesine 
bağlı olarak, her sınıf için belirlenen günde ödev verilmektedir. Bu çizelge 
ile hafta içi ödev yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

 Seçil KUZU: Okul öncesinden 4.sınıfın sonuna kadar bir ders saati 
laboratuvar dersi uygulanmaktadır. Tüm seviyelerde özellikle 8.sınıflarda 
her hafta klasik olarak ara kazanım değerlendirme sınavları uygulanarak 
öğrencilerimizin kazanım eksikleri telafi edilmektedir.

 Sanem PAŞALI: Üniversiteler ile işbirliği içerisinde ve akademisyen-
lerin gözetiminde ileri düzey deneyleri yapılmaktadır. Bu çalışma, yapı-
lan protokol ile her dönem ikişer kez olmak üzere fizik, kimya ve biyoloji 
branşlarında gerçekleştirilmektedir.

 Nahide TOSUN: Öğrencilere soru çözüm alışkanlığı kazandırmak 
için haftalık soru sayıları veriyoruz. Bunu bir çizelge halinde öğrenciye 
verip, günlük çözdüğü soru sayılarını işlemelerini ve velilerimizin de imzalı 
olarak kontrolünü sağlıyoruz.

 Yasemin ÇİNKAYA: 9. sınıflarda haftalık üç saat olan fen dersleri-
nin birer saati sabit Fizik- Kimya-Biyoloji Laboratuvar dersi olarak kul-
lanılmaktadır. Böylece her dersten yıl boyunca ortalama 20 adet deney 
yapılabilmektedir. Donanımlı laboratuvarlarımızda tüm öğrencilerimize 
deney yapma olanağı sağlanmaktadır.  Böylece öğrenciler fen derslerin-
de öğrendikleri bilgiyi laboratuvarda uygulayarak öğrenmeyi kalıcı hale 
getirebilmektedirler. Bilimsel bakış açısı kazanan öğrencilerimiz problem 
çözmeye ve proje üretmeye teşvik edilmektedir. 

 Gülay DEMİR SÖZER: Öğrencilerin ortaokul ve liseye geçiş akade-
mik oryantasyonu için 4. ve 8.sınıflarda fen derslerinin ortaokul ve lise 
branş öğretmenleri ile en az iki ders saati işlenmektedir. Dersler uygula-
malı olarak laboratuvarda planlanmaktadır.
           
 Seçil KUZU: Aynı planlama okulumuzda da uygulanmaktadır. 
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2 Haftalık ders çizelgelerinin değerlendirilmesi

 

Karar: Ortaokullarda fen ve teknoloji dersi haftalık ders saati dağılımın-
da tüm okullarımızda aynı uygulama yapılmamaktadır. Kurumsal olarak 
birliktelik sağlanmamakta ve öğrencilerimizin ortak değerlendirildikleri sı-
navlarda (TEOG ve SİS sınavlarında) eşitlik ilkesine uyulmamaktadır.

*** Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi haftalık ders saati çizelgeleri ek olarak 
belirtilmiştir.

2 Seçmeli derslerin okullarımızda mümkün olduğunca ortak uygu-
lanması ile ilgili ilke kararı alınması

Karar: Ortaokullar da ilköğretim kurumları yönetmeliği doğrultusunda 
öğrenciden gelen talep doğrultusunda Bilim uygulamaları seçmeli dersi-
nin yıllık planda belirtilen çalışmalar doğrultusunda planlanmasına karar 
verilmiştir.

Karar:  2015-2016 öğretim yılından itibaren 9.ve 10.sınıflarda fizik ve kim-
ya ders saatlerini desteklemek amacı ile bilim uygulamaları dersinin seçil-
mesi kararı alınmıştır.

Karar: 10.sınıflarda seçilecek mesleklere yönelik ilgili seçmeli derslere 
öğrencilerin yönlendirilmesine başlattırılmasına karar verilmiştir. 

2 Kullanılan yardımcı kaynakların paylaşımı (çalışma kitapları, def-
terleri, soru bankaları, çalışma kâğıtları, testler vb.) ve mümkün oldu-
ğunca ortak uygulanması ile ilgili ilke kararı alınması

Karar: - 2.dönem de yayın evleri ile iletişime geçilip, yeni kaynak kitap 
ve akıllı defter tanıtımlarının daha erken bir dönem de yapılmasına karar 
verilmiştir.

MEV Ankara 
Ortaokul

MEV İzmir 
Ortaokul

MEV Basınköy 
Ortaokul

MEV 
Büyükçekmece 

Ortaokul
5.sınıf 4 4 4 4

6.sınıf 4 4 4 4

7.sınıf 5 4 5 5

8.sınıf 5 5 6 5

Seçmeli 2 - 2
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Karar:  -2.dönem kitap seçimi konusunda tüm MEV Okullarının ilgili züm-
re başkanları ile paylaşımda bulunulup, ortak bir kararın verilmesine karar 
verilmiştir.

2 Hafta içi hafta sonu ve diğer verilen ödev uygulamalarının pay-
laşılması ve tüm okullarımızda ortak uygulanması ile ilgili ilke kararı 
alınması

Karar:  Her okulun kendi öğrenci sayısı ve öğrenci profili farklılığından do-
layı hafta içi ve sonu ödev uygulamalarının okulların kendi insiyatiflerine 
bırakılmasına karar verilmiştir.

Karar:  MEV Ankara Okulları ödev defteri uygulamasının diğer ortaokullar 
ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Karar:  MEV Büyükçekmece okullarının hafta sonu ödev kitapçığının di-
ğer ortaokullar ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

2 Öğrenci odaklı laboratuar çalışmalarının planlanması

 Yasemin ÇİNKAYA: 9.sınıflarda periyodik aralıklar ile laboratuvar uy-
gulamaları gerçekleştirilmektedir. Ancak 10.ve 11.sınıflarda öğretim prog-
ramındaki kazanımların yoğunluğu ve ders saatinin yetersizliği sebebi ile 
daha uzun periyotlarda laboratuvar çalışmaları uygulanmaktadır.

 Seçil KUZU: İlkokul 4. Sınıflara kadar tüm seviyelerde her hafta bir 
ders saati laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilirken, ortaokul seviyesinde 
öğretim programındaki kazanımların yoğunluğu ve ders saatinin yetersiz-
liği sebebi kazanımlar doğrultusunda uygun zaman aralıklarında labora-
tuvar uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Karar:  Tüm MEV Okullarında, bazı MEV Okullarımızda olduğu gibi labo-
ratuvar öğretmeni veya laborantın görevlendirilmesi işleyişi olumlu yönde 
etkileyecektir.
 
2 Öğrenci ve öğretmen motivasyonunu arttırmaya yönelik planla-
maların yapılması

Karar:  Tüm okullarımızda yapılan ortak içerikli akademik ve sosyal çalış-
maların eş zamanlı olarak paylaşılması iş yükünü azaltacağı için motivas-
yonu arttıracaktır.
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Karar:  Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı eğitimler, yarışmalara (ulusal-
uluslararası, vb.) katılımının desteklenmesi ve alınan başarıların ödüllendi-
rilmesi motivasyonunu arttıracaktır. 

2 Zümre başkanları ve koordinatör öğretmenlerinin sorumlulu-
ğundaki iş ve işleyiş ile ilgili bilgi paylaşımı

Tüm okullarımızda zümre başkanlarının çalışmaları, görev ve sorumluluk-
larının ortak olduğu görülmüştür.

Karar:  Tüm MEV okulları zümre başkanları arasındaki iletişim ağının de-
vam edilmesinde paylaşımların verimli olacağına karar verilmiştir.

2 Sosyal etkinlik çalışmalarının esaslarının belirlenmesi

Geçmiş yıllarda olduğu gibi yönetmelik esaslarına bağlı olarak uygulan-
masına devam edilecektir.

Mesleki Donanımı Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar

2 Bölüm-Zümre toplantıları ile ilgili bilgi paylaşımı yapılması (da-
nışma, bilgi paylaşma, işbirliği vb.)

Tüm okullarımızda zümre paylaşımları aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

 1. Okul idarecileri ile haftada bir toplantı yapılarak, zümre öğretmen-
lerine sözlü-yazılı olarak eş zamanlı iletilmektedir.
 2. Hafta en az 1 saat zümre öğretmenleri ile sınıflar bazında pa-
ralellik, başarıyı arttırıcı tedbirler ve haftalık çalışmalar ortak olarak 
planlanmaktadır.

Karar:  Tüm MEV Okullarında, zümre öğretmenleri çalışmaları açısından 
geçmiş yıllarda başlatılan uygulamaların ( hafta içi 1 gün okul sonrası 
zümre çalışması için kalınması ) bazı okullarda devam ettirilip diğerlerinde 
bitirilmesi gözlenmiştir. Bu tür uygulamaların bir standarta getirilmesine 
karar verilmiştir.

2		 Seminer dönemleri ile ilgili bilgi paylaşımı 

2 Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik yapılan hizmet içi 
seminerlerinin daha verimli olabilmesi için sürekliliği olan bir prog-
ram planlanması
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Seminer dönemlerinde yapılan hizmet içi eğitimleri, öğretmenlerin ken-
dilerini geliştirmesi, kurum içi iletişimin artması, zamanın etkin ve verim-
li olarak kullanılması açısından gereklidir. Buna ek olarak, öğretmenlerin 
kendileri arasında bilgi paylaşımı yapması, kurum içi verimliliği ve etkile-
şimi arttırmaktadır. Ancak bu dönemlerin daha verimli olabilmesi adına 
alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

Karar:  Okul dışı seminerleri 

 • Alanında etkin olan isimlerden seminerlerin arttırılması.

Tülin Hilmioğlu: Ayda bir farklı merkezlerin farklı konularda yaptıkları 
sunum yerine, alanında etkin isimlerin belirlenen bir konuda daha geniş 
sürece yayılarak seminerler vermesi daha verimli olacaktır. .Bu sayede, 
bir konu üzerinde daha etkin bilgi sahibi olunacak ve çalışma sonucunda 
sertifika alınabilecektir.

 • Bu seminer konularının, okulun ihtiyacına ve branşlara yönelik be-
lirlenmesi ve atölye çalışmasına yönelik olması 

(Örneğin; yaratıcı drama, grup çalışması)

 • Tüm MEV okullarında gerçekleşen ve verim alınan seminerlerin di-
ğer okullarda da ortak olarak gerçekleştirilmesi 

Okul içi seminerleri,

 • Öğretmenin çalışma yoğunluğunun fazla olması, sunum verimliliği-
nin azalmasından dolayı sunum sayılarının azaltılması

 • Sunumların seminer zamanlarında (Eylül semineri hariç) gerçek-
leştirilerek, bu dönemin veriminin arttırılması ve öğretmenlerin bu çalış-
madan daha çok yararlanması

 • Geçmiş yıllarda yapıldığı gibi, sunumların atölye çalışmaları şek-
linde de yapılabilmesi (Sanat atölyesi, spor atölyesi, fen atölyesi, bilişim 
atölyesi, PDR –ölçme atölyeleri vb.)*

2 Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel Okulları Yıllık Eğitim Programı kap-
samında; her eğitim personelinin Proje Koordinasyon Kurulu kontro-
lünde, hazırladıkları ürün bazlı projeler ile sunum çalışmaları ile ilgili 
bilgi paylaşımı

2	 Ulusal ve uluslararası eğitim/gelişim programlarının 
değerlendirilmesi 
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Nahide Tosun: Projelerin daha sağlıklı yürütülmesi adına okullarımızda 
akademisyenlerin görevlendirilmesi kurum kültürü açısından önemlidir.

Sanem Paşalı: Ulusal – uluslararası yarışmalara katılım hakkı kazanan 
projeler için yeterli bütçenin (seyahat gideri, harcırah, proje giderleri vb.) 
ayrılması önemlidir. Öğrencilerimizin proje yarışmalarına katılımının art-
ması, okulun tanıtımı açısından faydalı olacaktır.

Karar:  Zümre başkanlarına eğitim yönetimi ve ilgili zümre öğretmenlerine 
proje geliştirmeye yönelik ulusal–uluslararası eğitim ve gelişim program-
larına katılımlarının desteklenmesine karar verilmiştir.

2 Üniversite öğretim üyelerinin alanları ile ilgili, eğitimde farklılık 
yaratacak yeni uygulama ve önerilerinin paylaşılması,

Karar: : Çalıştay sürecinde öğretim üyemiz Prof.Dr. Teoman Kesercioğlu 
tarafından gerçekleştirilen “Fen Bilimleri Eğitimde yeni yaklaşımlar “ ko-
nulu seminer çalışması çok verimli geçmiştir. Yaz dönemi seminerlerinde, 
tüm MEV okulları bünyesinde branşa yönelik çalışmalarının düzenlenme-
si, zümrelerin kişisel ve alan gelişimine katkı sağlayacaktır.

Teknolojinin Eğitimde Kullanılması

2 Akıllı tahta, akıllı masa, 3D laboratuarı, tablet, bilgisayar labora-
tuarı gibi teknolojik araçların mevcut kullanımının değerlendirilmesi 
ve yaşanılan sorunların paylaşılması, çözüm önerilerinin belirlenme-
si, içerik geliştirilmesi

SMART kullanımı:

	 3	 Tahta ve kalemlerin dizaynlarının kullanıma çok uygun olması,
	 3 İşletim sistemlerinin hızlı, dokunmatik ekranlarının çok az sorun 
çıkartması, 
	 3 Kullanılmadığı zaman dokunmatik ekranın kolay kilitlenebilmesi,
	 3 Bilgisayar kasasının küçük ve kullanışlı olması 
nedenlerinden dolayı sınıflarda verimli bir şekilde kullanılmaktadır.

Kullanım sonuçları :

1. Smart tahtalarının kullanımı ile ders sınıflarda görsellik anlamında ve-
rimli bir şekilde işlenmektedir. 
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 2. Tahtalara ders notlarının kaydedilmesi, tahtaya uyumlu yardımcı 
ders föylerinin kullanımlarından dolayı derslerde gereksiz zaman kaybı 
engellenmiştir.

Olumsuz yanı ve alınan çözüm 

Elektrik ve internet bağlantısının kesilmesi, sınıf tahtalarının kaldırmasında 
durumunda zaman kaybına neden olmaktadır.

Karar: MEV Ankara okullarında olduğu gibi, diğer okullarımızda da sınıf-
lara sınıf tahtası (küçük ) yerleştirilmesi uygun olacaktır.

3D kullanımı:

Gülay Demir SÖZER: 3D uygulaması ilkokul ve ortaokul seviyesine daha 
uygundur. Ancak dersliğin lise binasında bulunması bu çalışmanın verimli 
olarak kullanılmasını engellemektedir

Seçil KUZU:  3D kullanımı ile ilgili gerek ilkokullarda gerekse de ortao-
kullarda herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ancak kazanımlara yönelik 
içerik zenginleştirilebilir.

Karar: 3D sınıflarının arttırılması, öğretim materyallerinin içeriklerinin zen-
ginleştirilmesi ve Türkçeye çevrilmiş son içeriklerin temin edilmesine ka-
rar verilmiştir.

• Bilsa-Okulsis programının etkin bir şekilde kullanımının sağlan-
ması ve karşılaşılan sorunların paylaşılması

 BİLSA kullanımı:

 Modern yaşamda, öğretmen-veli iletişiminin hızlı ve etkin olması 
sağlanmalıdır.

 Teknolojik uygulamalar (cep telefon uygulamaları, bilgisayar yazılım-
ları) zaman kaybını önleyen, öğretmenin verimliliğini arttıran, kurum kültü-
rünün gelişmesine katkıda bulunan, öğrencinin eksiklerini kısa zamanda 
kapatan yöntemlerdir.

 Kurulma amacı yukarıdaki nedenler olan BİLSA programının kullanı-
mı yeterli, elverişli ve hızlı değildir.
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 Bundan dolayı, BİLSA programı zümrelerimiz tarafından yeterli ve ve-
liyle iletişim kısmında amacına uygun olarak kullanılamamaktadır. Diğer 
nedenler aşağıdaki gibi belirtilmiştir;
	 3	 Ödev girme işleminin çok uzun sürmesi 
	 3 Aynı düzeyden sınıflara ortak ödev gönderilememesi
	 3 İnternet bağlantılı bir program olmasından dolayı, kesintilerin çok 
olmasının öğretmenin zaman ve verim kaybına neden olması
	 3 Çoğu velimizin teknolojik uygulamaları kullanmamaları ve dolayı-
sıyla geri dönütlerin öğretmenlere yapılmaması
	 3 Programı kullanan velilerin de uygulamayı açamadıkları konusun-
da geri bildirimleri
	 3 Velilerin notlar ve diğer bilgiler konusunda e-okulu tercih etmeleri
	 3 Öğrenci notlarının hem BİLSA hem e-okul a girilmesinin gereksiz 
bir zaman ve enerji kaybına neden olması 

Karar: Bu sistemin teknik yetersizlikleri göz önünde bulundurarak daha 
gelişmiş, iletişim sistemi hızlı ve kurumumuzun ihtiyaçlarına cevap veren 
yeni bir yazılım firması ile değiştirilmesi önerilmektedir.

2 Teknoloji kullanımında hedeflerin belirlenmesi

Vakfımızın bize sağladığı teknolojik olanaklar tüm okullarımızda der-
sin işleniş sürecini olumlu yönde etkilemekte ve pekiştirme sürecini 
arttırmaktadır.

Yetiştirme ve Hazırlık Kursları (YGS-LYS ve TEOG vb.)

	 f TEOG’ a hazırlık kursları
	 f Etütler, kulüpler, hafta sonu kursları, ek derslerin planlanması 
ve mümkün olduğunca ortak uygulanması için ilke kararı alınması

TEOG, YGS ve LYS kurslarına yönelik önümüzdeki yıl dershanelerinde 
kapatılacak olması göz önünde bulundurulduğunda profesyonel bir ku-
rumdan hizmet satın alınması.
Örneğin: Uğur yayınları, Birey yayınları, Zafer yayınları gibi…

Okullarımızda 9-10 ve 11.sınıflarında, lise öğretim programının tamam-
lanmasına yönelik bir öğretim programının hazırlanarak Talim Terbiye 
Kurulunun onaylaması ile 12.sınıflarda sadece YGS –LYS ( veya TEOG 
benzeri yeni sistemin)  yönelik çalışmaların yapılması öğrencilerin başarı-
sını artıracaktır.
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Bölgesel, Ulusal Ve Uluslararası Projeler, Yarışmalar Ve Etkinlikler
       
Öğrencilerimizin analitik ve yaratıcı düşünebilme becerilerine sahip, prob-
lem çözen ve bilgi üreten nesiller olarak yetişmeleri amacıyla okulumuzu 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil etmesi önemlidir. Bunun okulu-
muzun tanıtımı adına da katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

TÜBİTAK Ortaöğretim Kurumları Araştırma proje yarışmasında fen bilim-
leri alanında katılan proje sayısının çok yüksek olması ve projelerin aka-
demik düzeyinin öğrenci seviyesinin çok üzerinde olması başarı oranını 
düşürmektedir.

Kültür – Sanat – Spor Faaliyetleri  

SANEM PAŞALI – NAHİDE TOSUN: MEV Basınköy okulları olarak bu yıl 
11.sini düzenleyeceğimiz Marmara Bölgesi Okullarıarası Bilim Şenliğine 
İzmir ve Ankara okullarımızdan öğretmen ve öğrencilerimizi aramızda gör-
mek biz mutlu edecektir.

Karar: Kurum kültürümüzün gelişmesi için bilim şenliklerinin birlikte ya-
pılması etkili olacaktır.

Ölçme Değerlendirme Hizmetleri

	 f  Önümüzdeki yıldan itibaren süregelen okul içi çalışmalarının  (sı-
nav, test vb.) yanı sıra TEOG ve üniversite hazırlığa yönelik sınav ve test 
uygulamaları da yapılacaktır. Bu doğrultuda ölçme değerlendirme biri-
minde gerekli hazırlıkların ivedilikle yapılması önemlidir.
      Ayrıca bu hazırlıkların ve planlanan çalışmaların 1.dönem sonuna ka-
dar bitirilerek velilerimize duyurulması, öğrencilerimizin kurumumuza de-
vamına katkı sağlayacaktır.

2  Net Yayıncılık hizmetlerinin değerlendirilmesi 

Ortaokul (Süreç izleme ve analiz testleri )

İçerikleri dolayısıyla, dersin işlenişinde temel kaynak işlevi olmayan bir 
yayındır. İşlenen konu için ana ödev ya da ara değerlendirme olarak uy-
gulanamamaktadır. Ancak birkaç konu bitiminden sonra hafta sonu ödevi 
olarak verilebilmektedir. Bunun nedeni;
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	 3 Testlerdeki soruların sayısı az, çeşidi sadece çoktan seçmelidir.

	 3 Testlerdeki soruların konu dağılımı, işlenen konuların zamanlama-
sına uymamaktadır. Haftalık ödev şeklinde kullanımı zordur.

	 3 Testlerin dizaynı çekici ve kullanıma uygun değildir.

	 3 Soru sayıları ve konu dağılımı sebebi ile ara değerlendirme olarak 
kullanıma uygun değildir.

	 3 Süreç analiz testlerinin sayısı azdır.

	 3 Her eğitim öğretim döneminde testler okullarımıza geç teslim 
edilmektedir.

	 3 Son 4 yıldır sorular güncellenmemektedir. Hatalı sorular, düzeltil-
meyerek her sene tekrar gönderilmektedir.

(Ortaokul –Lise ) Net deneme sınavları 

Sınav tarihlerinin ve kazanımlarının önceden belirtilmesi verimli bir uygu-
lamadır. Bunun yanında, sitesine kolaylıkla ulaşılması da aynı şekilde ye-
terlidir. Ancak;

	 3 Sınavlarda soruların konu dağılımı her zaman uygun değildir. Bazı 
kazanımlardan çok sayıda soru sorulması o konuda eksiği olan öğrenci-
nin, hakça değerlendirilmesini engellemektedir.

	 3 Öğretmenlerin, yıllık plan söz konusu olsa bile elde olmayan ne-
denlerden dolayı konuda geri kalabilmeleri söz konusudur. Bundan dola-
yı, son konuların yoğun olduğu sınav kapsamlarının olmamasına dikkat 
edilmesi bu tür sorunları çözecektir.

	 3 Sınavların baskı, dizgi hatalarının bulunması ve soru köklerinde 
ifade bozuklukları ile bilimsel hataların bulunması kazanımların doğru bir 
şeklide değerlendirilmesini engellemektedir.

Karar: LYS gündem maddelerinde alınan karar gereği, Net yayıncılık yeri-
ne profesyonel bir kurumdan hizmet alınmasına karar verilmiştir.
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2 Bursluluk Sınavının değerlendirilmesi 

 Selin BENGİSU: Okullarımızda uygulanan bursluluk sınavının tüm 
seviyelerde yapılması, soruların öğrencilerimizin seviyelerine uygun olma-
sı okullarımıza devam edecek başarılı öğrencilerin sayısını arttıracaktır.

2 MEV Kurum Kültürü

 1. Tüm şehirlerdeki MEV Okulları arasında ortak paylaşımların artması 

 1.1. Öğrencilerin, farklı şehirlerde okullarımız olduğunu ve geniş bir ai-
lenin bir parçası gibi hissetmesini sağlamak için, şehirlerarası ziyaretlerin 
artması,
 Örneğin; 23 Nisan, 19 Mayıs törenlerinde bir grup öğrencinin farklı şe-
hirlerdeki MEV okullarını ziyaret etmesi ya da bir gösteri sergilemesi
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde tüm MEV Okullarından temsilcilerin 
gelerek Ankara okulları ile Anıtkabir ziyareti yapılması

 1.2. Zümreler arası öğrenci odaklı ortak çalışmaların 
yürütülmesi(Aşağıdaki her çalışma farklı yıllarda yapılabilir)

 Örneğin;

  a. MEV kuruluş günü ortak şiir-resim–kompozisyon yarışması. 
Ödüllerinin verilmesi öğrencilerin Ankara’da toplanması ve vakfımız bina-
sını tanımalarının sağlanması

       b. Ortak spor müsabakalarının yapılması 

   c. Bilim şenliklerine katılım

 2. Tüm MEV okullarında MEV Marşı’nın aynı şekilde ve aynı zaman-
larda okunmasının sağlanması ve böylelikle öğrencilerde bir ortak kültür 
yaratılması

 3. Tüm MEV Okullarında öğrenci giysilerinin ortak hale getirilmesi

 4. Tüm MEV okullarında okulların da olduğu gibi bir MEV Store (MEV 
Dükkanı) yaratılması
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 5.  MEV okullarında defter – kitaplar (devlet kitapları hariç) ortak bir 
MEV logolu kapak uygulamasına gidilmesi

 6.  Tüm MEV okullarındaki öğretmenler arası iletişimin tek bir formatta 
sağlanması. 
Tüm öğretmenlere kurum e-maillerinin verilmesi ve kurum içi ileti-
şimlerin bu e-mailler  üzerinden kurulması. Buna ek olarak, veli ile ileti-
şimde de bu e-maillerin kullanılması.

 7. Tüm MEV okullarındaki öğretmenler arası iletişimin arttırılması 

 Örneğin; 

  7.1. Seminer zamanlarında, grup grup öğretmenlerin farklı okulları zi-
yaret ederek paylaşımlarda bulunması

  7.2. Seminer sunumlarının veya atölye çalışmalarının beraber yapılması                                

 Böylelikle, aynı okul içinde öğretmenler sunumlar konusunda kendini 
tekrar etmemiş ve farklı okul yaklaşımlarını görülmüş olur.

 8. Tüm okulların katkıda bulunacağı ve vakfımızın katkıları ile MEV 
ORMANI oluşturulması ve bunun yayın organlarından duyurulmasının 
sağlanması 

 9. MEV okulları araç-gereç veya hatıra eşyalarının üretilmesi ve tüm 
okullarda ortak olarak kullanılması. Bu eşyalarda öğrencilerin ürünlerinin 
kullanılması 

 10. KARAR :Tüm MEV Okullarında, zümre öğretmenleri çalışmaları 
açısından geçmiş yıllarda başlatılan uygulamaların bazı okullarda devam 
ettirilip diğerlerinde bitirilmesi gözlenmiştir. Bu tür uygulamaların bir stan-
darda getirilmesine karar verilmiştir.
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ANADOLU LİSESİ - FEN BİLİMLERİ TABLOSU
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FEN LİSESİ - FEN BİLİMLERİ TABLOSU

Seçil KUZU 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okulları İlkokul-Ortaokul 
Fen ve Tek. Züm.Bşk.          
 
Sanem PAŞALI    
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları 
Fen Bilimleri Lise Zümre Başkanı    

Yasemin ÇİNKAYA
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
Fen Bilimleri Zümre Başkanı    
         
Nahide TOSUN 
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları 
Fen ve Teknoloji Ortaokul Zümre Başkanı

Tülin HİLMİOĞLU    
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okulları Fen Bilimleri Züm.Bşk.      

Gülay DEMİR SÖZER 
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
Fen ve Matematik İlkokul-Ortaokul  
Zümre Bşk.

Selin BENGİSU   
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Okulları Fen Bilgisi Öğretmeni

	   9.SINIF	   10.SINIF	   11.SINIF	   12.SINIF	  

	   Ankara	  
Fen	  Lisesi	  

İzmir	  
Fen	  Lisesi	  

Ankara	  
Fen	  Lisesi	  

İzmir	  
Fen	  Lisesi	  

Ankara	  
Fen	  Lisesi	  

İzmir	  
Fen	  Lisesi	  

Ankara	  
Fen	  Lisesi	  

İzmir	  
Fen	  Lisesi	  

Fizik	   2	   2	   2	   2	   4	   4	   5	   5	  
Kimya	   2	   2	   2	   2	   4	   4	   5	   5	  
Biyoloji	   3	   3	   3	   3	   4	   4	   5	   5	  

Sağlık	  Bilgisi	   1	   1	   	   	   	   	   	   	  
Bilim	  Uygulamaları	  

(Kimya)	  
	  
	  

	   	   2	   	   	   	   	  

Bilim	  Uygulamaları	  
(Fizik)	  

	   	   	   2	   	   	   	   	  

Proje	  Hazırlık	  
(Fizik)	  

1	   1	   	   1	   	   	   	   	  

Bilgi	  ve	  İletişim	  Tek.	  
(Kimya)	  

1	   	   	   	   	   	   	   	  

Astronomi	  ve	  Uzay	  
Bilimi	  

	   1	   	   	   	   	   	   	  

Seçmeli	  Fizik	   	   	   2	   	   1	   	   	   	  
Seçmeli	  Kimya	   	   	   2	   	   1	   	   	   	  
Seçmeli	  Biyoloji	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Trafik	  ve	  ilk	  yardım	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
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SOSYAL BİLİMLER ZÜMRESİ

 
 1. Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Akademik Başarıyı Arttırmaya 
Yönelik Görüş ve Öneriler

 •  Yönetmelik ve ders programlarında yapılan değişikliklerin incelen-
di. Yapılan inceleme sonucunda genel anlamı ile ders programlarımızda 
belirgin farklılıkların olmadığı görüldü. Ortaokul ve ilkokulda performans 
görevleri kalktı. Sınav sayılarımız kendi zümrelerimizle aldığımız kararlar 
sonucu belirlendi.

 Öğretim programlarının işlenişindeki uygulamalar paylaşıldı. 
Uygulamaların genel olarak benzer olduğu görüldü. Atatürk’ün çizdiği 
vizyonu esas olarak kabul eden ve bilimin yol göstericiliğini öne çıkaran 
dünyadaki gelişmeleri dikkate alan ders programları uygulandığı görüldü. 
Basınköy Okullarında 8.sınıflar okul açılmadan iki hafta önce TEOG ders-
lerinden oluşan bir program dâhilinde günde 6 ders saati ders yapıldığı 
belirtilmiştir. Aynı uygulamanın lisede de yapıldığı ve çok yararlı olduğu 
vurgulanmıştır. Ankara Okulları da 9.sınıfların etüt uygulaması gibi bir haf-
ta erken eğitime başladığını ve yararlı olduğunu belirtmiştir.

 Haftalık ders çizelgeleri değerlendirildi. Ortaokul Sosyal Bilgiler 6 ve 7 
ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders saatlerinin yetersiz olduğu konu-
sunda ortak görüş birliğine varıldı. Basınköy Ortaokulunda TEOG hazırlık-
larını yapabilmek için iki saat olan 8.sınıf T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 
dersinin 4 + 1saat olarak işlendiği belirtilmiştir. Ders saatlerinin yetersizliği 
ile ilgili benzer durumun özellikle 9. Sınıflardaki Coğrafya dersi için de 
geçerli olduğu tespit edildi. 10. Sınıf Coğrafya dersinin üç saat olarak dü-
zenlenmesinin yararlı olacağı düşünüldü. 12 TS gruplarında olan Çağdaş 
Türk Dünyası adlı dersin tüm 12. Sınıflarda okutulmasının öğrencilerin ge-
nel kültürlerinin gelişimi için belirgin katkıları olacağına karar verildi. 

 5,6, 7 ve 8.sınıflarda Halk Kültürü, Hukuk ve Adalet, Düşünme Eğitimi 
gibi seçmeli dersler seçilebilir. Basınköy Okullarımız ortaokul kısmında 8. 
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Sınıflarda Halk Eğitimi dersi seçildiği belirtilmiştir. Vatandaşlık ve İnsan 
Hakları Eğitimi dersine T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden farklı 
bir öğretmen girdiği ve aynı zamanda 7. Sınıflarda Halk Eğitimi adı altında 
bir derse girdikleri açıklanmıştır.  İzmir okullarında ise 8. Sınıflar İnkılap 
Tarihi ile Vatandaşlık dersine aynı öğretmen giriyor. 7. Sınıflarda bu tarz bir 
uygulamamız bulunmamaktadır. Sosyal Bilimler zümresine ayrılan ders 
saatlerinin farklı olduğu saptandı. Ankara Okullarımızda 11.sınıf TM grup-
larında Kültür Tarihi dersini seçtiklerini açıklamıştır. Seçmeli derslerdeki 
uygulamanın yerel koşullara göre düzenlendiği düşünülerek makul farklı-
lıklar olduğu görüldü.

 • Kullanılan yardımcı kaynakların paylaşımı (çalışma kitapları, defter-
leri, soru bankaları, çalışma kâğıtları, testler vb.) yapıldı. Yalnızca kitap 
ya da geleneksel eğitim materyalleri ile yetinilmeyeceği bilgi ve iletişim 
teknolojileri, bunlara ait yazılım ve materyallerin kullanımı yaygınlaştırıla-
rak öğrencilerin bilgiye doğrudan erişiminin sağlanması gerektiği üzerinde 
duruldu. Basınköy Okulumuzun lise grubunda Milli Eğitim kitaplarına ek 
olarak Tarih – Coğrafya ve Felsefe derslerimizde 9-10 ve 11. Sınıf sevi-
yesinde Çözüm akıllı defter (uygulamalar ve konu anlatımını içeren) ve 
soru bankası kullanılmaktadır. Ancak bu kaynakların güncellenmesi ge-
rekmektedir. Branşların hazırladığı çalışma kitapçıkları da ek olarak dağı-
tılmaktadır. Bu kaynakların akıllı tahta uygulamaları mevcuttur. Basınköy 
Okulumuzun ortaokul grubunda Milli Eğitim kitaplarına ek olarak 5,6,7 
ve 8.sınıflarda yardımcı ders kitabı olarak Akıllı Sosyal Bilgiler Defteri -Arı 
yayınları, 8.sınıf T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için 8.Sınıf Optik 
Formlu T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası- Koparmalı –Martı 
Yayınları, Optik Formlu T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konu Testleri  - 
Yazılı Soruları İlaveli Çözüm Yayınları 5,6 ve 7.Sınıf Optik Formlu Sosyal 
Bilgiler Soru Bankası-Koparmalı- Martı yayınlarının kullanıldığı belirtilmiş-
tir. Ankara okullarımızda Milli Eğitim kitaplarına ek olarak Tarih – Coğrafya 
ve Felsefe derslerinde 9-10 ve 11. Sınıf kurum öğretmenleri tarafından 
yazılan fasiküller kullanılmaktadır. Bu fasiküller içinde konu anlatımı ve 
etkinlikler yer almaktadır. Bu çalışmalar defter yerine geçmiştir. 
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Eksen yayınların soru bankası ile birlikte Coğrafya 9-10 ve 11. Sınıflarda 
Eksen yayınlarının akıllı defteri de fasiküllere ek olarak kullanılmaktadır. 
Büyükçekmece okullarımızda Milli Eğitim kitaplarına ek olarak ortaokul 
Sosyal Bilgiler grubunda Bilgi Yolu adlı kaynak kullanılmaktadır. Lise gru-
bunda Bilgi Yolu ve Çözüm yayınları tüm derslerde kullanılmakta, bu kay-
nakların yanında Tarih dersinde Eksen soru bankası, Coğrafya dersinde 
Güvender ve Birey kitapları işlenmektedir. İzmir okulları lise grubunda Milli 
Eğitim kitaplarına ek olarak kurum öğretmenleri tarafından hazırlanan ta-
rih ve coğrafya ders defterleri; tarih dersinde 9 ve 10. Sınıflarda Çözüm, 
11. Sınıfta Eksen yayınlarının soru bankaları kullanılmaktadır. Ortaokulda 
Milli Eğitim kitaplarına ek olarak Arı yayınları Akıllı Ders Defteri, 5,6 ve 
7.sınıflarda Etkin Okul Soru Bankası, 8. Sınıflarda Karekök yayınları soru 
bankası kullanılmaktadır. Okullarımızda kullanılan kaynak kitaplarda ben-
zerlikler olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm okullarımızda Net yayıncılık testleri 
kullanılmaktadır. Kullanılan kaynaklarda birliktelik sağlanmasının mümkün 
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu konu ile ilgili yıl içinde ilgili zümre başkan-
ları ile iletişime geçilmesinin yararlı olacağı kanaati oluşmuştur.

 •  Hafta içi hafta sonu ve diğer verilen ödev uygulamalarının payla-
şımı yapıldı. Tüm okullarımızda günlük hafta içi ders ödevlerinin verildiği 
görülmüştür. Büyükçekmece okullarında tüm zümrelerin ayrı ayrı hazırla-
dığı ödevlerin birleştirilerek hafta sonu ödevi olarak dağıtılması bir farklı-
lık olarak dikkati çekmiştir. Aynı şekilde Ankara Okullarında yarıyıl ve yaz 
tatili ödevinin on-line olarak internet üzerinden öğrencilere dağıtıldığı ile 
ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Ödev uygulamasında belirgin farklar olmadı-
ğı görülmüştür. Yarıyıl ve yaz tatillerinde uygun düzeyde ve ağırlıkta ödev 
verilmesinin yararlı olacağına karar verilmiştir. 

 • Öğrenci odaklı laboratuar çalışmaları üzerinde görüşülmüştür. 
Büyükçekmece okullarında bu uygulamanın olduğu ancak akıllı tahtalarla 
birlikte kaldırıldığı açıklanmıştır.Sosyal Bilgiler derslerine ait laboratuar-
ların olmasının yararlı olacağına karar verildi. Derslik sisteminin daha da 
büyük yarar sağlayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

 •  Öğrenci ve öğretmen motivasyonunu arttırmaya yönelik planla-
malar yapılmasının tüm kurum açısından yararlı olduğu düşünülmekte-
dir. Örneğin, öğretmen çocuklarının burslarının arttırılmasının olumlu et-
kileri görülmüştür. Öğretmen motivasyonunun arttırılması için öğretmen 
çocuklarının tam burslu okumaları, hafta sonu ve hafta içi yapılan etüt 
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ücretlerinin arttırılması, eğitim ödeneklerinin tarafımıza yeniden ödenme-
si, seminer dönemi ders ücretlerinin verilmesi, resmi işlemlerin takibi için 
(banka, sağlık vb.) ders programlarında yarım gün ayrılması, öğretmenlere 
yurt içi ve yurtdışı geziler düzenlenmesi yararlı olacaktır. Öğretmenlerin 
alanlarında program geliştirme, değerlendirme, öğretim metotları, mater-
yal geliştirme ve kullanımı gibi konularda eğitim görmeleri, konferans, se-
miner gibi yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılımları sağlanmalıdır.Öğrenci 
motivasyonunu arttırmak için özellikle başarılı öğrencilere özendirici bazı 
çalışmalar yapılabilir. Başarısı yüksek olan öğrencilerimizin okul gezile-
rindeki masrafları karşılanabilir, burs imkânlarının arttırılmasının yanı sıra 
bazı farklı hediyeler (örneğin okul yardımcı kitapları, forma, spor kıyafetleri 
vb.) , yapılan SİS’lerde başarısı en yüksek olan sınıfa ödül (örneğin sınıfta 
pasta kesilmesi, okul dışı bir etkinliğe katılma vb.) bursluluk sınavları 2 ve 
11. Sınıf arası her düzeyde tekrarlanması yararlı olacaktır. 

 •  Zümre başkanları sorumluluğundaki iş ve işleyiş ile ilgili bilgi pay-
laşımı sonucunda okullarımız arasında belirgin farklılıklar olmadığı görül-
müştür. Tüm okullarda pazartesi günü (değişen ders saatleri içinde) okul 
müdürü başkanlığında zümre başkanları toplantısı yapılmaktadır. Bu top-
lantı sonucunda alınan kararalar ve duyurular zümre başkanlarınca be-
lirlenen ortak zümre saatlerinde diğer öğretmenlere aktarılmaktadır. Bu 
uygulamanın yararlı olduğu ve sürmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 •  Sosyal etkinlik çalışmalarının esasları arasında öğrenciye faydalı 
olma, gelişimine katkı sağlama, akademik düzeyini arttırma, iletişim be-
cerilerini güçlendirme gelmelidir. Bu esaslar ışığında haziran ayı içinde ya-
pılacak olan zümre başkanları çalıştayında tüm okullarımız arasında ortak 
etkinlikler geliştirilebileceği konusunda hemfikir olundu.

 2. Mesleki Donanımı Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar

 •  Mesleki donanımı güçlendirmeye yönelik çalışmaların başında züm-
re toplantıları ile ilgili bilgi paylaşımı yapılması gelmektedir. Çalıştayların 
düzenli olarak yapılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Seminer 
dönemleri öğretmenlerin ortak paylaşımıyla belirlenmelidir. Haziran ayı 
seminer döneminde tüm okullarımızın zümre başkanlarının katılacağı 
çalıştayların yapılmasının bir sonraki yılın planlanması için yararlı olduğu 
düşünülmektedir. Ağustos dönemindeki seminer çalışmaları zümre içi ça-
lışmaların hızını olumsuz yönde etkilemektedir.
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 • Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik yapılan hizmet içi eği-
tim seminerlerinin daha verimli olması gerekmektedir. Öğretmenin öğretim 
sürecini yönlendirme rolü dikkate alınarak, sadece kendisine başvurulan 
bir bilgi kaynağı değil aynı zamanda bilgiye erişim aracı olarak görülmesi 
sağlanmalıdır. Ancak öğretmenin bu işlevini gerçekleştirebilmesi birtakım 
becerilerinin gelişmiş olması ile ilgilidir. Belirli bir tema seçilerek sürekliliği 
olan bir program hazırlanması, seminer döneminin tamamlanması sonu-
cunda öğretmende mesleki farkındalık yaratacaktır. Bu tema öğrenci koç-
luğu, NLP, aktif öğrenmedeki farklı yöntemler, teknoloji kullanımı, dil bece-
rilerinin gelişimi ile ilgili olabilir. Alanında profesyonel kişilerle, sonucunda 
bir sertifika alınabilecek programlar üzerinde de çalışmalar yapılmasının 
daha yararlı olacağı sonucuna varıldı.  İstekli olan branş öğretmenlerinin 
yabancı dil öğrenmelerine ya da geliştirmelerine imkan verecek bir se-
miner dönemi programı uygulanmasının özellikle uluslar arası projelerin 
artmasında büyük yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 • Uluslararası eğitim/gelişim programlarının başında Ulusal Ajansın 
Avrupa yürüttüğü KA-1 gelmektedir. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana 
Eylemi (Key Action 1, KA1) adı altında yer alan bu faaliyet ile okul per-
sonelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve okul personeline yurt dışında 
mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu faaliyetin ya-
rarlanıcıları okulların eğitim personelidir (öğretmenler, idareciler). Ancak, 
başvuru, program ülkelerinden birinde yerleşik bir okul tarafından yapıl-
malıdır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Her bir hareketlilik faali-
yetinin süresi, seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir ve proje 
süresi içinde tamamlanmalıdır. Hareketlilik faaliyeti, program ülkelerinden 
birinde gerçekleştirilmelidir. Ulusal ajansın vereceği hibe tarafından mas-
raflar karşılanacaktır.Başvurular elektronik ortamda yapılır ve en geç 04 
Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00 (Türkiye saati ile 13:00)’e ka-
dar sisteme yüklenmek zorundadır. Bu projeden yararlanmanın iyi olacağı 
düşünülmektedir.

 3. Teknolojinin Eğitimde Kullanılması

 • Teknolojinin eğitimde kullanılması çağın gereklerindendir. Özellikle 
akıllı tahta uygulamalarının geliştirilmesi oldukça yararlı olmaktadır. 
Okullarımız arasında farklı uygulama örnekleri paylaşılmıştır. Buna kar-
şın tahtalar üzerinde bazı programların açılmaması, internet bağlantısı-
nın yavaş kalması gibi bazı teknik sorunların da zaman zaman yaşandığı 
paylaşılmıştır. Özellikle Basınköy Ortaokulu bilgisayar ihtiyaçları olduğunu 
vurgulamıştır. İnternet hızının arttırılması ve alt yapısının güçlendirilmesi 
önemlidir. Kablosuz ağa geçiş yapılmasında yarar sağlanabilir. 
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 • Teknoloji kullanımında hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ula-
şılması okullarımızda görevli öğretmenler arasından program geliştirme 
birimleri oluşturulmalıdır. Tüm okulların zümrelerinin ortak bir yardımcı ya-
yında birleşerek smart board uygulamalarının geliştirilmesi ve okullarımı-
zın tamamına yayılması bu birim ile sağlanabilir. Ancak bu birimde görev 
alan öğretmen sadece bu alanda çalışmalı ve gerekli teknolojik bilgiye 
sahip olmalıdır. Böylece tüm kurumlardaki zümrelerimizin ortak olarak 
kullanabileceği bir sunum, etkinlik-çalışma kâğıdı havuzu oluşacaktır. Bu 
ihtiyaç kurum içinden işin mutfağından gelen kişilerle giderilebilir. Kitap, 
etkinlik vb. çalışmaların akıllı tahtaya uyumlanmış olması çok önemlidir. 

 • Bilsa-Okulsis programının kullanımı ile ilgili görüşler paylaşılmıştır. 
Ankara Okullarımızda ödev değerlendirme ve takip modüllerinin kullanıl-
dığı bilgisi verilmiştir. Aynı zamanda yaşanılan zorluklar üzerinde durul-
muştur. Özellikle ödev değerlendirme işlevinin pratik olmadığı ve ciddi za-
man kayıplarına neden olduğu buna karşın veli takibi ve ilgisinin beklenen 
düzeyde olmadığı bilgisi verilmiştir. Benzer bir durumun Basınköy Okulları 
için de geçerli olduğu görülmüştür. Bu yıl itibariyle henüz sınıf ve öğren-
ci listeleri değişmediği için kullanımı yapılamamıştır. İzmir Ortaokulunda 
sınav analizi ve ödev atama modülleri kullanılmıştır. Ancak sınav analizi 
modülünde eski kullanılan sisteme göre fark yaratacak belirgin bir özel-
lik olduğu görülmemiştir. Hatta değerlendirilen soru kazanım puanlarının 
Ölçme Değerlendirme servisi yerine öğretmen tarafından bilgisayara iş-
lenmesi zamanın verimli kullanımını kısıtlamaktadır. Çünkü internet ağında 
sıkıntı olmadığı durumlarda dahi sistem sık sık donmaktadır. Girişi yapılan 
bilgiler tekrar yeni baştan girilmektedir. Velilerimize şifreleri bu yıl itibariye 
verilmiştir. Ödev atamaları yapmamıza rağmen herhangi bir velimizin konu 
ile ilgili geri dönüşü olmamıştır. Bilsa kullanımı ile ilgili velilere bilgilendirme 
yapılması gerekmektedir. Tüm okullarımızda BİLSA ile ilgili ciddi sıkıntılar 
yaşandığı görülmektedir. Gelişen teknoloji ve bilgi paylaşım araçlarının ol-
duğu düşünüldüğünde sistemin yetersiz kaldığı düşünülmektedir. 

 4. Yetiştirme ve Hazırlık Kursları (YGS-LYS ve TEOG vb.)

 • Yetiştirme ve hazırlık kursları (YGS-LYS ve TEOG vb.) uygulama-
larının devam etmesinde yarar görülmektedir. Okul açılmadan önceki 
haftalarda sınav gruplarına yapılacak olan hızlandırma çalışmalarının tüm 
okullarımızda benzer programlarla uygulanabileceği düşünülmektedir. 
Özellikle sınav seviyeleri olan 8 ve 12. Sınıf ders dağıtımları yaparken öğ-
rencilerin soru çözecekleri derslere öncelik tanınmasının yararlı olacağını 
düşünüyoruz. İzmir Ortaokulu TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders sa-
atinin az geldiği ve bu ders ile ilgili dağıtımın diğer okullarla ortak olması 
isteğini belirtti. İzmir ve Büyükçekmece Ortaokullarında 7. Sınıflarda hafta 
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sonu ders etütlerine gelmektedir. Büyükçekmece Ortaokulunda etütler 
tüm seviyelere uygulanmaktadır. İzmir ortaokulunda 5 ve 6. sınıflarda se-
viyesi yetersiz olan öğrenciler hafta sonu 4 ders saati İngilizce dersi tak-
viyesi görmektedir. Ankara Lisesi hazırlamış olduğu Sosyal Bilimler YGS 
cep kitabı örneğini paylaştı. İyi bir çalışma olduğu sonucuna varıldı.

 5. Bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler, yarışmalar ve 
etkinlikler

 • Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Projeler, Yarışmalar ve Etkinlikler 
hakkında bilgi paylaşımı yapılması tüm okulların koordinasyonu açısından 
büyük önem taşımaktadır. Tüm okullarımızda Bilim Kurulu çalışmalarımı-
zın benzer şekilde işlediği görülmektedir. Okullararası Bilim Kurullarının 
bilgi paylaşımı yapabilmesi için bilim kurulu üyelerinin toplandıkları saat-
lerin tüm okullarımızda aynı olması ve bu saatlerde online iletişime geç-
melerinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Okullarımızın proje listeleri oluş-
tuktan sonra ortak olan projelerin birleştirilmesi etkili olacaktır. Örneğin, 
ortak düzenlenecek bir Bilim Şenliği, bir gezi olabilir.
 
 • Yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır. Basınköy 
Lisesi Tarih, Coğrafya, Psikoloji ve Sosyoloji olmak üzere toplam 
10 proje ile TUBİTAK yarışmasına hazırlanmaktadır. En az bir önce-
ki yıl elde ettikleri başarıyı sürdürmek istediklerini belirtmişlerdir. “Cam 
İçinde Bir Dünya (Terrarium) çalışması ile ürettikleri çalışmaları velilere 
satarak elde ettikleri geliri Otizm Vakfına bağışlayacaklardır. Basınköy 
Ortaokulu Büyükçekmece Ortaokulu’nun ev sahipliği yaptığı SEMEP’e 
katılacaktır. Ankara Okulları Lise düzeyinde TUBİTAK, Ortaokul düzeyin-
de UNICEF ile ortak yürüttükleri Çocuk İstismarı projesini hazırlayacak-
lardır. Büyükçekmece Okulumuz geçen yıl başladıkları Comenius projesi 
kapsamında ziyaretçilerini ağırlayacaktır. TUBİTAK, SEMEP, Darüşşafaka, 
MATDER proje yarışmaları, GENİUS Olimpiyatlarına katılacaklardır. İzmir 
Ortaokulu bu yıl Erasmus + projesine başlayacaktır. Bu proje ile birlikte 
yine uluslar arası ölçekli Eko okullar ve Okullarda Orman projesinin bir 
parçası olarak çalışacaktır. İzmir Lisesi Tarih alanında TÜBİTAK çalışmala-
rını sürdürmektedir. Bununla birlikte Young Reporters for the Environment 
adlı projenin bir parçası olarak çalışacaklardır. 

 • Tüm okullarımız hazırladıkları proje sonuç raporlarını kendi Bilim 
Kurullarında toplamaktadır. Bu çalışmalar genel merkezde birleştirilmek-
tedir. Aynı uygulamanın yararlı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini aynı 
zamanda okulların yaptıkları çalışmaları daha iyi göstermeleri adına ta-
mamlanmış ve devam eden proje örneklerinin bir katologta toplanıp dağı-
tılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Proje ve etkinliklere katılımı art-
tırmak için öğrenci ve öğretmenin ödüllendirme politikasının uygulanması 
da yararlı olabilir.
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 6. Kültür-Sanat-Spor Faaliyetleri

 • Okul içi ve okul dışı aktivitelerin planlanması ve gelenekselleştiril-
mesi tüm kurumlarımızda benzer etkinliklerin yapılması yararlı olacaktır. 
Bu aktivitelerin planlanması için sene sonu zümre toplantısında değerlen-
dirme yapılması uygun olacaktır. Yurtiçi ve yurtdışı gezileri topluma kültür 
sanat yoluyla tarih bilinci, tarih sevgisi aşılamanın yanında, öğrencilerin 
gelişiminde görsel ve uygulamalı eğitime katkısı açısından son derece 
yararlıdır. Gerek öğrenci gerekse öğretmen gezilerinin bazılarının tüm ku-
rumlarımızın katılımı ile düzenlenebileceği konusunda hem fikir olundu. 
Gezi hazırlık, gezi sonrası değerlendirme gibi formların tüm kurumlarımız-
da ortak olarak kullanılması büyük yarar sağlayacağı düşünüldü.

 • Yayınlar, dergiler, bültenler vb. çalışmalar okullarımızda yaptığımız 
etkinlik, çalışma gibi her türlü faaliyetin sonucunu sergileyebileceğimiz ve 
özellikle okul dışı kişiler ile iletişim kurabileceğimiz araçlardır. Bu çalış-
malarda zümrelerin yaptıkları yada yapmayı planladıkları etkinliklere yer 
verilmesinin yararlı olacağı üzerinde durulmuştur.

 • Sosyal kulüp çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmıştır. Öğrenci 
isteği doğrultusunda kulüpler açılmakta ve hedeflenen çalışmalar 
yapılmaktadır. 

 7. Ölçme Değerlendirme Hizmetleri

 • Ölçme değerlendirme yaklaşımımızın benzer olduğu görülmüştür. 
Tüm sınıflarda ortak yazılı uygulanmaktadır. Yazılı sınavlarda çoktan seç-
meli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru –   yanlış seçenekli, boş-
luk doldurma, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısı fazla 
tutulacak ve sorular kısa cevaplı olması esastır. Dersin niteliği ve ölçülmek 
istenen kazanımlara bağlı olarak, mümkün olduğunca farklı madde (soru) 
türleri kullanılması, daha farklı ve geniş çaplı bilgi, beceri ve yeterliliklerin 
ölçülmesine olanak sağlayabilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılır-
ken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla 
geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konu-
lardan seçilecektir. Böylelikle öğrencilerin sınav dönemleri itibarıyla de-
ğil, dönem başından o ana kadar işledikleri tüm konulara hazır olmaları 
sağlanacaktır.

 • MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 
22 Maddesine göre 8.sınıf T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi dersleri haftada iki saattir. Her dönem için iki yazılı sınavı 
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yapılacak. Sınavlardan birincisi MEB tarafından merkezi sisteme göre ya-
pılacaktır. Bu derslerde TEOG sınavına kadar işlenmesi gereken kaza-
nımlar belirlenmiştir. Basınköy Ortaokulunda 5, 6. ve 7. sınıflarda Sosyal 
Bilgiler dersinde her dönem için 3 yazılı sınavı yapılması planlanmıştır. 
Diğer okullarımızdaki zümre çalışmalarında ise bu derslerden iki sınav uy-
gulanması planlanmıştır.

 • Tüm okullarımızın Ölçme Değerlendirme servisleri ortak olarak bir 
sınav şablonu oluşturmalıdır. Proje değerlendirme ölçeklerinin ortak ol-
ması konusunda fikir birliğine varıldı. Hazırlanan ortak formatın okulun 
kişisel gerekliliklerine yönelik uyarlanabileceği düşünüldü.

 • Net Yayıncılık hizmetlerinin değerlendirildi. Okullarımızda benzer 
sorunların olduğu görüldü. Sorunlardan biri testlerin özensiz ve düzen için-
de olmayan paketlenmesidir. Örneğin Coğrafya testleri içinden Fizik ile il-
gili testler çıkmaktadır. Bu testleri ayırmak ve diğer bölümlerden toplamak 
zorunda kalmak bu yıl tüm okullarımızda yaşanmış bir problem olmuştur. 
Geçen yıl da benzer bir sıkıntı yaşanmış ancak bu yıl artarak devam et-
mesi bizleri üzmüştür. Sorunlardan bir diğeri ise testlerin öğrenci sayısı 
kadar gelmemesidir. Geçen yıl da aynı sıkıntı yaşanmıştır. Eksik sayıları 
bildirilmesine karşı bu ihtiyaç karşılanmamıştır.  Testlerin tekrar fotokopi 
ile çoğaltılması ayrı bir maliyettir ve özellikle ortaokul ve ilkokul sınıflarında 
fotokopi ile çoğaltılan testler renkli olmadığı için öğrenciler arasında sıkın-
tılar yaratmıştır. Testlerde TEOG grubu derslerinden biri olmasına karşın 
8. Sınıf Din Kültürü soruları yer almamaktadır. Sorular güncellenmemekte-
dir. Ortaokullarda dağıtılan testlerin Sosyal Bilgiler olanlarında okul logosu 
yokken örneğin matematik olanlarında vardır. Sosyal Bilgiler testleri açık 
sarı renkli kağıda basılmışken örneğin matematik testleri beyaz kağıda 
canlı renklerle basılmıştır.  Sorular özellikle ortaokul grubunda oldukça 
uzundur. Kağıt düzeninde de bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Sorular arasın-
daki boşluklar bazı testlerde oldukça dardır. Büyük Çekmece ve Basınköy 
Ortaokulu hariç diğer hiçbir okulun bu soruları görmediği fark edilmiştir. 
Yayın seçerken tüm zümrelere danışılmasının daha yararlı olacağı konusu 
görüşülmüştür. Soru düzeyleri iyi ayarlanmamıştır. Bu bağlamda alınan 
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hizmetin yararlı olmadığı ve piyasadaki diğer ürünlere göre geri kaldığı 
görülmüştür.

 • Bursluluk sınav sorularının iyi ayarlanması ve seviyeden çok fazla 
ayrılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır. Kendi yetiştirdiğimiz iyi öğ-
rencimizin diğer okullara geçmesini önlemek adına bu çalışmayı çok titiz 
yürütmeliyiz. Bu sınavın 2-11. Sınıflar arası tüm sınıflarda uygulanmasının 
yararlı olabileceği kanaati oluşmuştur.
 
 8. Tanıtım Faaliyetleri

 • Web sayfası kullanımı ile ilgili bazı sıkıntılar paylaşılmıştır. İlk olarak 
tüm kurumların iç içe olduğu ortak hazırlanan web sayfası oldukça kar-
maşık ve bilgiye rahatça ulaşabilecek bir dizayndan uzaktır. Okullarımızın 
aynı sayfaya sıkıştırılmış olması yerine her okulun ayrı sayfası üzerinden 
diğer kurumlara bağlanabilecek bir kısa yol çok daha kullanışlı olacaktır. 
Aynı zamanda özellikle sitelerimizde mutlaka biri İngilizce olmak üzere 
farklı dil seçenekleri yer almalıdır. Uluslar arası bağlantılı projelerimizde bu 
sıkıntı daha çok hissedilmekte, proje ortaklarımız genel sayfa üzerinden 
çalışacakları okulu dahi bulmakta zorlanmaktadırlar. Sitemizin güncellen-
mesi ile ilgili gecikmeler yaşanmaktadır. Örneğin, sınıf ders programları, 
veli görüşme çizelgeleri, yemek listeleri, öğretmen bilgileri-fotoğraflarıgi-
bi.  Bu gecikmeler velilerimizin sitemizi ziyaret etme sıklığını azaltan bir 
durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Sosyal paylaşım sitelerinde okul yetkilileri tarafından hazırlanan 
sayfalara velilerimizi yönlendirmenin önem taşıdığı düşünülmektedir. Bazı 
isim benzerliği olan profillerinin sahte olma olasılığı yüksek olduğundan 
veli bilgilendirme yazılarının altına kısa bir not olarak bu adreslerin veril-
mesi yararlı olacaktır. Öğrencilere de yaş gruplarına uygun olarak kendile-
ri yada aileleri üzerinden bu paylaşımları izlemeleri söylenebilir. 

 • Tanıtım materyallerinin hazırlanmasında Halkla İlişkiler birimleri 
ile zümreler arası işbirliğinin sıkı kurulması, böyle bir tanıtım faaliyetine 
başlanacağının zümrelere haber verilmesi ve işbirliğine geçilmesi yararlı 
olacaktır. 
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Mine AYGÜL KAYA
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Sosyal Bilimler 
İlkokul ve Ortaokulu Zümre Başkanı

Mehmet ALİ AKMANŞEN 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Sosyal Bilimler Ortaokul ve Lise 
Zümre Başkanı       

Gülay MISIRLIOĞLU      
MEV Koleji Özel Basınköy Sosyal
Bilimler Ortaokul Zümre Başkanı       

Ercan KILINÇ 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Sosyal Bilimler Lise Zümre 
Başkanı    

Esin ÇOLAKOĞLU
MEV Koleji Özel Ankara 
Sosyal Bilimler Lise Zümre 
Başkanı

Bülent AYDIN 
MEV Koleji Özel Basınköy 
Sosyal Bilimler 
Lise Zümre Başkanı

 9. MEV Kurum Kültürü

 • Kurum kültürü, kurumda paylaşılan değerler,  beklentiler, normlar 
ve semboller bütünüdür. Kurum kültürü denildiğinde ilk akla gelen kuru-
mun misyonu, vizyonu ve değerleri olabilir. Okullarımız aynı misyon, viz-
yon ve değerlere sahiptir.
 
 • Tüm okullardaki zümreler arası işbirliğinin sağlanmasında, koordi-
nasyonun kurulmasında, ortak yazılı soruları, ortak testler, sunumlar vb. 
çalışmaları yürütecek ve denetleyecek akademik koordinatörün görev-
lendirmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Kullanılan bazı materyallerde 
ortaklık sağlanmasının yararlı olacağı inancındayız. Ağustos seminerleri 
döneminde yapılan ve her okulun ayrı ayrı hazırladığı yıllık planlar ortak 
hazırlanabilir. Haziran ve Temmuz döneminde planlarda dikkat edilecek 
noktalar vurgulanır. Planları belirlenen esasları dikkate alarak bir kurum 
hazırlayıp diğerlerine dağıtabilir. Bu hem uygulanmada birliktelik hem de 
zaman tasarrufu sağlar. Aynı durum gezi formları, proje değerlendirme 
ölçeği formu, öğrenci takip formu, sınav formatı vb. için de sağlanabilir.
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    REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ZÜMRESİ 

Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Akademik Başarıyı Arttırmaya Yönelik 
Görüş ve Öneriler

 1- Öğrenci ve öğretmen motivasyonunu arttırmaya yönelik plan-
lamalarda, 3 okul arasında bir farklılık görülmemiştir. Yapılan çalışma-
lar, bireysel görüşmeler, hizmet iç eğitim çalışmaları, seminerler olarak 
belirtilmiştir.

 2- Koordinatör öğretmen ve zümre başkanlarının iş ve işleyişi ile il-
gili bilgi paylaşımı sırasında, PDR birimlerinin 3 okulda koordinatör reh-
ber öğretmen tayin edilmiş olup, İstanbul Büyükçekmece Okulu’nda 
Koordinatör Rehber öğretmenin olmaması ile ilgili ifade bulunmuştur. Bu 
konuda Koordinatör Rehber Öğretmen uygulamasının yararları, aşağı-
da ifade edildiğinden, diğer okulda da bu uygulamaya geçilmesi yararlı 
olacaktır.

 - Koordinatör Rehber Öğretmenin yararları; ortaklık gerektiren işlerde 
verimin artmasına yardımcı olur.

 - İdare ile aradaki koordinasyonun sağlanmasında etkili olur.

 - Okullar arasındaki ortaklığın ve iletişimin sağlanmasında yardımcı 
olur.

 Mesleki Donanımı Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar

 1- Rehberlik Birimi’ne ait bir bütçenin belirlenmesi. Bu bütçenin eği-
tim çalışmalarına yönelik kullanılması.

 2- Rehber öğretmenlerin belli bir sıra ve uzmanlık alanları doğ-
rultusunda dışarıda uzun süreli eğitimleri almaya yönelik bir programın 
oluşturulması ve bu eğitimlerin alınması anlamında kurumsal desteğin 
sağlanması.
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 3-  Vakıf MEV Okulları arasında hizmet içi eğitim seminerlerinde bir 
ortaklığın sağlanarak, sertifikalı eğitim programlarına, sertifikalı eğitim 
programlarına ağırlık verilmesi.

 4-  Özel okullar Birliği’nin Şubat tatili sürecindeki sempozyumuna 
özellikle rehber öğretmenlerin katılmasına özen gösterilmesi.

 Teknolojinin Eğitimde Kullanılması

 1- Bilsa – Okul Sis programı Rehberlik modülünün her 4 okulda da 
kullanılamaması, ayrıca öğrencilerin detaylı kayıt bilgilerinin idareci olarak 
atanmadığınız sürece görülememesinden dolayı, programın rehberlik açı-
sından işlerliği bulunmamaktadır ve kullanılamamaktadır. 

 2- Simya rehberlik yazılımının İstanbul Büyükçekmece’de kullanıldığı 
ve yararlı olduğu, bu programın diğer okullarda satın alınmasının uygun 
olacağı kararına varılmıştır.

 Bursluluk sınav uygulaması

 1- Bursluluk sınavı ile ilgili Rehberlik Servisine yansıyan sıkıntılar; 
Bursluluk sınavı sonucunda kendi öğrencilerimizden %100 burs kazanan 
olmaması nedeniyle bu sürecin veliler tarafından okulun eğitiminin sorgu-
lanmasına neden olmayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
 2- Bursluluk sınavının kendi öğrencimize zorunlu tutulması, velilerin 
yüksek beklenti içine girmesine neden olmuş ve okulun eğitim – öğretimi-
ni sorgulama hakkına sahip olmuşlardır. 
 3- Özelokulculuk kapsamında kendi öğrencimizi korumak ve kolla-
mak görüşü diğer özel okullarda ön plandadır. MEV Vakıf Okulları burslu-
luk sınavında kendi öğrencilerimiz ayrı bir sıralamaya tabi olmamaktadır. 
Önerimiz aynı sınav ancak ayrı sıralamaların olması yönündedir.
 4- Bursluluk sınavında barajın yüksek tutulması belirlenen 30 kişilik 
kontenjanın dolmaması ve ancak 10-12 kişilik öğrencimizin yararlanması-
na neden olmuştur. Bu barajın yeniden düzenlenmesi faydalı olacaktır.

 PDR Hizmetleri

 1- Her dört okulda da gelişimsel rehberlik modeli uygulanmaktadır. 
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      Gelişimsel rehberlik modeli ile birlikte psikolojik danışmanların rolle-
ri daha da çeşitlenmiştir. Bu rollerden bazıları: Bireysel danışma, küçük 
grup danışması, sınıf rehberliği, akran yardımcılığı, konsültasyon ve koor-
dinasyon, şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu yoğun süreçte, “Görev tanı-
mımızda” yer almayan işlerin verilmemesine özen gösterilmesi, bu konu-
da idareci arkadaşlarında gerekli hassasiyeti göstermesi uygun olacaktır.
MEV KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ YILLIK İZİNLERİNİN 
YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: Yoğun ve kalabalık bir öğrenci mev-
cuduna sahip MEV Okullarımızda görev yapan Psikolojik Danışmanlar 
son yıllarda yıllık izine tabii olmuşlardır. Önceki yıllarda, özel okul kapsa-
mında, okulumuz Psikolojik Danışmanları olarak, tercihler ve kayıtlar sı-
rasında daima okulumuzda görev yapmaya devam etmiş, bunun haricin-
deki durumlarda ise tatillerimizi öğretmenlerle birlikte çıkıp, onlarla birlikte 
dönecek şekilde planlamaktaydık.  Bu eski uygulamanın devamının sağ-
lanması, özellikle yeni göreve başlayan yıl içinde çok yoğun çalışmasına 
rağmen sadece 15 gün izin hakkı olan çalışma arkadaşlarımızın yeni yıla 
daha zinde başlamasını sağlayacaktır.  Ayrıca yıllık izne tabi olmak MEV 
Okulları bünyesinde deneyimli, alan mezunu psikolojik danışmanların 
kadroda yer almasını zorlaştırmıştır. Şartların iyileştirilmemesi durumunda 
alan mezunu öğretmenlerin devlet kurumlarını tercih ettikleri görülmüş ve 
alan dışı olan bölümlerden mezun olan kişilerin Rehberlik Birimi’nde gö-
rev almasına neden olmuştur.

 2- Özel Eğitim öğretmeninin okulun kadrosuna alınması. 

 3- Milli Eğitimin belirlediği Rehberlik Çerçeve programı kapsamında 
okulun ihtiyacı da gözönüne alınarak çalışmalar planlanmaktadır.

 4- Öğrenci davranışları karşısında, her dört okulda olumlu davra-
nışların özellikle ilkokul ve ortaokul kapsamında daha çok pekiştirilmesi 
adına, davranış perdesi vb. uygulamaların oluşturulması esas alınmış, lise 
düzeyinde ise Onur Kurulu ile çalışmaların ortak yürütülmesinin faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 

 5- Norm Kadro Çalışması:

 PDR Birimlerinin norm kadrosunun belirlenmesinde devlet yönetme-
liğine bağlı kalınmasının MEV Okullarının politikasına uygun olmadığına 
dair bu konuda aşağıdaki hususların dikkate alınmasının yararlı olacağı 
sonucuna varılmıştır.
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 a. Veli ve öğrenciye ayrılan bireysel görüşmelerin zamanı

 b. Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel yönden takibinin zorluğu,

 c. Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle yapılan grup çalışmaları-
nın amacına ulaşmaması.

 6- Okula Uyum Programının Değerlendirilmesi

 Tüm MEV Okullarında uygulanan oryantasyon programı değerlendi-
rilmiş ve geri dönüşlerden alınan verilerde çalışmaların yeterli ve verimli 
olduğu görüşüne varılmıştır.

 7- Kayıt Sürecinde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

 Yapılan uygulamalar değerlendirildiğinde, Milli Eğitim Vakfı’na bağlı 
olan dört okulda farklılıklar olduğu görülmüştür. Ortak politikanın belirlen-
mesi adına aşağıda yazılanlar önerilmektedir: 

 a. Kayıt görüşmelerinde, akademik bilgilendirme ve okulun iç işleyişi 
ile ilgili müdür yardımcısının hâkim olduğu bazı teknik konular ön plana 
çıkmaktadır. Bu nedenle velinin yetkili bir kişi ile görüşme isteği ve alacağı 
bilgileri okul müdür yardımcılarının vermesi uygundur. Bu durum velinin 
kayıt için karar vermesini kolaylaştırmaktadır. 

 b. Veli kesin kayıt yaptırmaya karar verdikten sonra öğrenci adayı ile 
rehber öğretmenin tanıma çalışmasını uygulaması uygun olacaktır. Çünkü 
tanıma çalışmasına ayrılan süre kendi öğrencilerimizin rehberlikten yarar-
landıkları süreyi kısıtlamaktadır. 

 c. Kayıt görüşmelerinin yoğun olduğu dönemlerde bir veya iki hafta 
sonunun “tanıtım günleri” olarak belirlenmesi hem okulun değerini artıra-
cak hem de velilerin kayıtla ilgili net bir karar vermelerini sağlayacaktır. 

 d. Okula kaydı yapılması uygun olmayan öğrencilerle ilgili verilecek 
geri bildirimin okul idarecileri tarafından yapılması uygundur. 
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 8- Rehberlik Servisinin yayın çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşılması
Rehberlik Biriminin rutin olarak veli bülteni hazırladığı, hazırlanan bülten-
lerin yazılı ve web sitesinde yayınlandığı belirlenmiştir.

 9- Bireysel, sınıf, okul düzeyinde yapılan rehberlik etkinliklerinin 
paylaşılması
 Sınıflar düzeyinde öğrenci gruplarının özelliklerine göre farklı etkinlik-
ler düzenlenmektedir.
 Bazı ortak etkinlikler ilçe, sağlık örgütleri ve sivil toplum örgütleri ta-
rafından sunulmaktadır.

 10- Velilere yönelik rehberlik etkinliklerinin paylaşılması

 Öğrencilerin bulunduğu sınıf düzeylerinin velilerine ihtiyaçlarına göre 
eğitim seminerleri yapılmaktadır. Ancak yaşanan sıkıntı her dört okulda da 
ortak olarak veli katılımının azlığıyla ilgilidir. 

Nazan ERYÜREK        
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okulları Koor. Psk. Dan.                       

Neval ÖZKAN
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Okulları PDR Uzmanı

Elif TOPÇU 
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
PDR Uzmanı                   

Semra TARHAN 
MEV Koleji Özel Basınköy Koor. 
Psk.Dan.

Emrah CEYLAN  
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
PDR Uzmanı  
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YABANCI DİLLER ZÜMRESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ve AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMA

 Akademik Başarıyı Arttırma:

 ESOL sınav uygulamalarımız tüm okullarımızda deneme sınavla-
rı ve ekstra çalışmalarla sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra Ankara MEV 
Okullumuzda 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 8-9.sınıflara TOEFL 
Junior sınavı uygulanmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında da İzmir 
Güzelbahçe Okulları’nda 4 ve 7.sınıflarda TOEFL Junior sınavı pilot olarak 
uygulanacaktır.

 Her okulumuz birbirinden farklı olmak üzere online programları aynı 
amaç doğrultusunda başarıyla kullanmaktadır. Gerek bu programlar üze-
rinden gerekse ekstra “handout-worksheet” çalışmalarıyla öğrencilerimiz 
yönlendirilmektedir. 

 Sosyal Etkinlik Çalışmaları

 Okullarımız yurt çapında ve uluslararası projeler(Comenius, 
Erasmus+, e-twinning, JMUN,INGED, …vb) gerçekleştirmektedirler.

 Ölçme Değerlendirme

 Okullarımız genelinde NET Yayıncılık tarafından hazırlanan 
HAZIRBULUNUŞLUK/SİS/TEOG sınavları ve bu sınavlara hazırlık amaç-
lı öğrencilerimize dağıttığımız yaprak testleri sorularının öğrencilerin dil 
yeterliliğini ölçmeye uygun olmadığı düşünülmektedir. Hatta bu soruların 
genelinde çoğu zaman İngilizce karşılığı olmayan seçenekler öğrenci-
lerimize sunulmaktadır. Bu durum sınavın ve testlerin güvenirliğini orta-
dan kaldırmaktadır. Aynı zamanda bazı sorularda verilen resim ve içerik 
uyuşmamaktadır.  

Teknolojinin Eğitimde Kullanılması Ve Yaşanan Sorunlar

 Smart kullanımı:

	 3  Tahta ve kalemlerin dizaynlarının kullanıma çok uygun olması,
 3 İşletim sistemlerinin hızlı, dokunmatik ekranlarının çok az sorun 
çıkartması, 
	 3 İnternet bağlantılarında zaman zaman sorun olması,
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 3 Kullanılmadığı zaman dokunmatik ekranın kolay kilitlenebilmesi,
 3 Bilgisayar kasasının küçük ve kullanışlı olması 
özellikleri sayesinde sınıflarda verimli bir şekilde kullanılmaktadır.

 Kullanım sonuçları :

 1. Geçmiş yıllarda, görselliğe çok ihtiyaç duyulan branş derslerinin 
laboratuvarlarda işlenme zorunluluğu vardı. Smart tahtalarının kullanımı 
ile dersler sınıflarda görsel anlamda zengin içeriklerle verimli bir şekilde 
işlenmeye başladı.

 2. Tahtalara ders notlarının kaydedilmesi, tahtaya uyumlu yardım-
cı ders föylerinin kullanımlarından dolayı derslerde gereksiz zaman kaybı 
engellenmiş oldu.

 3. Yavaş ders notu alma sorununu ortadan kaldırmasından dolayı, 
daha fazla pekiştirme çalışmaları yapabilme imkanı doğdu.

 Olumsuz yanı ve alınan çözüm 

 1. Elektrik ve internet bağlantısının kesilmesi durumunda dersin cid-
di anlamda sekteye uğraması 

 Çözüm: Sınıflara, smart tahtaların yanına Ankara Okulları’ndaki gibi 
küçük klasik tahtalar monte edilebilirse bu durumun ortadan kalkacağını 
düşünüyoruz.

 Bilsa  Kullanımı:

 Okullarımızda uygulanan yabancı dil derslerindeki müfredat seçilen 
kitaplardaki konulara uygun olarak yürütülmektedir. Yapılan yazılı sınav-
larda 4 beceri ölçülmektedir. Her soru bir kazanıma denk gelemediği için 
dil sınavları BİLSA programının kazanımlarına uyamamaktadır. 

 Tüm seviyelerde kullandığımız kitapların (Maincourse-Skills) online 
pratik yapma, ödev yapma ve kitap okuma bölümleri olduğu için BİLSA 
programı kullanılarak ödev verilmemektedir. Kitaplarımızın yayın evleri ta-
rafından sınıf içi veya ev çalışması olarak planlanılıp kullanılmakta ve öğ-
rencilere ait çalışmalarıyla ilgili geri dönüt yapılmaktadır. Ayrıca 3-4-5-6-7 
ve 8. Sınıf öğrencilerine uygulanan Cambridge sınavları ve 4-7. Sınıflara 
uygulanan TOEFL sınavlarıyla da öğrencilerin gelişimi kayıt altına alın-
makta ve takip edilmektedir.
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 Yetiştirme Ve Hazırlık Kursları:

 Teog Çalışmaları: 

 Özlem Gönen: Güzelbahçe Okulumuz 8. Sınıflarda 7+3 toplam 10 
saat ders işliyoruz. 7 saatlik dersimizde öğrencilerimizi TEOG sınav-
larına da hazırlamak için TEOG konu anlatımı ve testlerinden oluşan 
MARATHON kitabı aldırılmış ve düzenli olarak TEOG sınav içeriğine uy-
gun olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerin ek çalışmalarla konuları pekiştir-
mesi sağlanmaktadır. 

 Sevda Palabıyık: Ankara Okulumuz 8. Sınıflarda 8+2 toplam 10 
saat dersimizin 2 ders saatinde TEOG çalışması yapılmaktadır. Kolay 
Öğreniyorum, Ahead with English kitaplarının yanı sıra Your Learning 
Place online programı üzerinden çalışmalar yapılmaktadır. Ek olarak da 
seçmeli ders saatinde(2 saat) ve hafta sonu (2 saat) şeklinde diğer branş-
larla dönüşümlü olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

 Canan Mermerci: MEV Basınköy Okulumuz 8. Sınıflarda 4+2 top-
lam 6 saat dersimizin 2 ders saatinde TEOG çalışması yapılmaktadır. 
Öğrencilerimiz 8.sınıf öğretmenlerimizin oluşturduğu soru havuzundan 
faydalanıp aynı zamanda devlet müfredatında okutulan Unique isimli ki-
tap içinde geçen kelimeler ile hazırlanan quizlerle sınava hazırlanmaktadır. 

 Aynur Erol: MEV Büyükçekmece Okulumuz 8. Sınıflarda 8+2 toplam 
10 saat dersimizin 2 ders saatinde TEOG çalışması yapılmaktadır. Hafta 
içi Çarşamba ve Cuma günlerinde TEOG seviye gruplarında dönüşümlü 
olarak ekstra TEOG çalışmalarımız yapılmaktadır. Hafta sonu ise 2 saat 
ek TEOG çalışması yapılmaktadır. Öğrencilerimiz farklı yayınlardan öğret-
menlerimiz tarafından bir araya getirilen yaprak test ve kitapçıklar ile dev-
let kitabının kelimelerinden oluşturulan çalışmalarla desteklenmektedir.

 Etütler:

 ANKARA:
Ağustos ayı başlamak üzere yeni kayıt öğrencilerimiz ve TEOG çalışması 
yapan öğrencilerimize ayrı kurs verildi. Okul öncesi gruplarından başla-
yarak okulumuzdaki tüm kademelere yönelik hafta içi 1 gün ödev etütleri 
uygulamaktayız. 1-8. sınıflar etütleri ise yine sınıf ve İngilizce öğretmenleri 
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eşliğinde 2 saat ödev etütleri uygulaması yapılmaktadır. Aynı zamanda 
okulumuza yeni katılan 1-4. sınıflarımıza hafta içi, hafta sonu da 4-5-6-7. 
Sınıflara 2’şer saat İngilizce etüdü uygulanmaktadır. Gerek duyulduğun-
da hafta içi okul çıkışlarında bireysel ihtiyaç duyan öğrencilere ek çalış-
ma yapılmaktadır. Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilere Almanca ve 
İspanyolca hafta içi 2 saat ek çalışmalar yapılmaktadır.
 
 İZMİR:

 4-5-6. sınıflara hafta sonu 4 saat İngilizce kursu uygulanmaktadır. 
4 ve 5’lerde zayıf olan ve okulumuza yeni başlayan öğrencilerimize, 6. 
Sınıflarda ise İngilizce seviyesi yeterli olup ek çalışma yapmak isteyen 
öğrencilerimizle hafta sonu kurslarımız yapılmaktadır. Ulusal ve uluslara-
rası projeler için okul çıkışında projeleri yürütmekte olan öğrenci ve öğ-
retmenler kalmaktadır ve projeyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Sosyal 
etkinliklere katılan ya da sağlık sorunu yaşayan öğrencilerin ders kayıpları 
okul çıkışı yapılan ek çalışmalarla telafi edilmektedir. 

 İSTANBUL (BASINKÖY) : 1 Eylül itibariyle 8.sınıf öğrencilerimizle 
müfredat doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Ayrıca 5.,6. ve 7. sınıf 
öğrencilerimiz için Cumartesi günleri 4 saat olmak üzere İngilizce takviye 
kursları oluşturuldu. Bu kurslar özellikle okulumuza yeni kayıt yaptıran öğ-
rencilerimize yönelik oluşturulmuştur. Aynı zamanda takviye ihtiyacı olan 
öğrencilerle hafta içi çalışmalar yapılmaktadır. Hafta içi Çarşamba günleri 
ise genel zümre çalışmaları ve proje takibi yapabilmek adına her hafta 
saat 17:45’te okulumuzdan ayrılmaktadır.

 İSTANBUL (BÜYÜKÇEKMECE):
 Ağustos seminer döneminde okulumuza yeni kayıt olan öğrencileri-
mize 3 haftalık İngilizce-Almanca eksik tamamlama ve yetiştirme kursu 
(FLTP) uygulanmaktadır. Ayrıca 4.-7.-8. Sınıf öğrencilerimiz zorunlu olarak 
her hafta sonu etütü programına katılmaktadır. Bu seviyelerde her sınıfa 
2 saat İngilizce etüt çalışması yapılmaktadır. 5 ve 6. Sınıflarda ise sade-
ce ihtiyacı olan öğrencilere hafta sonu zorunlu etüt çalışması yapılmak-
tadır. Ayrıca Kış Sanat ve Spor okulu kapsamında ilkokul öğrencilerine 
Cumartesi günü 1 saat İngilizce dersi verilmektedir. İhtiyacı olan öğren-
cilerle ve çeşitli sebeplerle ders kaçıran öğrencilerle öğle arasında ya da 
uygun derslerde ek çalışmalar yapılmaktadır. İhtiyaç kapsamında ilgili öğ-
retmen ve öğrenciler çıkışta proje çalışması yapmaktadırlar.
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 Zümre Toplantıları :

 İZMİR: Her Pazartesi Okul Müdürümüzle okulun işleyişiyle ilgili plan-
lamalar yapılıp duyurular alınıyor. Haftalık çizelgemizdeki Zümre toplantı 
saatlerinde bir araya gelinerek zümre kararları alınır ve ilgili duyurular ya-
pılır. Haftalık ders planları ve varsa görevlendirmeler yapılır. Sınav hazır-
lıkları ve hafta sonu kurs planlamaları yapılır. Hizmet içi seminerler de bu 
koordinasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

 ANKARA: Her Pazartesi Okul Müdiremiz ile yapılan zümre başkanları 
toplantısı sonrası zümre bilgilendirmesi yapmak için boş ortak saatimizde 
bir araya gelip planlamalar, duyurular yapılmaktadır. Bu toplantılar sonra-
sı bilgilendirme maili atıldıktan sonra çıktısı alınarak imzaya açılmaktadır. 
İspanyolca ve Almanca Öğretmenleri boş saatlerde bir araya gelerek bilgi 
paylaşımında bulunmaktadırlar. Zümre toplantısı sonrasında, grup liderle-
ri kendi arasında bir araya gelerek ders ve sınav hazırlıklar, ortak çalışma 
ve planlamaları yapılmaktadır.

 İSTANBUL(BASINKÖY): Her Pazartesi Okul Müdiremiz ile yapılan 
zümre başkanları toplantısı sonrası zümre bilgilendirmesi yapmak için 
boş ortak saatimiz bulunmadığından ötürü çoğu zaman iki seviyedeki so-
rumlu öğretmenlerim aracılığıyla aktarım yapmaktayız. Bunun yanı sıra 
Çarşamba günleri okul sonrası bize ayrılan zamanda eğer farklı bir çalış-
mamız yoksa aktarımlarımızı paylaşıp ortak kararlar almaktayız. 

 İSTANBUL (BÜYÜKÇEKMECE): Her Pazartesi Okul Müdürümüz ile 
yapılan zümre başkanları toplantısı sonrası zümre bilgilendirmesi yapmak 
için Çarşamba günü boş ortak saatimizde bir araya gelip planlamalar, du-
yurular yapılmaktadır. Her seviyede haftalık ders, sınav, etüt planlaması, 
değerlendirmeler ve ilgili görevlendirmeler yapılmaktadır. 

 Elt/Daf:

 Her yıl İzmir Okullarında yapılmakta olan ELT/DAF Konferansı bu yıl 
29 Kasım 2014 tarihinde İzmir Güzelbahçe Okullarımızda gerçekleştirile-
cektir. Tüm MEV okullarımızın katılımı beklenmektedir.
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 Dilek Ve Temenniler:

 Her Haziran seminer döneminde tüm okulların bilgi paylaşımı için bir 
araya gelmesi ve önümüzdeki yılın planlanmasını sağlamak adına bir bir-
liktelik sağlanmalıdır.

Özlem GÖNEN 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
İngilizce Zümre Başkanı   

Sevda PALABIYIK 
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
Yabancı Diller Bölümü 
Zümre Başkanı

Aynur EROL 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları 
Yabancı Diller Bölümü Zümre Başkanı

Şermin TELMAN
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Almanca Zümre Başkanı

Canan MERMER
MEV Koleji Özel Basınköy 
Okulları Yabancı Diller Bölümü 
Zümre Başkanı

LİSE YABANCI DİLLER ZÜMRESİ

Eğitim Öğretim Faaliyetleri Ve Akademik Başarıyı Arttırma:

 Yönetmelikteki değişiklikler:

 Yeni yönetmeliğe göre Yabancı Dil değerlendirme sınavlarının dört be-
cerinin de ölçülmesine uygun hazırlanmasına karar verildi. Uygulanacak 
sınav sayılarının öğrenci ihtiyacına göre 2 ya da 3 olarak yapılmasına ka-
rar verildi.

 Ders programındaki değişiklikler

 MEV okulları öğrencilerinin lise eğitimi  sonunda girecekleri uluslara-
rası sınavlarda başarılı olabilmeleri ve hedeflenen   kazanımları edinebil-
meleri için 9.sınıf yabancı dil ders saatlerinin 4 saatlik seçmeli derslerinin 
İNGİLİZCE derslerine verilmesine karar verildi.
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 Öğretim programının işlenişinde farklı uygulamaların paylaşımı :

 13 Eylül 2014 tarihinde değişen yönetmelik doğrultusunda öğrenci-
lere verilen performans notlarının belli kriterler doğrultusunda verilmesi 
maddesinden yola çıkılarak,  farklı seviyelere uygun  değerlendirme ölçüt-
leri belirlenmesine karar verildi.

 Yabancı Dilde akreditasyon ve Yabancı Dil Sınavına Hazırlık :

 MEV okullarını öğrencilerinin  yabancı dil seviyelerini uluslar arası 
platformada tespit edilebilmesi amacı  ile İstanbul ve İzmir Okulları’nın 
sınav merkezi  olduğu  Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarının okulla-
rımızda uygulanmasına devam edilmesine ,sınav süreci için gerekli olan 
çalışma planlarının  Ankara okulları ile paylaşılmasına karar verildi.

 Diğer uluslararası sınavların katılımında zümre kararı ile 
yapılmasına 

 Almanca seviyesinin belirlenmesi için  TELC ya da FIT sınavlarına 
öğrencilerin  hazırlanması ve sınava girmelerinin sağlanması,

 9.sınıflar için sene  başı uygulanan İngilizce ve Almanca seviye be-
lirleme sınavlarının okullarımız öğretmenleri  tarafından hazırlanarak ortak 
olarak uygulanması,

 Öğrencilerin  İngilizce sınav sonucuna göre belirlenen seviyeler doğ-
rultusunda 9.sınıf dağılımlarının yapılarak , seviye uygulamasının   9.sınıf-
tan başlayıp ,12.sınıfa kadar devam ettirilmesine karar verildi.

 Kullanılan yardımcı kaynaklar:

 Tüm okullarımızda 21.yüzyılın gerektirdiği donanım ve içeriğe sahip 
yabancı dil kaynak kitap ve online programların yıllık plan ve müfredatla-
rına uygun olarak belirlenmesi,

 2012-2013 yılında hazırlanan İngilizce /Türkçe akademik terim sözlü-
ğünün öğrencilerimizin lisans ve lisansüstü çalışmalarında faydalı olacağı 
için kullanıma başlanmasına karar verildi.
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 Hafta içi ve hafta sonu ve diğer ödev uygulamaları:

 Hafta sonu uygulanan yabancı dil derslerinin tüm okullarımızda, tak-
viyeye ihtiyacı olan öğrencilerin durumlarına göre planlanması,

 Öğrencilere verilen ödevlerin, diğer zümrelerle işbirliği yapılarak, 
derslerin yoğunluğuna uygun olarak her ders için bir ödev günü belirlen-
mesine karar verildi.

 Zümre başkanları ve koordinasyon öğretmenlerinin sorumlulu-
ğundaki iş ve işleyişi:

 Tüm okullarımızda zümre başkanlarının seviye koordinatörleri 
belirlemesi,

 Yabancı Diller bölümü zümre toplantı tutanaklarının haftalık olarak 
yazılması ve görevlendirilen seviye koordinatörlerinin sorumlu oldukları 
seviyedeki işleyiş ve haftalık programı zümreye aktarması,

 Yabancı diller bölümlerinin okullarımızın ulusal ve uluslar arası dü-
zeyde farklı alanlarda temsil edilebilmesi, okullarımızın vitrini olması ve 
yabancı diller bölümünün okul genel işleyişinde aktif olarak görev alması 
nedeni ile bölüm zümre başkanlarının çalışma koşul ve şartlarının belirlen-
mesinde diğer zümrelerden farklı olarak değerlendirilmesi,

 Bu doğrultuda zümre ve bölüm başkanlarının haftalık ders saatleri-
nin belirlemesinde, şu an uygulamada olan ders saatlerinin yeniden de-
ğerlendirilerek, azaltılması, ancak bu ders saati azalması nedeni ile ücret 
kaybının yaşanmamasına karar verildi.

 Sosyal Etkinlik Çalışmaları 

 Okullarımızda yabancı dil gelişimine katkıda bulunacak aktivitelerin 
haftalık olarak düzenli olarak yapılabilmesi için haftada 2 saatlik Sosyal 
Etkinlik derslerinde Yabancı Dil Kulüplerinin oluşturulması,

 Okullarımızın yurt çapında ve uluslar arası projelere ( MUN, Etwinning, 
World’s Scholar Cup, Erasmus+ ….)  katılımının sürekliliğinin sağlanması
 
 2- Ölçme Değerlendirme

 Yabancı Diller derslerimizin işlenişine   uygun,  bireysel   ödevleri,   ta-
kip edebildiğimiz, öğrenciye direk dosya yollayabildiğimiz, veliyi süreçten 
haberdar edebildiğimiz alternatif yabancı dil online programların kullanı-
mına devam edilmesine karar verildi.
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 3- Teknolojinin Eğitimde Kullanması 

 İstanbul, İzmir ve Ankara okullarının ortak olarak kullanacağı 
e-library  (sanal kütüphane)  platformunun oluşturulması için çalışmalara 
başlanmasına, 

 Akıllı tahtaların derslerimizin işleyişine, kitaplarımızın yazılımı, video 
gösterileri, öğrenci sunumları, güncel konularla ya da derslerimizle ilgili 
olarak aktif olarak kullanımının devam edilmesine,

 Öğrenci ve öğretmenlere teknoloji kullanımında yardımcı olacak se-
miner ya da programlamaların planlanarak, sürekliliğinin sağlanmasına,

 Okullarımızın internet bağlantı koşullarının iyileştirilmesi (fiber 
bağlantı)

 Edmodo, Moodle ve bunun gibi yabancı dil öğretimine katkısı olan 
program linklerinin değerlendirilerek paylaşılması.

 21.yüzyılın gerekliliği olan analitik düşünme, yenilikçilik ve yaratıcılık 
becerilerinin öğrencilere kazandırılmasına katkıda bulunacak planlamala-
rın yapılmasına karar verildi.

 4- Yetiştirme Ve Hazırlık Kursları 

 Yönetmelik değişikliği ile alan seçimi olmadığı için LYS 5 sınav bilgi-
lendirmesinin sadece dil sınıflarına değil, diğer öğrencilere de yapılmasına 
karar verildi.

 5- Mesleki Donanımı Güçlendirme:

  Okullarımız arasında uygulama birliğinin sağlanması açısından semi-
ner dönemlerinde tüm yabancı dil bölüm ve zümre başkanlarının bir araya 
gelerek planlama yapılmasına karar verildi.

David  Rowbotham
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
İngilizce Zümre Başkanı

Hatice Fitnat ÖZBASMACI 
MEV Koleji Özel Ankara Yabancı 
Diller Zümre Başkanı

İ.Okşan YAĞAR 
MEV Koleji Özel Basınköy 
Yabancı Diller Lise Zümre 
Başkanı

Meltem TANRISEVEN 
MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece İngilizce Lise 
Zümre Başkanı
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 TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

2 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve Akademik Başarıyı Arttırmaya 
Yönelik Görüş ve Öneriler
 d Yönetmelik ve ders programlarında yapılan değişikliklerin 
incelenmesi

 •  Türkçe Dersi:

 Yönetmelikte Herhangi Bir Değişiklik Olmamıştır. 

 Türk Edebiyatı, Dil Ve Anlatım Dersi:

 • Yazılı sayıları: Ders saatine bakılmaksızın sınav sayılarının üçten 
ikiye indirilebileceği ile ilgili değişen yönetmelik gereği sınav sayılarının 
belirlenmesi konusu okul zümrelerinin kararına bırakılmıştır.   
 • Sözlü sayısı: Bir ders içi performans notu, bir de performans ödevi 
olarak ikiden az not verilmemesine karar verilmiştir. 

 i Öğretim programlarının işlenişinde farklı uygulamaların paylaşılması

 • Öğretim programlarının işlenişinde akıllı tahta içeriklerinden 
faydalanılmaktadır. 11 ve  12.sınıflarda YGS konuları ders içinde tek-
rar edilmekte ve soru çözümü yapılmaktadır. 

 • 8.sınıflarda ise TEOG ile ilgili çalışmalar yapılmakta ve sınava 
yönelik soru çözümlerine ağırlık verilmektedir.

	 i Kullanılan yardımcı kaynakların paylaşımının (çalışma kitapları, def-
terleri, soru bankaları, çalışma kâğıtları, testler vb.) mümkün olduğunca 
ortak uygulanması ile ilgili ilke kararı alınması

 • Yardımcı kaynak olarak bu yıl “Çözüm, Eksen ve Tudem 
Yayınlarının kullanıldığı, yardımcı kaynakların kurumun bütün okul-
larında ortak olarak kullanıldığı ve bu durumun memnuniyet verici 
olduğu belirtildi.

 • Kitap – kırtasiye ihtiyaçlarının belirlenmesi, temini ve satışı ile ilgili 
süreçlerin paylaşılması

 • Kitap ve kırtasiye ihtiyaçları belirlenirken ortak hareket edil-
mesine karar verildi. Ancak bu ihtiyaçları karşılayan firmaların çeşitli 
sıkıntılar yarattığı gözlemlenmiştir. Bu yayınları sağlayacak firmala-
rın öğretim yılı başlamadan önce öğrenci ve öğretmen sayısı kadar 
yayını okula getirmesinin doğru olacağı konusunda fikir birliğine 
varılmıştır.
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	 i Hafta içi, hafta sonu ve verilen diğer ödev uygulamalarının paylaşıl-
ması ve tüm okullarımızda ortak uygulanması ile ilgili ilke kararı alınması

 • Ödevler; test çalışması, sunum hazırlama, şiir ve kompozisyon 
yazma şeklinde verilmektedir. Bunların dışında  yaz tatilinde ve yarı 
yıl tatilinde öğrenileni destekleyen etkinliklerin yapılması önerildi. 
(Tiyatroya gitme, bir film izleme, kitap-dergi okuma vb.)

 i   Öğrenci ve öğretmen motivasyonunu arttırmaya yönelik planla-
maların yapılması

• MEV Ödül Yönetmeliğinin tekrar gözden geçirilmesi, ödüllerin 
cazip hale getirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.  Ödüllerin yarış-
manın yapıldığı tarihlerde verilmesinin daha uygun olacağı belirtildi.

 i   Zümre başkanları ve koordinatör öğretmenlerinin sorumluluğun-
daki iş ve işleyiş ile ilgili bilgi paylaşımı

 • Zümre başkanları ve koordinatör öğretmenlerinin sorumlulu-
ğundaki iş ve işleyiş ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmıştır. 

 i   Sosyal etkinlik çalışmalarının esaslarının belirlenmesi

 • Tüm okullarımızda belirli gün ve haftalar dâhilindeki törenlerin, 
Kutlama ve Anma Komiteleri tarafından planlandığı ve uygulandığı 
görülmüştür. Kültürel etkinliklerin ise her okulda düzenli olarak ya-
pıldığı konusu paylaşılmıştır. Görüşmeler sonucunda MEV Ankara ve 
İstanbul Okullarında kadrolu bir drama öğretmenine ihtiyaç duyuldu-
ğu tespit edilmiştir. 

2 Mesleki Donanımı Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar

	 i  Bölüm-Zümre toplantıları ile ilgili bilgi paylaşımı yapılması (danış-
ma, bilgi paylaşma, işbirliği vb.)

 •  MEV Koleji Özel Okullarının tümünde her pazartesi iki sa-
atlik bir zümre başkanları toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantılarda 
uygulamalarda ortaklık sağlamak için paylaşımlarda bulunulmakta, 
toplantılarda alınan kararlar yine her hafta yapılan zümre toplantı-
larında dile getirilip öğretmenlerin görüşleri alınmaktadır. Bir sonra-
ki toplantıda bu görüşler de paylaşılarak herkesin kararlara katılımı 
sağlanmaktadır. 

	 i  Seminer dönemleri ile ilgili bilgi paylaşımı

 • Seminer çalışmalarının sertifika programlarını kapsamasının 
ve kur şeklinde seminer döneminde uygulanmasının daha etkili ola-
cağı konusunda fikir birliğine varıldı.
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	 i  Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik yapılan hizmetiçi 
seminerlerinin daha verimli olabilmesi için sürekliliği olan bir program 
planlanması

 • Seminer çalışmalarının sertifika programlarını kapsaması, kur 
şeklinde seminer döneminde uygulanmasının daha etkili olacağı ko-
nusunda fikir birliğine varıldı.

 i  Üniversite öğretim üyelerinin alanları ile ilgili, eğitimde farklılık ya-
ratacak yeni uygulama ve önerilerinin paylaşılması,

 • Yaratıcı Drama Semineri Sonrasındaki Görüşler: Yaratıcı 
Drama Lideri Müjdat ATAMAN’ın vermiş olduğu iki saatlik seminerin, 
öğretim yöntem ve tekniklerimizi destekleyen ve bize yeni yaklaşım-
lar sunan bu çalışmasının daha geniş bir zaman dilimine yayılarak 
uygulamalar üzerinden yapılmasının faydalı olacağı görüşüne varıldı. 

2 Teknolojinin Eğitimde Kullanılması

 i		 Akıllı tahta, akıllı masa, 3D laboratuvarı, tablet, bilgisayar labora-
tuvarı gibi teknolojik araçların mevcut kullanımının değerlendirilmesi ve 
yaşanılan sorunların paylaşılması, çözüm önerilerinin belirlenmesi, içerik 
geliştirilmesi

 Smart kullanımı:

	 3 Tahta ve kalemlerin dizaynlarının kullanıma çok uygun olması,
	 3 İşletim sistemlerinin hızlı, dokunmatik ekranlarının çok az sorun 
çıkartması, 
	 3 İnternet bağlantılarında sorun olmaması,
	 3 Kullanılmadığı zaman dokunmatik ekranın kolay kilitlenebilmesi,
	 3 Bilgisayar kasasının küçük ve kullanışlı olması özellikleri sayesinde 
sınıflarda verimli bir şekilde kullanılmaktadır.

 Kullanım sonuçları :

 1. Geçmiş yıllarda, görselliğe çok ihtiyaç duyulan branş derslerinin 
laboratuvarlarda işlenme zorunluluğu vardı. Smart tahtalarının kullanımı 
ile dersler sınıflarda görsel anlamda zengin içeriklerle verimli bir şekilde 
işlenmeye başladı.

 2. Tahtalara ders notlarının kaydedilmesi, tahtaya uyumlu yardımcı 
ders föylerinin kullanımlarından dolayı derslerde gereksiz zaman kaybı 
engellenmiş oldu.
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 3. Yavaş ders notu alma sorununu ortadan kaldırmasından dolayı, 
daha fazla pekiştirme çalışmaları yapabilme imkanı doğdu.

 Olumsuz yanı ve alınan çözüm 

 1. Elektrik ve internet bağlantısının  kesilmesi  durumunda dersin 
ciddi anlamda sekteye uğraması 

 Çözüm: Sınıflara, smart tahtaların yanına küçük klasik tahtalar mon-
te edilmesinde fayda olacağı düşünülmektedir.

 i  Bilsa-Okulsis programının etkin bir şekilde kullanımının sağlanma-
sı ve karşılaşılan sorunların paylaşılması

 • Sistem yavaş işliyor ve bu da zaman kaybına neden oluyor.

 • Sistemin işleyişi pratik değil.

 • Sınav sonuçlarını girilen bölümdeki aralıklar çok sıkışık ve bilgiler 
işlenirken hata yapma olasılığı artıyor.

 • Sınav sonuçlarını bilgisayara işledikten sonra kaydederken sıkıntı 
yaşanabiliyor. Bazen bilgiler kaydediliyor bazen de kayıttan sonra kaydol-
madığı görülüyor. 

 • BİLSA’ya okul dışından da girilirse okulda zaman konusunda sı-
kıntı yaşanmaz.

 • BİLSA’ya girilen sınav notları e-okul sistemine otomatik olarak ak-
tarılırsa tekrar aynı bilgiler girmek zorunda kalınmaz.

 i  Teknoloji kullanımında hedeflerin belirlenmesi

 • Okullarımızın teknolojik donanımının yeterli olduğu görüşüne 
varıldı. 

2 Yetiştirme ve Hazırlık Kursları (YGS-LYS ve TEOG vb.)

	 i TEOG’a hazırlık kursları

 • Bütün MEV Okullarında TEOG’a hazırlık çalışmaları 
yapılmaktadır.

	 i YGS-LYS’ye hazırlık kursları
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 • Bütün MEV okullarında YGS ve LYS hazırlık kursları 
yapılmaktadır.

 i  Etütler, kulüpler, hafta sonu kursları, ek derslerin planlanması ve 
mümkün olduğunca ortak uygulanması için ilke kararı alınması

 •  Şu anda uygulanan programların okullar bazında öğrencilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda olduğu tespit edilmiştir. Mevcut program-
lara devam edilmesine karar verilmiştir. 

2 Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Projeler, Yarışmalar ve Etkinlikler
 
	 i  Yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşımı yapılması

 •  Zümre Başkanları okullarında yürütülen projelerle ilgili bilgi 
paylaşımında bulundu. 

 i  Proje Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarının değerlendirilmesi

 •  Proje Koordinasyon Kurulu’nun her okulda bulunduğu ve aktif ola-
rak çalıştığı belirtilmiştir.

	 i  Ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklere katılımın sağlanması 
(TÜBİTAK vb.)

 • Ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklere katılımın sağlandığı 
tespit edildi. Yarışma ve etkinliklerden zümre başkanlarının birbirini 
haberdar etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

	 i  MEV Proje Bankası oluşturulması 

 • Okulların yapmış olduğu projelerin paylaşılmasına karar 
verildi.

2 Kültür – Sanat – Spor Faaliyetleri  

	 i  Okul içi ve okul dışı aktivitelerin planlanması ve gelenekselleştiril-
mesi (Geziler, kamplar, dostluk günü, bilim şenliği festivaller, sanat gecesi 
törenler vb.)
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 •  Bilim şenliği ve  yurt dışı gezileri ortak yapılabilir.

 i  Yayınlar, dergiler, bültenler vb. çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımı

 •  Güzelbahçe Okullarında MEVsim adlı bir gazete çıkarılmakta 
ve  Öykü Seçkisi hazırlanmaktadır. 

	 •  Ankara Okullarında MEV’in Sesi adlı bir dergi çıkarılmakta ve 
Haberiniz Var mı adında bir bülten çıkarılmaktadır.

 •  İstanbul Okullarında bir dergi hazırlığı yapılmakta, Haberiniz 
Var mı adında bir bülten çıkarılmaktadır. İstiklâl Marşı’nı Okurken 
adı altında öğrenci çalışmalarını içeren bir kitapçık ve Atatürk Şiirleri 
Seçkisi oluşturulmaktadır. 

 • Güzelbahçe ve İstanbul Basınköy Okullarında Sanal Dergi 
çıkarılmaktadır.

	 i  Sosyal kulüp çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımı

 •  Okullarda yapılan kulüp çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşımında 
bulunuldu.

2 Ölçme - Değerlendirme Hizmetleri

 •  Her okulda Ölçme-Değerlendirme biriminde uzman persone-
lin bulunmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

2 MEV Kurum Kültürü

 Kurum kültürünün parçası olarak okulumuzda neyin, neden ve 
nasıl yapıldığını belirleyen anlayış gelişmiştir. Vakfımızın ve okulla-
rımızın varlık nedeni, içinde bulunduğumuz ortam, değerlerimiz ve 
normlarımız çalışanlar tarafından bilinmektedir. Okulumuzun mis-
yon, vizyon ve değerleri; organizasyon yapısı; yetki, sorumluluk ve 
güç dağılımı; kontrol sistemleri, logomuz, alışkanlık haline gelmiş 
uygulamalar eski ve yeni tüm çalışma arkadaşlarımız tarafından 
içselleştirilmiştir.
 1. Tüm şehirlerdeki MEV Okulları arasında ortak paylaşımların 
artması 
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 1.1. Öğrencilerin, geniş bir ailenin parçası olduğunu hissetmesi-
ni sağlamak için, şehirlerarası ziyaretlerin artması.
 
 Örneğin, 23 Nisan, 19 Mayıs törenlerinde bir grup öğrencinin 
farklı şehirlerdeki MEV okullarını ziyaret etmesi ya da bir gösteri 
sergilemesi.
 10 Kasım Atatürk’ü anma gününde tüm MEV Okullarından tem-
silcilerinin Ankara’ya gelerek Ankara okulları ile Anıtkabir ziyareti 
yapılması

 1.2. Dönem içerisinde, öğrenci değişimi şeklinde farklı okulları 
ziyaret edilmesi, derslere girilmesi ve atölye çalışmalarında öğrenci-
lerin kaynaşması (Comenius projesinin işleyişi gibi)

 1.3.Zümreler arası öğrenci odaklı ortak çalışmaların yürütülmesi 
(Aşağıdaki her çalışma farklı yıllarda yapılabilir)

  Örneğin,

   a. MEV kuruluş günü ortak şiir-resim–kompozisyon-resim ya-
rışması. Ödüllerinin verilmesi öğrencilerin Ankara’da toplanması ve 
vakfımız binasını tanımalarının sağlanması

  b. Ortak spor yarışmalarının yapılması 

  c. Bilim şenliklerine katılım

 2. Tüm MEV okullarında MEV Marşı’nın aynı şekilde ve aynı za-
manlarda okunmasının sağlanması. 

 3. Tüm MEV okullarında öğrenci giysilerinin ortak duruma 
getirilmesi

 4. Tüm MEV okullarında bir MEV Store (MEV Dükkânı ) 
oluşturulması.

 5. MEV okullarında, defter – kitaplarında (devlet kitapları hariç) 
ortak bir MEV logolu kapak uygulamasına gidilmesi
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 6. Tüm MEV Okullarındaki öğretmenler arası iletişimin arttırılması 
Örneğin ; 
  6.1.Seminer zamanlarında, grup grup öğretmenlerin farklı 
okulları ziyaret ederek paylaşımlarda bulunması

  6.2. Seminer sunumlarının veya atölye çalışmalarının beraber 
yapılması, böylelikle, aynı okul içinde öğretmenler sunumlar konu-
sunda kendini tekrar etmemiş ve farklı okul yaklaşımlarını görmüş 
olur.

 7. Tüm okulların katkıda bulunacağı ve vakfımızın katkıları ile 
MEV ORMANI oluşturulması ve bunun yayın organlarından duyurul-
masının sağlanması 
 
 8. Tüm MEV Okulları öğretmen–idareci kimlik kartlarında ortak 
bir format sağlanması ve her sene değiştirilmemesi 

 9. MEV okulları araç-gereç veya hatıra eşyalarının üretilmesi ve 
tüm okullarda ortak olarak kullanılması 

Z. Ezgi TURAÇ                      
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
Lise Türk Dili ve Ed. Züm. Bşk.

A.Cenk KIR               
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Okulları Türkçe- Türk Dili ve  Ed. 
Züm. Bşk.          

Serap KESGİN                      
MEV Koleji Özel Basınköy 
Anadolu Lisesi Türk Dili ve Ed. 
Züm. Bşk.    

Gülnaz KARADAĞ KAÇAR MEV 
Koleji Özel  Ankara Okulları 
İlkokul- Ortaokul Türkçe Züm. 
Bşk.

Teberik KUL
MEV Koleji Özel Basınköy 
Okulları Türkçe Züm. Bşk.

Derya AKSAKAL       
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okulları Türk Dili ve Ed. Züm. 
Bşk.

Gülfer TATAROĞLU
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okulları Türkçe Züm. Bşk.



151

GÖRSEL SANATLAR ZÜMRESİ

 1) Eğitim Öğretim Faaliyetleri Ve Akademik Başarıyı Arttırmaya 
Yönelik Çalışmalar

 • Yönetmelik ve Ders Programlarında Yapılan Değişiklikler:

 Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24/09/2013 tarihli ve 
43769797/101.01/2643510 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşü-
len İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Görsel Sanatlar Dersi (1-8. 
Sınıflar) Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 1 ve 
5. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örne-
ğine göre kabulü, söz konusu programa göre ders kitabı hazırlanmama-
sı, Kurulumuzun 11/09/2006 tarihli ve 351 sayılı kararı ile kabul edilen 
“İlköğretim Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı”nın, 
2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 1 ve 5. sınıflardan başlamak üzere 
kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Bu kararın tüm 
MEV Okulları’nda uygulandığı görüldü. 

 • Seçmeli Derslerin Okullarımızda Mümkün Olduğunca Ortak 
Uygulanması
    
 Görsel Sanatlar Zümresi olarak çevresel faktörler ve okulun imkânları 
göz önünde bulundurularak belirlenen derslerin ortak olmasının fikir birliği 
ve çalışma performansı açısından faydalı olacağı belirtildi. 
Yönetmelik ve ders programlarında yapılan değişikliklerle ilgili olarak, 
seçmeli derslerin uygulanmasında farklılıklar görüldü.
Seçmeli Görsel Sanatlar derslerinin; ders saatlerinin azlığı nedeni ile tüm 
okullarda yer almasının önemli olduğuna değinildi.

 • Öğrenci ve Öğretmen Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik 
Planlamalar

 Öğrencilerin katılacağı resim yarışmalarında motivasyonlarını yüksek 
tutmak için onları cezp edebilecek ödüllerin sunulmasının, katılımı arttırıl-
ması ve motivasyon açısından önemli olduğu paylaşıldı. 

 Öğretmen motivasyonu için de öğretmenin yıl içerisindeki perfor-
mansına göre ödüllendirmelerin yapılmasının çalışmalara olumlu yansı-
yacağı ortak görüş olarak belirtildi. Öğrencilerin ders içi performanslarını 
sundukları sergilerin belirli gün ve haftalarda tüm MEV Okullarında düzen-
lendiği görülmüştür.
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 2) Mesleki Donanımı Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar

Okullarımızda sene başı ve sömestr olmak üzere iki dönemde bilgi ve 
deneyim seminerleri verilmekle birlikte, yıl içinde düzenlenen eğitimler de 
bulunmaktadır. Bu eğitim seminerleri, öğretmenlerimizin eğitim öğretim 
içerisinde uygulayacakları sistemin kalitesini arttırmakla birlikte kişisel 
gelişime de destek vermektedir. Ancak bazı dönemlerde branş öğret-
menlerini ilgilendirmeyen konular tüm zümrelere verilmektedir. Bu zaman 
zarfında yapılması gereken diğer zümresel işler geri kalmakta ve yeter-
li donanım sağlanmamaktadır. Yıl içerisinde alınan seminerlerde okullar 
arasında farklılıklar görülmüştür. 

Yapılacak eğitim seminerleri temel bilimler ve uygulamalı dersler olarak 
ayrı ayrı konumlandırılabilir. uygulamalı derslere ayrı seminer programı 
konuları hazırlanmasının, çalışmalarımız açısından daha faydalı olacağı 
belirtilmiştir.  

 3)  Teknolojinin Eğitimde Kullanılması

Bilsa Okulsis programı ile haftalık ders konuları, çalışma örnekleri, malze-
me listesi gibi sınıf bazında toplu mesaj sisteminden yararlanırken, öğrenci 
ve veli ile özel durum görüşmelerini bireysel mesajlar yolu ile kullanmakta-
yız. Okulsis programı öğrenci ve velilerimiz ile hızlı iletişime geçmenin bir 
yoludur ancak teknik aksaklıklardan dolayı sisteme girişlerde bazı prob-
lemler ile karşılaşılmaktadır. Okullarımızda program tanıtımları ile birlikte 
velilerimizin sistemi benimsenmesine çabalansa da, henüz sürekli olarak 
bu sistemi kontrol etmeyen velilerimiz bulunmaktadır. 

 4)  Yetiştirme Ve Hazırlık Kursları
     
İzmir ve İstanbul Büyükçekmece okullarında haftasonları spor ve sanat 
okulu adı altında eğitimlerin uygulandığı Ankara ve Basınköy Okullarında 
bu etkinliğin uygulanmadığı görüşüldü. Egzersiz adı altında hafta içi okul 
çıkışlarında 2’ şer saatlik süreçlerde uygulanan resim eğitimlerinin İzmir 
hariç tüm okullarda uygulandığı görüşülmüştür. 

 5) Bölgesel, Ulusal Ve Uluslar Arası Projeler, Yarışmalar Ve 
Etkinlikler

      Tüm MEV Okulları’nda Görsel Sanatlar Zümresi; bölgesel, ulusal 
ve uluslararası proje ve yarışmalarına katılım sağlamaktadır. İlçe Milli 
Eğitim’den gelen resim, heykel, tasarım, fotoğrafçılık gibi sanatsal yarış-
malara katılım sağlanarak destek verilmektedir. 
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 İzmir Güzelbahçe Okulları:

 Ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik geri dönüşümün mucitleri 
isimli atıklarla tasarım yarışmasının 3. Nün uygulanması planlanmaktadır. 
Uluslararası boyuta taşınması hedeflenen bu yarışma ilk iki yıl il düze-
yinde uygulandığı bu yıl ülke çapında uygulanması için sponsor arayışı-
nın devam ettiği ve kasım ayında duyurusunun yapılmasının planlandığı 
belirtildi. 

 Okul içinde olmak üzere düzenlenen, 4 tane (Cumhuriyetim, 
Öğretmenim ve Ben, MEV Benim Okulum ve renklerle 23 Nisan) sınıflar 
düzeyinde resim yarışması düzenlendiği belirtildi.

 İstanbul Büyükçekmece Okulları:

 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı çerçevesinde katılım sağladığımız ulu-
sal ve uluslararası yarışmalar;

 - TÜBİTAK  “Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”    
(Bölge Finalleri)

 - GENIUS OLİMPİYATLARI “Tasarım” Kategorisi (Ecem Odabaşı-Ege 
Yeşilgül Dünya Üçüncülüğü ile Bronz Madalya, Oswego Üniversitesi’nden 
%25 Burs ve Notebook kazanmıştır.)

 - GENIUS OLİMPİYATLARI “Fotoğraf” Kategorisi (Tuana Temel 
Mansiyon Belgesi almıştır.)

 - Küçük Hayaller Büyük Projeler (Berkcan Polat yaptığı tasarım ile 
ilçe ikincisi olmuştur.)

 - Uluslararası Tasarım Olimpiyaları

 - Okul içerisinde 19 Şubat MEV’in Kuruluş Yıldönümü ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk    Bayramında resim yarışmaları düzenliyoruz.

 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı kapsamında katılmayı hedeflediğimiz 
Tübitak, Genius, Isweep, Destination Imagination gibi ulusal ve ulusla-
rarası projeler bulunmaktadır. Katılım sağlamış olduğumuz ve katılmayı 
hedeflediğimiz projeler maliyet açısından yüksektir. Bu nedenle özellikle 
uluslararası projelerde öğretmenlerimizi yüreklendirecek maddi desteği 
hissetmek temel isteklerimiz arasındadır. 
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 İstanbul Basınköy Okulları: 

 - 2013-2014 Yaratıcı Çocuklar Derneği’ nin düzenlediği “Kentler ve 
Şehirler Edirne” konulu projeye katılım sağlanmıştır
 -  2013-2014 İstanbul Çocuk ve Gençlik biyenalinde “Küçük Olan 
İyidir” konulu projeye katılım sağlanmıştır.
 - Genius olimpiyatlarına katılınmıştır. 
 Ankara Okulları: 

 - Yıl içerisinde düzenlenen uluslararası ve ülke çapındaki yarışma 
etkinlik ve projelere katılım sağlanmakta, okul içerisinde yapılan etkinlik-
ler şehirde farklı kurumlarla sergilenmekte ve çeşitli seviyelerde ödüller 
kazanılmaktadır. Bu çalışmaların önümüzdeki süreçlerde de devam edip 
geliştirilmesi düşünülmektedir.  
 Bu başlık altında önümüzdeki günlerde yapılacak yarışma etkinlik ve 
diğer çalışmaların okullar arasında görsel sanatlar zümrelerince oluşturtu-
lacak haberleşme  ağı ile paylaşımının yapılmasına ve MEV Okulları olarak 
fikir birliğine varıldı.  

 6)  Kültür-Sanat-Spor Faaliyetleri

 a) Okul içi ve Okul Dışı Aktivitelerin Planlanması ve 
Gelenekselleştirilmesi
 
 Görsel Sanatlar Zümresi olarak düzenlenen sergiler, okul içi yarışma-
lar, geziler ve öne çıkan etkinlikler paylaşıldı. Koordineli olarak yürütmek 
adına yapılabilecek çalışmalar tartışıldı. Bununla ilgili ilerleyen süreçte gö-
rüşmeler yapılmasına karar verildi.  

 b) Yayınlar, Dergiler, Bültenler ile İlgili Çalışmalar:
   
 Görsel sanatlar zümresi olarak eğitim öğretim yılı içerisinde yayınlar 
ve bültenlerde ders içi uygulamalar, aktiviteler, çalışmalar, sergi ve yarış-
malardan örneklerin yer aldığı görüşülmüştür. Kurum reklamı açısından 
bu tarz yayınların önemli olduğu görüşüne varıldı. 

 c) Sosyal Kulüpler:

 Tüm MEV Okulları’ndaki sosyal kulüp ve seçmeli dersler konuşul-
du. Bu derslerin verimliliği ve gerekliliği üzerine görüşüldü. Proje ve buluş 
atölyesinin, yaratıcı tasarım, karikatür gibi farklılık gösteren derslerin önü-
müzdeki ders yılında bulunmayan okullarda da olabileceği konusunda fi-
kir birliğine varıldı. 
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 7) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri Ve Farklılıklar

 Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinde ölçme ve değerlen-
dirmede her öğrencinin kendi performansı üzerinden değerlendirilmesinin 
önemine değinildi. Not verme işlemleri Değişen yeni yönetmelikte belir-
tilen değerlendirme aşamaları doğrultusunda tüm MEV Okulları’nda aynı 
şekilde gerçekleştirilmektedir. 
              
 8) Tanıtım Faaliyetleri

 Okulumuzun tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmaların 
gün geçtikçe iyileştirildiğini görmekteyiz. Çevre bölgelerde yapılan afiş, 
reklam, broşür, sosyal medya çalışmaları ile tanıtım faaliyetleri sürdürül-
mektedir. Görsel Sanatlar zümresi tanıtım faaliyetlerine okul dışında yap-
mış olduğu sergilerle, katılım sağladığı yarışmalar ile destek vermektedir. 

 Ayrıca televizyon kanalında yapılacak tanıtımlar daha geniş kitlelere 
ulaşmada daha etkili olacaktır. Bu yüzden medyada kurumlarımızın rek-
lamları aktif olarak bulunmalıdır.

 9)  Dilek Ve Temenniler 

 - Okul etkinliklerinde ve özel günlerde yürütülen Fotoğraf çekim 
işinin sorumluluğunun İzmir ve Basınköy okullarında uygulandığı gibi iş-
leyişin aksamaması adına halkla ilişkiler birimi tarafından yürütülmesinin 
daha uygun olacağı görüşüldü.

 - Görsel Sanatlar öğretmenlerinin derse girmek dışında birçok et-
kinlik proje ve gösteride görevli olduğu, yıl içerisinde sahne yapımı, pano-
lar, diğer bölüm etkinliklerine destek, sergi, duvar boyama, okul güzelleş-
tirme çalışmaları, tören, proje, tiyatro dekoru, kostüm, yarışma ve benzeri 
emek harcanan işlerde görevli olması dolayısıyla; çalışma saatleri dışına 
taşan çalışmalarının da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ko-
nusunda görüşüldü.

Şennur HAN
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Okulları Görsel Sanatlar Züm. Bşk.                                         

Aslı GÖKER             
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları
Görsel Sanatlar İlk. Ort.  Züm. Bşk.                                         

Öznur KOCAMAN 
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Neşe AYDINALP 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okulları İlk. Ort. Görsel Sanatlar 
ve Tek. Tas. Zmr. Bşk.



156

MÜZİK ZÜMRESİ

 1- Büyükçekmece Okulları’nda müzik derslerinin, 1. ve 2. Sınıflar 
için ikişer saat, diğer bütün kademeler için ise birer saat olduğu, Sn. 
Sibel Uçan tarafından ifade edildi. Güzelbahçe ve Ankara Okullarında 
ise okul öncesi kademelerde müzik dersinin birer saat, 1,2 ve 3. Sınıflar 
için ikişer saat, 4,5,6,7 ve 8. Sınıflar için ise yine birer saat olduğu Sn. 
Banu Altay Ergür ve Sn. Elif Kerimoğlu tarafından dile getirildi. Basınköy 
Okulları’nda ise müzik derslerinin bütün kademelerde birer saat olduğu, 
Sn. Ari Barutoğlu tarafından dile getirildi.

 Bu ifadeler doğrultusunda, Milli Eğitim Vakfı’na bağlı dört okulda, haf-
talık müzik dersi saatlerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
 
 Bu bağlamda; okul öncesi  ve ilkokul kademelerinin müzik derslerinin, 
öğrencilerin        gelişim düzeyleri dikkate alınarak, haftalık birer saatten 
ikişer saate çıkarılması gerektiği tüm öğretmenlerin ortak görüşü olarak 
ifade edildi.

 2- Basınköy Okulları’ndaki müzik derslerinin okul öncesi ve 1.2.3. 
sınıflarda “temel müzik” dersi başlığında işlendiği, 4.5. ve 6. Sınıflarda ise 
branşlaşmaya gidilerek, “çalgı sınıfı” ve “koro sınıfı” olarak iki ayrı branş-
ta işlendiği Sn. Ari BARUTOĞLU tarafından ifade edildi. Büyükçekmece 
Okulları’nda okul öncesi ve ilkokul kademelerinde “temel müzik“ dersi 
başlığında işlendiği, 5.6. ve 7. Sınıflarda ise “çalgı sınıfı” ve “koro sınıfı” 
olarak iki ayrı branşta işlendiği Sn. Sibel UÇAN tarafından ifade edildi. 
Ankara ve Güzelbahçe Okullarından ise müzik derslerinin “temel müzik” 
eğitimi şeklinde işlendiği Sn. Elif KERİMOĞLU ve Sn. Banu ALTAY ERGÜR 
tarafından dile getirildi.

 Bu bağlamda Ankara ve Güzelbahçe okullarının da branşlaşmaya gi-
debilmesi için en az birer müzik öğretmenine ihtiyacı olduğu görüşünde 
birleşildi.

 3- Basınköy Okulları’nda seçmeli derslerde müzik dersinin sadece 5. 
Sınıflarda yer aldığı Sn. Ari Barutoğlu tarafından ifade edildi. Güzelbahçe 
Okulları’nda ise seçmeli müzik dersinin 5. ve 6. Sınıflarda olduğu Sn. 
Banu Altay Ergür tarafından ifade edildi. Büyükçekmece Okulları’nda  ve 
Ankara Okulları’nda ise seçmeli müzik dersinin 5.6. ve 7. Sınıflarda oldu-
ğu Sn. Sibel Uçan ve Sn. Elif Kerimoğlu tarafından ifade edildi.
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 4- MEV Kolejleri genelinde müzik zümrelerinde kullanılan yardımcı 
kaynakların, gerek elektronik posta ve internet yoluyla gerekse posta ve 
kargo vasıtasıyla paylaşılıp, öğretmenlerin kullanımına sunulmasına karar 
verildi.

 5- Ankara Okulları’nda orkestra çalışmasına uygun bir sınıfın düzen-
lenmesine ve bir bateriye ihtiyaç olduğu Sn. Elif Kerimoğlu tarafından dile 
getirildi. Basınköy Okulları’nda bir dersliğin sıralardan arındırılıp, kolçaklı 
sandalyelerle donatılmasına, bu sayede sınıfın daha geniş bir kullanım 
alanına kavuşmasına ihtiyaç olduğu Sn. Ari Barutoğlu tarafından dile geti-
rildi. Büyükçekmece Okulları’nda müzik odalarının daha görsel ve ilgi çe-
kici hale kavuşması için, düzenleme çalışmalarına ihtiyaç olduğu Sn. Sibel 
Uçan tarafından dile getirildi. Bunların haricinde, özellikle Güzelbahçe, 
Ankara ve Büyükçekmece okullarında birer sınıfın ses yalıtımına ihtiyacı 
olduğu, ilgili okulların müzik zümre başkanları tarafından dile getirildi.

 6- Kazanılan ödül ve başarılarda öğrenci ve öğretmenlere, en azın-
dan teşekkür belgesi niteliğinde bir belge verilmesinin, çalışma motivas-
yonunu arttıracağı hususunda görüş birliğine varıldı.

 7- Zümre başkanlarının ders saati yoğunluğunun, idari işlerine za-
man zaman olumsuz yansıyabildiği, tüm zümre başkanları tarafından dile 
getirildi.

 8- Sosyal etkinlik çalışmaları esaslarının tüm okullarımızda sene 
başlarında belirlenen takvime göre sene sonlarındaki çalışmalarla sonuç-
landırıldığı tüm zümre başkanları tarafından dile getirilmiştir. 

 9- Büyükçekmece, Ankara ve Güzelbahçe okullarında, ders çizel-
gesinde sabitlenmiş ikişer saat zümre toplantısı zamanı olduğu ilgili okul-
ların zümre başkanları tarafından dile getirilmiştir. Aynı ihtiyacın Basınköy 
Okulları’nda da olduğu Sn. Ari Barutoğlu tarafından dile getirilmiştir.

 10- Seminer dönemlerinde müzik öğretmenlerinin çalışmalarına yö-
nelik, özel programlara duyulan ihtiyaç, tüm zümre başkanları tarafından 
dile getirildi.

 11- Vakfa sunulan projeler, zümre başkanları tarafından dile getirildi. 
Sunum çalışmalarının ve takibinin devamlılığı konusunda görüş birliğine 
varıldı. Gelecek yıldan itibaren ise, bütün MEV Kolejleri’ni kapsayan “MEV 
Orkestra ve Korosu” kurulması için çalışmaların başlatılmasına karar 
verildi.
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 12-  Basınköy Okulları’nda akıllı tahta donanımının olmasına rağmen, 
müzik odalarında toplu izleme ihtiyacına yönelik akıllı tahtaya olan ihti-
yaç Sn. Ari Barutoğlu tarafından dile getirildi. Basınköy Okulları’nın müzik 
odalarının birinde projeksiyon cihazı olmasına rağmen, bu odada herhangi 
bir bilgisayar donanımı olmadığından, bu cihazın kullanımının da mümkün 
olmadığı, Sn. Ari Barutoğlu tarafından dile getirildi. Ankara, Güzelbahçe 
ve Büyükçekmece okullarında ise, Bilsa ve Okulsis programlarının yeni 
etkinleştirilmesi nedeniyle, bu yıldan itibaren aktif olarak kullanılacağı ilgili 
okullarımızın zümre başkanları tarafından dile getirildi.

 13-  Seçmeli derslerin ve kulüplerin gösterilerine yakın tarihlerde, 
okul çıkış saatlerinde  ilgili kulüplerde prova çalışmalarının yapılması ve bu 
çalışmaların ücretlerinin de ilgili öğretmenlere yansıtılması gerektiği tüm 
zümre başkanları tarafından dile getirildi. Bununla birlikte, Büyükçekmece 
Okulları’nda hafta sonu düzenlenen “Kış Sanat Okulu”nda, ders saatinin 
hiç değilse 25 Tl.ye çıkartılması ihtiyacı Sn. Sibel Uçan tarafından dile 
getirildi.

 14- 11. Madde’de de görüşüldüğü üzere, gelecek yıldan itibaren, 
MEV Okulları öğrencileri tarafından oluşturulacak MEV Koleji Korosu 
ve Orkestrası’nın kurulmasına, bu orkestranın, dört okulumuzda da eş 
zamanlı ve eş repertuarlı olarak çalışmasına ve yıl sonuna denk gelen, 
uygun bir tarihte dört okulumuzun orkestrasının ve korosunun bir arada 
büyük bir konser vermesine karar verildi. Bu çalışmanın okulumuz adına 
çok önemli bir kültür ve reklam çalışması olacağı, tüm öğretmenlerimiz 
tarafından dile getirildi. İlgili okullarımızda ayrı ayrı gelenekselleşen kültür 
sanat faaliyetlerinin aynı disiplinle devam etmesine karar verildi.

 15- Her okul bünyesindeki öğretmenlerin branşlarına göre açılan 
kulüplerin çalışmalarının devam ettiği tüm öğretmenler tarafından dile 
getirildi.

 16- Değişen yönetmelik doğrultusunda, hem müzik dersleri hem de 
seçmeli müzik dersleri için de uygulanmak üzere, iki adet uygulamalı sı-
nav notu, iki adet de ders içi etkinlik notu verilmesi kararlaştırıldı.

 17- Okullarımızın Güzel Sanatlar Okulları olmadığını ve öğrenciler 
arasındaki bireysel farklılıkları  göz önünde bulundurarak, öğrencinin der-
se etkin katılımını ve dersten zevk almasını sağlamak koşulunun ilke ola-
rak belirlenmesine karar verildi.
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 18- Şimdiye kadar yapıldığı üzere, her etkinlikle ilgili halkla ilişkiler 
biriminin bilgilendirilmesine, çalışmaların içeriklerinin de aynı ciddiyetle 
halkla ilişkiler birimine iletilmesine karar verildi.

 19- 11. Madde’de de belirtildiği üzere, uzun vadedeki en önemli 
hedefin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda düzenlenmesi planlanan 
MEV Okulları Korosu ve Orkestrası Konseri olduğu tüm öğretmenler tara-
fından dile getirilip, karara bağlandı. Bununla birlikte, kısa vadede plan-
lanan tören ve etkinliklerin aynı ciddiyetle devamına ve okullar arasındaki 
iletişimin aynı düzenle ilerlemesine karar verildi.

 20- Öğrenci ve öğretmende hasıl olan takdir ihtiyacının diğer ça-
lışanlar için de geçerli olduğu tüm öğretmenler tarafından dile getirildi. 
Özel günlerde ilgili öğrenci, öğretmen ya da çalışanın en azından taziye 
ya da tebrikle hatırlanmasının kurum kültürünü oturtmak ve ilgili kişilerin 
kuruma bağlılığını sağlamak adına çok önemli olduğu ısrarla vurgulanıp, 
karara bağlandı. 

 21- Bu çalışmanın çok verimli geçtiği ve tekrarı tüm öğretmenlerin 
ortak dilek ve temennisi olarak toplantıya yansıdı. Başarılı bir yıl dilekleriy-
le toplantı sonlandırıldı.

Ari BARUTOĞLU 
MEV Koleji Özel Basınköy
İlkokulu - Ortaokulu Müzik 
Zümre Başkanı                                     

Elif KERİMOĞLU 
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
Müzik Öğretmeni                                             

Banu ALTAY ERGÜR 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okulları İlkokul- Ortaokul 
Müzik Zümre Başkanı

Sibel UÇAN 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Okulları 
Müzik Zümre Başkanı
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BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRESİ 

 
 1- Bilsa Kullanımı

 Bilsa kullanımında teknik anlamda bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır.

 2- Okullarımızın katıldığı bölgesel Ulusal ve Uluslararası projeler 
yarışmalar etkinlikler ve yeni öneriler

 • Okul içi etkinlikler

 MEV Okullarının fiziki şartları göz önüne alınarak her okulun faaliyet-
leri kendi içerisinde yapılan etkinlik takvimine göre şekillenmesine karar 
verilmiştir.

 • Okul dışı etkinlikler 

 Yıllık planlarda belirtilen okul dışı gezi ve etkinliklere bütün okulları-
mızda, ortak tarihler belirleyerek  birlikte gidilmesine karar verilmiştir. 

 • Uluslararası etkinlikler

 Yurt dışı organizasyonlarda okullarımızın katılacakları etkinliklerin or-
tak olarak yapılmasına karar verildi. (GEF International Dans Yarışması vb) 

 3-  Tanıtım Faaliyetleri

 • Mev Spor Şenliği  Organizasyonu

 Birincisini MEV İstanbul Okullarının  ev sahipliğinin  yapacağı şenliğin 
her yıl geleneksel olarak farklı okullarımızda yapılmasına,

 MEV Okullarımızın kurum kültürünün oluşturulmasına,
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 MEV Okullarımız arası iletişimin daha sağlıklı yapılarak öğrenci etkile-
şiminin sağlanmasına,

 Organizasyonun 3,4,5 Haziran tarihleri arasında yapılmasına,

 Yarışmaların Futbol, Basketbol ve Voleybol branşların da yapılmasına,

 Misafir öğrencilerin konaklamalarının ev sahibi sporcu öğrenci aileleri 
tarafından yapılmasına,

 Şenliğin yapıldığı şehre özgü tarihi ve turistik yerlerin gezilmesine,

 Şenlik sonunda katılımcı öğrencilerimize başarı sertifikalarının ve 
ödüllerinin verilmesine, karar verildi. 

 4-  Eğitim Öğretim faaliyetleri

 MEV Okullarımızda birinci ve ikinci dönem uygulanan öğrenci birey-
sel ölçümlerinin ortak bir format oluşturularak tüm okullarımızda uygulan-
masına karar verildi. 

Gökhan KİBRİT
MEV Koleji Özel Basınköy 
Uygulamalı 
Dersler İlk. Ort. Züm. Bşk.   
           
İsmail AYIK 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Okulları Beden Eğitimi  Züm. Bşk.

Celil ÇİÇEK
MEV Koleji Özel Ankara Uygulamalı 
Dersler İlk. Ort. Züm. Bşk.

Namık AVCI
MEV Koleji Özel 
Basınköy Uygulamalı 
Dersler Lise Züm. Bşk.

Veyis KAVRAK
MEV Koleji Özel 
Ankara Uygulamalı 
Dersler Lise Züm. Bşk.

Mine Nilay BEDRE   
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okulları Beden Eğitimi 
Züm. Bşk.
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SINIF ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ 

 Gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki ortak kararlar alınmıştır.

 1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Akademik Başarıyı Artırmaya 
Yönelik Görüş ve Öneriler

	 3	 Yönetmelik ve ders programlarında yapılan değişiklikler ince-
lendi. Bu değişikliklerin MEV Koleji okullarında uygulanmaya başlandığı 
paylaşıldı.

	 3 Öğrenim programlarının işleyişinde her okulun öğrenci ve veli 
potrföyü göz önünde tutularak programların farklı uygulamaları paylaşıl-
dı. MEV Koleji Özel Büyükçekmece İlkokulu ve  MEV Koleji Özel Ankara 
İlkokulu öğretmenlerinin aldıkları seminer doğrultusunda Bloom’un Tam 
Öğrenme modelini uygulama çalışmalarını yapmakta oldukları, MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu ve MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulunda 
ise aynı çalışmanın Telafi Çalışmaları adı altında gerçekleştirildiği görüldü. 

 3	 Haftalık ders çizelgeleri görüşüldü. Akademik derslerin son ders-
lerde olmasının öğrencilerin ilgi ve dikkatinin dağılması nedeniyle başarıyı 
olumsuz etkilediği ortak görüşüne varıldı.

	 3 Kullanılan kaynak kitapların ve kırtasiye ihtiyaçlarının her zümre-
nin ihtiyacı doğrultusunda, haziran seminerlerinde, zümre kararıyla belir-
lendiği ve bu şekilde devam edilmesi görüşünde birleşildi.

	 3 Hafta içi, hafta sonu ve diğer verilen ödev uygulamaları paylaşıldı. 
Tüm okullarımızda ödevlerin zümre bazında alınan kararlar doğrultusunda 
hazırlandığı ve uygulandığı görüşünde birleşildi.

	 3 Öğrenci motivasyonunun yükseltilebilmesi için önce öğretmenin 
motivasyonunun yükseltilmesi gerekmektedir. Birinci dönemin 5,5 ay gibi 
uzun bir süreyi kapsaması motivasyonu düşürmekte, başarıyı olumsuz 
etkilemektedir. Bu nedenle çevremizdeki pek çok özel okulun uyguladığı 
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gibi, eğitim – öğretime bir hafta önce başlanıp, bir haftalık ara tatil veril-
mesinin motivasyonu yükselteceği, çalıştayların ve seminerlerin farklı şe-
hirlerde tüm öğretmenler için eşit şartlarda yapılmasının okullar arasında 
paylaşımı ve kaynaşmayı güçlendireceği görüşüne varıldı. Ayrıca seminer 
çalışmalarında öğretmenlere kültür gezilerinin düzenlenmesinin motivas-
yonu artıracağını, motivasyonu artan öğretmenlerin de öğrencilerin moti-
vasyonunu artıracağı düşüncesindeyiz. 

	 3 Zümre başkanları sorumluluğundaki iş ve işleyişle ilgili bilgi pay-
laşımı yapıldı. Bütün okullarda görev tanımının aynı olduğu görüldü. 

	 3 Kulüp çalışmalarının uygulanmasında; öğretmen görevlendirme-
leri konusunda farklı uygulamalar olduğu, MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
İlkokulundaki sınıf öğretmenlerinin kulüp çalışmalarında görevlendirildiği 
diğer okullardaki sınıf öğretmenlerinin görev almadığı  paylaşıldı.

 2- Mesleki Donanımı Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar

 3 MEV okullarında zümre başkanları görev tanımı aynı olduğu halde 
uygulamalarda farklılık olduğu görüldü.

	 3 Çalıştayların okullarımızın bilgi paylaşımı  açısından yararlı oldu-
ğu, ancak Haziran seminer döneminde yapılırsa bir sonraki eğitim-öğre-
tim yılında ortak çalışmaların planlanması açısından daha yararlı olacağı 
görüşündeyiz.

	 3 Okullarda yapılan seminerlerden; beğenilen, yararlı olduğu düşü-
nülen (uzman) sunumların diğer    okullara da önerilerek gerçekleştirilmesi 
ve ortak bir program hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

	 3 Azmi VARAN, Sedat ÖRSEL, Elgiz HENDEN, Metin ARPA, SeliN 
ÖZKAN, Nuran DİREK, Erten GÖKÇE, Polat DOĞRU, Nevin DÖLEK, 
Selahattin ÖĞÜTÜLMÜŞ, Zarife PAZARLI, Coşkun KÜÇÜKPINAR, Aydın 
ASAN, Oktay AYDIN, Ferrahim YEŞİLYURT, Nedret KESKİNEL, Cengiz 
ÜZÜN tarafından verilen seminerlerin amacına uygun olduğu, bu semi-
nerlerin tüm okullarla paylaşılması gerektiği görüşündeyiz.
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 3- Teknolojinin eğitimde kullanılması

 3 Akıllı tahtaların amacına uygun olarak kullanılmaya başlandı-
ğı ancak elektrik kesilmesi ya da donma durumunda dersin işleyişinin 
aksamaması nedeniyle sınıflara yedek tahtaların temininin sağlanması 
görüşündeyiz.
	 3 3D laboratuvarlarının yararlı olduğu ancak ilkokul sınıfları için ha-
zırlanan programların ders içerikleri doğrultusunda  zenginleştirilmesi ge-
rekliliği vurgulandı.
	 3 Bilsa kullanımı yeterli, elverişli ve hızlı değildir. Veliler tarafından da 
benimsenmemiştir. Ayrıca her velinin evinde yazıcı ve internetin olmaması 
kullanımı zorlaştırmaktadır. Veliler geri dönütlerini BİLSA kanalıyla değil 
öğretmenle bizzat iletişime geçerek yapmaktadır. Ödev girme işleminin 
çok uzun sürmesi, aynı düzeydeki sınıflara ortak ödev gönderilememesi, 
internetin sık sık kesilmesi, öğrenci notlarının hem BİLSA hem E-OKUL 
sistemine girilmesi öğretmen açısından zaman ve verim kaybına neden 
olmaktadır. 
	 3 Hafta sonu kurslarının bütün okullarımızda planlı bir şekilde yürü-
tüldüğü ve yararlı olduğu vurgulandı.

 4- Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Projeler, Yarışmalar ve 
Etkinlikler

	 3 Yürütülen projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

 5- Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri

	 3 İlgili bölümler tarafından gerekli çalışmalar ve uygulamalar 
yapılmaktadır.

 6- Ölçme Değerlendirme Hizmetleri

	 3 Yazılı sınav uygulamalarının değerlendirilmesinde sınav kağıtları 
aynı formatta standartlaştırılmış ve uygulamanın ortak olduğu görülmüştür. 

	 3 NET sınavları; sınıflar, veliler ve okullar arasında rekabete neden 
olmakta, ister istemez SİS sınavlarına yönelik çalışılmasına, yapılandırıcı 
eğitim çalışmalarının dışına çıkılmasına neden olmaktadır. Okullar arasın-
da başarı sıralamasının yapılmasının okullar ve sınıflar arasındaki paylaşı-
mı olumsuz etkilediği düşüncesindeyiz. 
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	 3 Bursluluk sınavı soruları seçici olmalıdır. Ancak bazı özel okulların 
daha kolay sorular sorması sonucunda öğrenci kaybı yaşanmaktadır. Bu 
nedenle 4.sınıf öğrencisinin çözebileceği sorulara da yer verilmelidir.

 7- PDR Hizmetleri 

	 3 Rehber öğretmen sayısının öğrenci mevcudu çok olan okullar-
da artırılmasının öğrencilerle daha yakından ilgilenilmesi açısından yararlı 
olacağı düşüncesindeyiz.

 8-  Tanıtım Faaliyetleri
	

	 3	 Okulların Web sayfası amacına uygun kullanılmaktadır.

 9- MEV Kurum Kültürü

	 3 Tüm MEV okullarında bir MEV Store ( MEV dükkanı) oluşturulması,

	 3 MEV okullarında defter, kitaplar (Devlet kitapları hariç) ortak bir 
MEV logolu kapak uygulamasına gidilmesi, 

	 3 Tüm MEV okullarında öğrenci giysilerinin ortak hale getirilmesi,

	 3 Tüm MEV okullarındaki öğretmenler arasındaki iletişimin artırıl-
ması için zümre başkanları toplantılarının daha sık yapılması,

	 3 MEV okulları araç-gereç veya hatıra eşyalarının üretilmesi ve tüm 
okullarda ortak olarak kullanılması. 

Hülya FEYZİOĞLU                  
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları 
Sınıf Öğretmenleri Zümre Başkanı                

Ayşe Özcan KAVASOĞLU      
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
Sınıf Öğretmenleri Zümre Başkanı                

Nezihe ÇAM                               
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
2. Sınıflar Zümre Başkanı                   

Füsun YAVAŞ                        
MEV Koleji Özel Güzelbahçe
4. Sınıflar Zümre Başkanı

Gönül ERSOY                           
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Okulları Sınıf Öğretmenleri 
Zümre Başkanı  

Fatma CEYLAN                        
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
1. Sınıflar Zümre Başkanı

Nedret ESENDEMİR 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
3. Sınıflar Zümre Başkanı
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MEV KOLEJLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE 

VE EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAYA 

YÖNELİK ÖNERİLER
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 Millî Eğitim Vakfı Koleji Özel Okulları yönetici ve zümre başkanların-
dan oluşan on bir çalışma grubunca düzenlenen Çalıştay Raporlarında 
öneri niteliğindeki ifadeler belirlenmiştir. Stratejik planlama ve yönetim ile 
ilgili mevzuat çerçevesinde, bu önerilere ilişkin gerekli çalışmanın yapıl-
ması halinde, MEV Kolejlerinin sürekli kurumsal gelişimine önemli katkı 
sağlayacaktır. 

 YÖNETİCİ ZÜMRESİ

	 2 Eğitimde Stratejik Planlama ve Yönetim anlayışının benimsen-
mesi ve stratejik planların revize edilerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi,
 
 2 MEV Koleji Özel Okullarında yetiştirme, hazırlık ve telafi kursları 
verilmesi konusunda dersane-okul algısının oluşmasına izin verilmeksizin 
planlamaların yapılması; gerekli, yeterli ve ihtiyaçlar ölçüsünde belirli sınıf 
düzeylerinde yoğunlaşarak düzenlenmesi,
 
 2 Bilgi ve deneyim paylaşımı seminerlerinin geliştirilip güçlendirile-
rek devamının sağlanması,
 
 2 Eğitimle ilgili gelişmelerin takibi ve öğrenci, veli ve çalışanlarımız-
la paylaşımının sağlanması,
 
 2 “Millî Eğitim Vakfı Kolejleri Eğitim Personeli’nin Görev, Yetki 
Ve Sorumlulukları” çalışmasının tekrar gözden geçirilmesi ve Yönetim 
Kuruluna sunulması,
 
 2 MEV Koleji Mezunlar Derneği’nin genel merkezi Ankara da ola-
cak şekilde kurulmasının hedeflenmesi, gerekli çalışmaların yapılması,

 MATEMATİK ZÜMRESİ:

	 2 Her seviyede (9-10-11 ve 12.sınıflar)  profesyonel olarak hazırlan-
mış yaprak testlerin yanında konu ve ünite değerlendirme sınavlarının da 
Vakıf tarafından alınıp uygulanması öğrencilerimizin akademik başarısını 
arttıracaktır. Nisan ayında Yayınevlerinin yardımcı ders kitapları tanıtımın-
da değerlendirme testlerinin seçiminin branşlar bazında yapılabilmesi,

	 2 Ortak sınavların sağlıklı yapılabilmesi ve ortak konu-ünite değer-
lendirme sınavlarının uygulanabilmesi için her seviyede haftalık ders çi-
zelgesinde 1 ders saatinin ortak olarak kullanılması,
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 2	 Okullarda haftalık ders saati farklılıklar göstermekle birlikte, tüm 
MEV kolejlerinde standart ders saati uygulaması kurumsallık ve bütünsel-
lik açısından önemlidir. Haftalık ders dağılım çizelgesi imkan verdiği ölçü-
de ve Okul Müdürlerinin inisiyatifinde ders saatlerinin aşağıdaki tablodaki 
gibi uygulanması,

 2 Haftalık ders dağılım çizelgesi imkan verdiği ölçüde ve Okul 
Müdürlerinin insiyatifinde;  liselerde seçmeli derslerde tüm seviyelerde 
matematik dersleri (temel matematik-matematik uygulamaları) ve ortaöğ-
retimlerde ise Matematik Uygulamalarının, seçmeli ders olarak okutulma-
sı, bu amaçla öğrencilere dersi tanıtarak isteklendirilmelerinin sağlanması,
 
 2 Talim Terbiye Kurulunda çıkan değişiklikleri takip edilerek en geç 
Mayıs – Haziran ayı içerisinde kitap-kırtasiye seçimlerinin sonuçlandırıl-
ması, bir sonraki yılın kitap kırtasiye ihtiyaçları belirlenirken tüm okullar 
arasında iletişim kurularak ortak yayınların seçimlerinin yapılması,
 
 2 Hafta içi her dersin sonunda o gün işlenen konunun kavranma-
sına yönelik öğrencilerin yapabileceği sayıda ödev verilmesine,
Büyükçekmece Okulumuzda, öğrenme modeli olan TAM ÖĞRENME 
modelinden esinlenerek hazırlanan “KİT - KISA İZLEME TESTİ” uygu-
lamasının  geliştirilip yaygınlaştırılarak tüm branşlarda uygulanmasının 
sağlanması,
 
 2 Büyükçekmece Okulumuzca, hafta sonu tüm derslerden 20 so-
ruluk ödevler hazırlanmakta ve bu ödevler birleştirilerek kitapçık haline 
getirilmektedir. Bu ödev kitapçığı basılarak tüm öğrencilere haftasonu 
ödevi olarak verilmektedir. Bu uygulama öğrenimi pekiştirmekte, veliyi de 
memnun etmektedir. Hafta sonu ödevlerinde “KAREKOD UYGULAMASI” 
ile öğretmeni eve taşımayı başarabilmiş ve böylece öğrencinin evde konu 
tekrarını yapması sağlanmıştır. Bu uygulamanın geliştirilip yaygınlaştırıla-
rak tüm okullarda uygulanmasının sağlanması,

Sınıflar 5 6 7 8
Ders Saati 5 6 7 7
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	 2 Ünite sonunda öğrenmenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği-
nin değerlendirilmesi amacıyla ünite değerlendirme sınavı (ÜDS) uygula-
ması yapılması,
	

	 2 Ulusal ve Uluslar arası yarışmalarda (WaterlooUniversity (Pasca
l,Cayley,Ferrmat),American Math. Contest ,Tübitak Proje Yarışması gibi) 
başarılı olan öğretmenlerin ödüllendirilmesi, söz konusu yarışmalara ka-
tılımın teşvik edilerek imkanlar ölçüsünde öğretmen ve öğrencilerin gi-
derlerine katkı sağlanması, bu amaca yönelik ilgili yönetmelikte gerekli 
düzenlemenin yapılması,
	

	 2 Etkili öğretim yöntemleri üzerine workshoplar geliştirilmesi; 
(Geogebra, Matematiksel Modelleme, Geometer’sSketchpad, Eğitim 
Koçluğu vb.)
	

	 2 Tüm MEV Kolejlerinde tek başına yönetim yerine birlikte yönetim 
amacıyla öğretmenlerin kurumun genel işleyişine yönelik karar sürecine 
katılımın sağlanması,
	

	 2 3-D video filmleri Lise Matematik Zümresi için oldukça yeter-
siz kalmaktadır. Uzay Aksiyomları, Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri 
gibi görselliğe dayalı konularda 3-D filmlerinin temin edilerek kullanımının 
sağlanması,
	

	 2 Sınıflarımızda kullanılan smart tahtalar için Geogebre  ve Math.
Tools programlarının lisanslı olarak alınması,
	

	 2 Seminer çalışmalarının küçük gruplarla mümkün olduğunca 
branşa yönelik olarak yapılmasının zümre çalışmalarına daha olumlu yan-
sıyacağı inancındayız. Bu amaçla, haziran dönemi seminer çalışmaların-
da, zümreler bazında üniversite öğretim üyelerinin alanları ile ilgili öğretim 
yöntemleri ve yeni uygulamaların (Aapple Sınıfları, Google Sınıfları vb.) 
paylaşılabilmesi ve sertifika almaya yönelik hizmet içi eğitim seminerleri 
düzenlenmesi,
	

	 2	 Eğitim öğretime hazırlıkların ve planlamaların ortak olması adı-
na çalıştayların haziran ayı seminer döneminde yapılması okullar arası 
birlikteliğin sağlanması için önemlidir. Bu amaçla, seminer dönemlerinin 
Haziran ve Ağustos ayı ile  sınırlandırılması, yapılan seminerlerin zümre/
branş bazında yürütülmesi ve zümre başkanları çalıştayının her sene se-
miner dönemlerinde düzenlenmesi,
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	 2	 Öğretmenlerin kişisel ve alanları ile ilgili gelişimlerine katkıda 
bulunacak eğitim programlarına katılımının sağlanması ve maddi olarak 
desteklenmesi,
	

	 2	 Matematik Eğitimine Yönelik Akademik Konferansların belirlen-
mesi ve öğretmenlerin bunlara katılımının sağlanması,
 
 2	 Kolejlerimizin sürekli kurumsal gelişimine katkı sağlamak ama-
cıyla, yarışmalarda, etkinliklerde ve gezilerde edinilen bilgi ve becerile-
rin paylaşımının sağlanması, mümkün olduğunca gezilerin ve etkinliklerin 
birlikte organize edilmesi,
	

	 2	 Öğrenci motivasyonu için çeşitli matematik etkinlikleri, geziler, 
ödüllü yarışmalar (sadece etkinliğe katılımın bile ödülle cesaretlendiril-
mesi) düzenlenmesi; öğretmen motivasyonu için ise yaptığı çalışmaların 
değerlendirilmesi,
	

	 2 Kurumsal kimliğimizin gelişmesine destek sağlaması amacıyla 
ulusal ve uluslararası eğitim/gelişim programlarının değerlendirilmesi,
	

	 2 Proje yarışmalarında büyük fayda sağlayacağı düşünüldüğün-
den, üniversitelerle anlaşma yapılarak her branş için bir akademisyen ile 
işbirliği yapılması,
	

	 2 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında yapılacak olan YGS-LYS 
çalışmalarının ders yılı bitmeden planlanması ve öğrenciye duyurulması, 
ayrıca  veliler ile kayıt süreci öncesinde paylaşılması,
	

	 2 Ölçme ve Değerlendirme Biriminin daha sağlıklı hizmet vere-
bilmesi için kadrosunun arttırılması, yazılı sınavların ve test sınavlarının 
analizlerinin ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından yapılarak rapor 
halinde zümrelere gönderilmesi, sınavların sonuçlarının zümreler tarafın-
dan daha sağlıklı bir şekilde analiz edilmesinin sağlanması,
	

	 2 Tüm kolejlerimizde ortak olarak uygulanan sınav sonuçlarının, 
performans kriterlerinden biri olarak değerlendirilip değerlendirilmeyece-
ğinin tartışılarak belirlenmesi,
	

	 2 Bursluluk Sınavının zorluk derecesinin oldukça yüksek olması 
olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu sınavda zorluk derecesinin ayırt edici 
bir şekilde ayarlanmasına ve genele hitap edecek şekilde soruların da 
bulundurulmasına, bursluluk sınav sorularının öğretmenlerimiz tarafından 
seviye ve kazanımlara uygun olarak değerlendirilmesi,
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	 2 Zümrelerin elde ettiği tüm başarıların tanıtım faaliyetlerinde 
kullanılması,
	

	 2 Mezunlar derneğinin kurulması, mezunlar günü yapılarak gerek-
lim katılımın sağlanması,
 
 2	 MEV Kolejleri arasında uygulama birliği ve kurum kültürünün ge-
lişmesine katkı sağlamak amacıyla ortak matematik yarışması düzenlene-
rek gelenekselleştirilmesi,
 
 2 Eğitimde farklılık yaratacak yeni uygulama ve öneriler konusun-
da ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
	

	 2 Teknolojinin dersle bütünleştirilmesinin çok önemli olduğu düşü-
nülerek kolejlerimizde bilgi teknolojisi uzmanı (IT Uzmanı) istihdam edil-
mesinin değerlendirilmesi, 
 
 2	 Ulusal ve Uluslararası projelere hazırlama, proje yönetme ve pro-
je sonucunu raporlaştırma konularında öğretmenlerin eğitim almalarının 
sağlanması,
 
 2	 Ulusal (TÜBİTAK, Bu Benim Eserim, Darüşşafaka Salih Zeki, 
BEFMO, Cahit Arf, MATDER gibi) Uluslar arası (Gauss Matematik 
Yarışması, World Math Day gibi) yarışmalara katılmak öğrencinin özgüve-
nini ve kuruma olan bağlılığını artıracaktır. Bu yarışmalar ile ilgili bilgi ban-
kasının oluşturulması çok önemlidir. Bu amaçla, okullarda proje hazırlama 
klübü açılması ve kulüplerin bu yarışmalara göre sınıflandırılması,
	

	 2 Kurumsallığın oluşturulması açısından ortak dokümanın kullanıl-
ması önemlidir. Bu yüzden, yazılı sınav formatının standartlaştırılması, so-
ruların kazanımlara dayandırılması, cevap anahtarlarının ayrıntılı bir şekilde 
hazırlanması ve sınav sonuçlarının geri bildirimlerinin standartlaştırılması,
	

	 2 Tüm MEV Kolejlerinin Eğitim-Öğretime ilişkin her konuda (Ders 
saati, içerik, materyal, fiziksel donanım, kadro vb) standartlar geliştirilmesi,
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FEN BİLİMLERİ ZÜMRESİ:

	 2	 MEV Ortaokullarının tümünde Fen Bilimleri ve Fen ve Teknoloji 
ders saatlerinin eşit ders saatinde olması ve cumartesi günlerinin ders 
programına dâhil edilmesinin değerlendirilmesi,

	 2	 Geliştirilen eğitim programlarıyla ilgili kazanımların pekiştirilme-
si için, laboratuvar dersi adı altında ek bir ders saatinin eklenmesinin 
değerlendirilmesi,

	 2	 Akademik başarının arttırılması amacına yönelik yönetici-öğret-
men-veli işbirliğinin güçlendirilmesi,

	 2 Seçmeli derslerin MEV Kolejlerinde mümkün olduğunca ortak uy-
gulanması ile ilgili ilke kararı alınması, Ortaokullar da ilköğretim kurumları 
yönetmeliği ve öğrenciden gelen talep doğrultusunda, 9 ve 10. Sınıflarda 
fizik ve kimya derslerini desteklemek amacıyla, bilim uygulamaları seç-
meli dersinin yıllık planda belirtilen çalışmalar doğrultusunda planlanması 
haftalık ders dağılım çizelgesi imkan verdiği ölçüde Okul Müdürlerinin ini-
siyatifinde uygulanması,
	

	 2	 9. Sınıflarda 2’şer saat olan fizik ve kimya derslerinde müfredat 
programını yetiştirmek zor olduğundan 1’er saat arttırılması hususunsun 
yeniden gözden geçirilmesi,
	

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinde, laboratuar öğretmeni veya bir laborantın 
görevlendirilmesi hususunun değerlendirilmesi,
	

	 2	 Öğretmenlerin eğitim programlarına ve yarışmalara (ulusal-ulusla-
rarası, vb.) katılımının desteklenmesi ve alınan başarıların ödüllendirilmesi,
	

	 2	 Okullararası iş bölümü yapılarak akademik birlikteliğin güçlendi-
rilmesi, tüm Kolejlerimizde yapılan ortak içerikli akademik ve sosyal çalış-
maların eş zamanlı olarak paylaşılarak motivasyonun arttırılması,
	

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinde, zümre öğretmenleri çalışmaları açısından 
geçmiş yıllarda başlatılan uygulamalarda ( hafta içi 1 gün okul sonrası 
zümre çalışması için kalınması ) farklılıklar gözlenmiştir. Bu tür uygulama-
lara bir standart getirilmesi,
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	 2	 Alanında etkin isimlerin belirlenen bir konuda daha geniş sürece 
yayılarak seminerler vermesi, bu sayede, bir konu üzerinde daha etkin bil-
gi sahibi olunması ve çalışma sonucunda sertifika alınabilmesi, bu semi-
ner konularının, okulun ihtiyacına, branşlara yönelik belirlenmesi ve atölye 
çalışmasına yönelik olması, (örneğin; yaratıcı drama, grup çalışması)
	

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinde gerçekleşen ve verim alınan seminerlerin 
diğer okullarda da gerçekleştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşım seminer-
lerine yönelik sunumlardan öğretmenlerin daha çok yararlanmasını sağla-
yıcı gerekli planların yapılarak uygulanması,
	

	 2	 3D sınıflarının arttırılması, öğretim materyallerinin içeriklerinin 
zenginleştirilmesi ve Türkçeye çevrilmiş son içeriklerin temin edilmesi,
	

	 2	 TEOG, YGS ve LYS kurslarında etkinlik ve verimliliğin sağlanarak 
başarının artırılabilmesi için, gerekli çalışmaların titizlikle sürdürülmesi,
	

	 2	 Uygulanan deneme sınavların ölçme ve değerlendirilmesinin 
doğru bir şekilde yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
	

	 2	 Kurum kültürümüzün gelişmesi için bilim şenliklerinin 
kurumsallaştırılması,
	

	 2	 Önümüzdeki yıldan itibaren süregelen okul içi çalışmalarının  (sı-
nav, test vb.) yanı sıra TEOG ve üniversite hazırlığa yönelik sınav ve test 
uygulamaları da yapılacaktır. Bu doğrultuda ölçme değerlendirme birimin-
de gerekli hazırlıkların ivedilikle yapılması önemlidir. Ayrıca bu hazırlıkların 
ve planlanan çalışmaların 1.dönem sonuna kadar bitirilerek velilerimize 
duyurulması, öğrencilerimizin kurumumuza devamına katkı sağlanması,
	

	 2	 Kolejlerimizde uygulanan bursluluk sınavının tüm seviyelerde ya-
pılması, soruların öğrencilerimizin seviyelerine uygun olması, Kolejlerimize 
devam edecek başarılı öğrencilerin sayısını arttırılması,
	

	 2	 Öğrencilerin, farklı şehirlerde Kolejlerimiz olduğunu ve geniş bir 
ailenin bir parçası gibi hissetmesini sağlamak için, şehirlerarası ziyaretle-
rin artması, bu amaçla;
 23 Nisan, 19 Mayıs törenlerinde bir grup öğrencinin farklı şehirlerdeki 
MEV Kolejlerini ziyaret etmesi ya da bir gösteri sergilemesi, 
 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde tüm MEV Kolejlerinden temsilci-
lerin gelerek Ankara Koleji ile Anıtkabir ziyareti yapılması,
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	 2	 MEV kuruluş günü ortak şiir-resim–kompozisyon yarışması dü-
zenlenmesi, ödüllerinin verilmesi öğrencilerin Ankara’da toplanması ve 
vakfımız binasını tanımaları sağlanması,
	

	 2	 Ortak spor müsabakalarının yapılması,
	

	 2	 Bilim şenliklerine katılım sağlanması,
	

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinde MEV Marşı’nın aynı şekilde ve aynı za-
manlarda okunmasının sağlanması,
	

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinde öğrenci giysilerinin ortak hale getirilebil-
mesinin değerlendirilmesi,
	

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinde Ankara Okulumuzda ki gibi MEV Store 
(MEV Dükkânı ) oluşturulmasının değerlendirilmesi,
	

	 2 MEV Kolejlerinde defter-kitaplarda (devlet kitapları hariç) ortak 
bir MEV logolu kapak uygulamasına gidilmesinin değerlendirilmesi,
	

	 2	 Tüm MEV Kolejlerindeki öğretmenler arası ve veli iletişim tek bir 
formatta sağlanması, kurum e-mailleri kullanılmasının değerlendirilmesi,
	

	 2	 Seminer zamanlarında, grup grup öğretmenler, farklı okulları zi-
yaret ederek paylaşımlarda bulunması, seminer sunumlarının veya atölye 
çalışmalarının birlikte yapılmasının değerlendirilmesi,
	

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinin katkıda bulunacağı ve Vakfımızın katkıları 
ile MEV ORMANI oluşturulması ve bunun yayın organlarından duyurulma-
sının sağlanması,
	

	 2	 MEV Kolejleri araç-gereç veya hatıra eşyaları üretilmesi ve tüm 
okullarda ortak olarak kullanılabilmesi, bu eşyalarda öğrencilerin ürünleri-
nin kullanılmasının değerlendirilmesi,
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SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ

	 2	 Lise grubu; Coğrafya 9,Coğrafya 10, Tarih10, TC. İnkılâp Tarihi 
ve Atatürkçülük dersleri haftalık ders çizelgelerinde 2 saat olarak ye-
rini almaktadır. Ancak içeriği gereği kazanımların verilmesinde yete-
riz kaldığından haftalık ders çizelgelerinde en az 3 saat yer almasının 
değerlendirilmesi,
 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi yalnızca 12.sınıf Türkçe Sosyal 
alanlarda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için seçilmektedir. Ancak 
diğer öğrenciler günümüz olaylarına daha akılcı bakmaya yol açacak bu 
dersten mahrum kalmaktadırlar. Bu yüzden bu dersin 12 sınıf seviyesinde 
ya da 11.sınıf seviyesinde tüm sınıflarda haftada 2 saat zorunlu dersler 
arasında yer almasının değerlendirilmesi,
 Düşünme Eğitimi Dersi, Uluslar Arası İlişkiler Dersi, Psikoloji Dersi ve 
Sosyoloji Dersinin zorunlu olarak okutulmasının değerlendirilmesi,
 
 2	 Ortaokul grubu; Sosyal Bilgiler 7 dersi haftalık ders çizelgesinde 
3 saat olarak yerini alması, ancak özellikle Osmanlı Tarihinin yoğunlaştığı 
ve tarih ile ilgili kavramların yerleştirilmesi gerektiği birçok kazanımın 7. 
Sınıfta toplanmış olduğunun görülmesi, TEOG sınavı sorularının çözümü 
için temel kavramların yerleştirilmeye çalışıldığı 7. Sınıf ders saatinin 4 
olmasının değerlendirilmesi,
 8.sınıflar TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük haftada 2, Vatandaşlık ve 
İnsan Hakları Eğitimi haftada 1 saat olarak ders çizelgelerinde yerini al-
maktadır. Ders dağıtımında iki ders aynı öğretmene verilmektedir. Bu saye-
de öğretmen TEOG’da soruların çıkacağı TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 
dersi için Vatandaşlık ders saatinden destek almaktadır. Bu yıl 1.dönem  
TEOG sınav konularının arttırılması nedeniyle Vatandaşlık dersinin sınav 
takvimindeki yeri dahi değiştirilmiştir. Ancak 2015-2016 eğitim öğretim 
yılında Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi programdan kalkacaktır. 
Bu durumda TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için 8.sınıflarda ders 
kazanımları ve test tekniği çalışmaları için saat sıkıntısı doğuracaktır. Bu 
sorunun çözüme kavuşturulmasının değerlendirilmesi,
 
 2	 Yarıyıl ve yaz tatillerinde uygun düzeyde ve ağırlıkta ödev veril-
mesinin yararlı olacağı hususunun değerlendirilmesi,
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 2	 Sosyal Bilgiler derslerine ait laboratuarların olması ve derslik sis-
teminin daha büyük yarar sağlayacağı hususlarının dikkate alınması,
 
 2	 Öğrenci motivasyonunu artırmak için; başarılı öğrencilere özen-
dirici bazı çalışmalar yapılabilmesi, öğrencilerimizin okul gezilerindeki 
masraflarının karşılanması, farklı hediyelerle ödüllendirme yapılabilmesi, 
(örneğin okul yardımcı kitapları, forma, spor kıyafetleri vb.) yapılan dene-
me sınavlarında başarısı en yüksek olan sınıfa ödül verilebilmesi (örneğin 
sınıfta pasta kesilmesi, okul dışı bir etkinliğe katılma vb.)  hususlarının 
değerlendirilmesi,
	

	 2	 Öğretmen motivasyonunu artırmak için; öğretmen çocuklarına 
uygulanan burs oranlarının artırılması ya da tam burslu okutulması,eğitim 
ödeneklerinin tekrar ödenmesi, yurtiçi yurt dışı gezilerinin düzenlenme-
si, öğretmenlerin alanlarında program geliştirme, değerlendirme, öğretim 
metotları, materyal geliştirme ve kullanımı gibi konularda eğitim görme-
leri, konferans, seminer gibi yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılımların 
sağlanması hususlarının değerlendirilmesi,
	

	 2	 Çalıştayların düzenli olarak yapılması, seminer dönemlerinin öğ-
retmenlerin ortak paylaşımıyla belirlenmesi, Haziran ayı seminer döne-
minde tüm Kolejlerimizin zümre başkanlarının katılacağı çalıştayların ya-
pılması ve bir sonraki yılın planlanması, 
	

	 2	 Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik yapılan hizmet içi 
eğitim seminerlerinin daha verimli olması, belirli bir tema seçilerek sü-
rekliliği olan bir program hazırlanması, seminer döneminin tamamlanması 
sonucunda öğretmende mesleki farkındalık yaratılması, (Bu tema öğrenci 
koçluğu, NLP, aktif öğrenmedeki farklı yöntemler, teknoloji kullanımı, dil 
becerilerinin gelişimi ile ilgili olabileceği) Alanında profesyonel kişilerle, 
sonucunda bir sertifika alınabilecek programlar üzerinde de çalışmalar 
yapılması, istekli olan branş öğretmenlerinin, uluslar arası projelerin art-
masında etkili olacağından yabancı dil öğrenmelerine ya da geliştirmele-
rine imkân verecek bir seminer programı uygulanması, 
	

	 2	 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) 
adı altında Ulusal Ajansın Avrupa yürüttüğü Uluslararası eğitim/gelişim 
programları ile okul personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve okul per-
soneline (öğretmenler, idareciler) yurt dışında mesleki gelişim fırsatı bul-
ma şansı oluşmaktadır. Bireysel başvurunun kabul edilmediği bu progra-
ma okul olarak başvuru yapılması gerekmektedir. 2 günden 2 aya kadar 
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hareketlilik süresi olabilen bu programda masraflar Ulusal ajans tarafın-
dan karşılanmaktadır. Başvurular elektronik ortamda ve en geç 04 Mart 
2015 tarihine kadar yapılabilmektedir. Bu projeden yararlanmanın iyi ola-
cağı hususunun değerlendirilmesi,
	

	 2	 Sosyal etkinlik çalışmalarının esasları arasında öğrenciye faydalı 
olma, gelişimine katkı sağlama, akademik düzeyini arttırma, iletişim be-
cerilerini güçlendirme gelmeli, bu esaslar ışığında haziran ayı içinde yapı-
lacak olan zümre başkanları çalıştayında tüm Kolejlerimiz arasında ortak 
etkinlikler geliştirilmesi,
	

	 2	 Okullar arası bilim kurullarının bilgi paylaşımı yapabilmesi için bi-
lim kurulu üyelerinin toplandıkları saatlerin tüm Kolejlerimizde aynı olma-
sı ve bu saatlerde online iletişime geçilmesi, Kolejlerimizin proje listeleri 
oluştuktan sonra ortak olan projelerin birleştirilmesi, proje örneklerinin bir 
katologta toplanıp dağıtılması, proje ve etkinliklere katılımı arttırmak için 
öğrenci ve öğretmenin ödüllendirme politikasının uygulanması, bu amaç-
la,  ortak bir bilim şenliği ve bir gezi düzenlenmesi,
	

	 2 Teknolojinin eğitimde doğru şekilde kullanılması önemlidir. Ancak 
tüm kazanımların öğrencilere yalnızca teknoloji kullanarak verilemeyeceği 
de ortadır. Teknolojiden yararlanmak esas olmalı, eğitimin bütünüymüş 
gibi algılanmamalıdır.Teknoloji kullanımında hedeflerin belirlenmesi ve bu 
hedeflere ulaşılması Kolejlerimizde görevli öğretmenler arasından prog-
ram geliştirme birimleri oluşturulmalıdır. Tüm MEV Kolejleri zümrelerinin 
ortak bir yardımcı yayında birleşerek smart board uygulamalarının ge-
liştirilmesi ve Kolejlerimizin tamamına yayılması bu birim ile sağlanabilir. 
Ancak bu birimde görev alan öğretmen sadece bu alanda çalışmalı ve 
gerekli teknolojik bilgiye sahip olmalıdır. Böylece tüm kurumlardaki züm-
relerimizin ortak olarak kullanabileceği bir sunum, etkinlik-çalışma kâğıdı 
havuzu oluşturulması, bu ihtiyaç kurum içinden işin mutfağından gelen 
kişilerle giderilebilmesi, kitap, etkinlik vb. çalışmaların akıllı tahtaya uyar-
lanmış olması hususlarının değerlendirilmesi,
	

	 2	 İnternet hızının arttırılması ve alt yapısının güçlendirilmesi, kablo-
suz ağa geçiş yapılmasının değerlendirilmesi,
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	 2	 Yetiştirme ve hazırlık kursları (YGS-LYS ve TEOG vb.) uygula-
malarının devam etmesi, okul açılmadan önceki haftalarda sınav grupla-
rına yapılacak olan hızlandırma çalışmalarının tüm Kolejlerimizde benzer 
programlarla uygulanabilmesi, özellikle sınav seviyeleri olan 8 ve 12. Sınıf 
ders dağıtımları yaparken öğrencilerin soru çözecekleri derslere öncelik 
tanınması,
	

	 2	 Ankara Kolejimizce hazırlanmış olan Sosyal Bilimler YGS cep ki-
tabı örneğini paylaşıldı. İyi bir çalışma olduğu sonucuna varıldı. Özellikle 
sınav dersleri için cep kitabının hazırlanması; taşıma ve pratik yoldan bil-
giye ulaşım kolaylığı sağlayacağından bütün okullarda kullanılması,
	

	 2	 Kültür-Sanat-Spor Faaliyetlerinin planlanması için sene sonu 
zümre toplantısında değerlendirme yapılması uygun olacağı, Yurtiçi ve 
yurtdışı gezileri topluma kültür sanat yoluyla tarih bilinci, tarih sevgisi aşı-
lamanın yanında, öğrencilerin gelişiminde görsel ve uygulamalı eğitime 
katkısı açısından son derece yararlı olması nedeniyle gerek öğrenci ge-
rekse öğretmen gezilerinin bazılarının tüm kurumlarımızın katılımı ile dü-
zenlenmesi, gezi hazırlık, gezi sonrası değerlendirme gibi formların tüm 
kurumlarımızda ortak olarak kullanılması,
	

	 2	 Yayınlar, dergiler, bültenler vb. çalışmalar Kolejlerimizde yaptığı-
mız etkinlik, çalışma gibi her türlü faaliyetin sonucunu sergileyebileceği-
miz ve özellikle okul dışı kişiler ile iletişim kurabileceğimiz araçlar olması 
nedeniyle bu çalışmalarda zümrelerin yaptıkları ya da yapmayı planladık-
ları etkinliklere yer verilmesi,
	

	 2	 Tüm Kolejlerimizin Ölçme Değerlendirme servisleri ortak olarak 
bir sınav şablonu oluşturması, proje değerlendirme ölçeklerinin ortak 
olması, hazırlanan ortak formatın okulun kişisel gerekliliklerine yönelik 
uyarlanabilmesi,
	

	 2	 Yayın seçerken tüm zümrelere danışılmasının daha yararlı olaca-
ğının değerlendirilmesi,
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	 2	 Bursluluk sınav sorularının iyi ayarlanması ve seviyeden çok faz-
la ayrılmaması, kendi yetiştirdiğimiz iyi öğrencimizin diğer okullara geç-
mesini önlemek adına bu çalışmayı çok titiz yürütmesi, bu sınavın 2-11. 
Sınıflar arası tüm sınıflarda uygulanması, bursluluk sınav sorularının ilgili 
öğretmenler tarafından hazırlanması,
	

	 2	 Kolejlerimizin Web sayfalarının yeniden düzenlenmesi, her oku-
lun ayrı sayfası üzerinden diğer kurumlara bağlanabilmesi,  mutlaka biri 
İngilizce olmak üzere farklı dil seçeneklerinin yer alması, (Uluslar arası bağ-
lantılı projelerimizde bu sıkıntı daha çok hissedilmekte, proje ortaklarımız 
genel sayfa üzerinden çalışacakları okulu dahi bulmakta zorlanmaktadır) 
Sitenin sık sık güncellenmesi, 
	

	 2	 Sosyal paylaşım sitelerinde okul yetkilileri tarafından hazırlanan 
sayfalara velilerimizi yönlendirmesi, bazı isim benzerliği olan profillerinin 
sahte olma olasılığı yüksek olduğundan veli bilgilendirme yazılarının altına 
kısa bir not olarak bu adreslerin verilmesi, öğrencilere de yaş gruplarına 
uygun olarak kendileri ya da aileleri üzerinden bu paylaşımları izlemeleri-
nin sağlanması,
 
 2	 Tüm okullardaki zümreler arası işbirliğinin sağlanmasında, ko-
ordinasyonun kurulmasında, ortak yazılı soruları, ortak testler, sunumlar 
vb. çalışmaları yürütecek ve denetleyecek akademik koordinatörün/biri-
min görevlendirmesi, kullanılan bazı materyallerde ortaklık sağlanması, 
Ağustos seminerleri döneminde yapılan ve her okulun ayrı ayrı hazırladığı 
yıllık planların ortak hazırlanması, Haziran ve Temmuz döneminde plan-
larda dikkat edilecek noktaların vurgulanması, planları belirlenen esasları 
dikkate alarak bir kurum tarafından hazırlanarak dağıtabilmesi, (Bu hem 
uygulanmada birliktelik hem de zaman tasarrufu sağlar. Aynı durum gezi 
formları, proje değerlendirme ölçeği formu, öğrenci takip formu, sınav for-
matı vb. için de sağlanabilir.)
 
 2	 Yardımcı kaynak olarak kendi öğretmenlerimizce üretilenlerin 
materyallerin kullanılması, geliştirilmesi gerekenler için yeni çalışmaların 
yapılması, hazır materyallerin en iyilerinin bile kimi zaman yetersizliği gö-
rülmekte ya da zümre öğretmenlerinin anlatım tarzına uygun olmaması, 
öğretmenlerimizce hazırlanmış ve halen bazı Kolejlerimizde uygulanmak-
ta olan ders defterinin daha yararlı olması, ancak okul ya da vakıf bünye-
sinde oluşturulacak bir birimin yeni ortak materyal üretme, geliştirme gibi 
çalışmaları yapmasının değerlendirilmesi,
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ZÜMRESİ

	 2  Yeterli sayıda Rehber Öğretmen bulunması durumunda rehber 
öğretmenler zümre başkanı uygulamasının tüm okullarda bulunması,

	 2  PDR Birimlerinin norm kadrosunun belirlenmesinde aşağıdaki 
hususların dikkate alınmasının yararlı olacağı;

	 	 3  Veli ve öğrenciye ayrılan bireysel görüşmelerin zamanı,

	 	 3	 Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel yönden takibinin zorluğu,

	 	 3	 Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle yapılan grup çalışma-
larının amacına ulaşmaması.

	 2		Rehber öğretmenlerin belli bir sıra ve uzmanlık alanları doğrultu-
sunda dışarıda uzun süreli eğitimleri almaya yönelik bir programın oluştu-
rulması ve bu eğitimlerin alınmasına kurumsal destek sağlanması,

	 2		Vakıf Kolejleri arasında hizmetiçi eğitim seminerlerinde bir ortak-
lığın sağlanarak, sertifikalı eğitim programlarına ağırlık verilmesi,

	 2		Özel okullar Birliği’nin Şubat tatili sürecindeki sempozyumuna 
özellikle rehber öğretmenlerin katılmasına özen gösterilmesi,

	 2		Bilsa – Okul Sis programı Rehberlik modülünün her 4 okulda da 
kullanılamaması, ayrıca öğrencilerin detaylı kayıt bilgilerinin idareci olarak 
atanmadığınız sürece görülememesinden dolayı, programın rehberlik açı-
sından işlerliği bulunmamakta ve kullanılamamaktadır. Bu açıdan, Simya 
rehberlik yazılımının İstanbul Büyükçekmece’de kullanıldığı ve yararlı oldu-
ğu, bu programın diğer Kolejlerde de satın alınmasının değerlendirilmesi,

	 2		Bursluluk sınavı ile ilgili rehberlik servisine yansıyan sıkıntılar; 
bursluluk sınavı sonucunda kendi öğrencilerimizden %100 burs kazanan 
olmaması nedeniyle bu sürecin veliler tarafından okulun eğitiminin sorgu-
lanmasına neden olmayacak şekilde düzenlenmesi,
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	 2	 Gelişimsel rehberlik modeli ile birlikte psikolojik danışmanların 
rolleri daha da çeşitlenmiştir. Bu rollerden bazıları: Bireysel danışma, kü-
çük grup danışması, sınıf rehberliği, akran yardımcılığı, konsültasyon ve 
koordinasyon, şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu yoğun süreçte, “Görev 
tanımımızda” yer almayan işlerin verilmemesine özen gösterilmesi, bu ko-
nuda yöneticilerin gerekli hassasiyeti göstermesi,

	 2	 Okullarda Özel Eğitim Öğretmeni kadrosu oluşturulmasının 
değerlendirilmesi,

	 2	 Öğrenci davranışları karşısında, her dört okulda olumlu davra-
nışların özellikle ilkokul ve ortaokul kapsamında daha çok pekiştirilmesi 
adına, davranış perdesi vb. uygulamaların oluşturulması esas alınması, 
lise düzeyinde ise Onur Kurulu ile çalışmaların ortak yürütülmesi,

	 2	 Yapılan uygulamalar değerlendirildiğinde, Milli Eğitim Vakfına 
bağlı olan dört okulda farklılıklar olduğu görülmüştür. Ortak uygulamaların 
belirlenmesi adına aşağıda yazılanların önerilmesi;

	 	 3	 Kayıt görüşmelerinde, akademik bilgilendirme ve okulun iç 
işleyişi ile ilgili müdür yardımcısının hâkim olduğu bazı teknik konular ön 
plana çıkmaktadır. Bu nedenle velinin yetkili bir kişi ile görüşme isteği ve 
alacağı bilgileri okul müdür yardımcılarının vermesi uygundur. Bu durum 
velinin kayıt için karar vermesini kolaylaştırmaktadır. 

	 	 3	 Veli kesin kayıt yaptırmaya karar verdikten sonra öğrenci ada-
yı ile rehber öğretmenin tanıma çalışmasını uygulaması uygun olacaktır. 
Çünkü tanıma çalışmasına ayrılan süre kendi öğrencilerimizin rehberlikten 
yararlandıkları süreyi kısıtlamaktadır. 

	 	 3	 Kayıt görüşmelerinin yoğun olduğu dönemlerde bir veya iki 
hafta sonunun “tanıtım günleri” olarak belirlenmesi hem okulun değerini 
artıracak hem de velilerin kayıtla ilgili net bir karar vermelerini sağlayacaktır. 

	 	 3	 Okula kaydı yapılması uygun olmayan öğrencilerle ilgili verile-
cek geri bildirimin okul idarecileri tarafından yapılması uygun olacaktır.
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YABANCI DİL ZÜMRESİ:

	 2	 Ders Saatleri:  Yabancı diller ders saatleri tüm Kolejlerimizde de-
ğişkenlik göstermektedir. Her bir okulda çeşitli nedenlerden dolayı farklı 
ders saatleri uygulanmakta olup, aşağıdaki saat dağılımı önerilmektedir:
9. sınıf yabancı dil ders saatlerinin 6 (+ 4) şeklinde [dört saatlik seçmeli 
derslerinin İngilizceye verilmesi durumunda]; 10. sınıf (TM/ FM ve Sosyal 
dersleri) ise 4 (+ 1);  10. sınıf ‘Dil Sınıfı’ ise 4 (+ 1) (+ 4) [dört saatlik seçmeli 
derslerinin İngilizceye verilmesi durumunda] uygulanması,

	 2	 Tüm ilköğretim okullarımızda ise (1-4 ve 5-8 yaş grupları) yaban-
cı diller ders saat sayısı, MEB müfredatı izin verdiği kadar kullanılması,

	 2	 Sınav Sayıları: Yeni yönetmeliğe göre yabancı dil değerlendirme 
sınavlarının dört becerinin de ölçülmesine uygun hazırlanması ve uygula-
nacak sınav sayılarının öğrenci ihtiyacına göre 2 ya da 3 olarak yapılması,

	 2	 Seviye Tespit Sınavları:  Yabancı dillerdeki seviyelendirme poli-
tikalarımız da tüm Kolejlerimizde değişkenlik göstermektedir. İngilizce ve 
Almanca seviye belirleme sınavlarının MEV Kolejleri öğretmenleri tarafın-
dan hazırlanarak ortak olarak uygulanması,
Okul açılmadan önce yapılan İngilizce seviye tespit sınavının sonuç-
larına göre 9.sınıfın şubelerinin oluşturulması ve (haftalık ders çizelgesi 
İngilizce ders saatleri eş zamanlı ayarlanarak) 12. sınıf sonuna kadar de-
vam edilmesi,
Eksikleri tespit edilmiş olan ilköğretim öğrencilerini alt seviyede grupla-
mak yerine (örneğin diğer okullardan gelen öğrenciler) bu öğrencilere tak-
viye kursları verilerek seviyelerinin yükseltilmesi,

	 2	 Hafta Sonu Uygulamaları: Yabancı dillerdeki hafta sonu uygula-
maları da tüm Kolejlerimizde değişkenlik göstermektedir.
Lise öğrencilerimiz için hafta sonu uygulanan yabancı dil dersleri müfre-
data devam etmek yerine sadece takviye amaçlı kullanılması,
İlköğretim öğrencilerimiz için ise, yukarıda da belirtildiği gibi ihtiyaç duyul-
ması halinde, takviye kursları düzenlenmesi,



183

	 2 Eğitim Metodları:  Dört temel becerinin yanı sıra, 21. Yüzyılın ge-
rekliliği olan analitik düşünme, yaratıcılık, akran işbirliği ve iletişim bece-
rilerinin de öğrencilere kazandırılması ve teknoloji kullanımını için ders içi 
ve ders dışı olmak üzere gerekli planlamanın yapılması,

	 2 İstanbul, İzmir ve Ankara Kolejlerinin ortak olarak kullanacağı 
e-library  (sanal kütüphane)  platformunun oluşturulması için çalışmalara 
başlanması,

	 2 Yurt Çapında ve Uluslararası Proje ve Sınavlar: Yurt çapında ve 
uluslararası proje ve sınavlara öğrencilerimizin katılımının sağlanması ve 
öğrencilerimizin bu tür proje ve sınavlarda yer alabilmeleri için yetiştiril-
mesi amacıyla kulüp saatlerinin olması,
MUN, World Scholars’ Cup vb. yarışmalara, ve TOEFL, Cambridge ESOL, 
TELC (Almanca) vb. sınavlara katılım ve Kolejlerimiz arası işbirliği ve bilgi 
paylaşımın sağlanması,  
Almanca seviyesinin belirlenmesi için TELC ya da FIT sınavlarına öğrenci-
lerin hazırlanması ve sınava girmelerinin sağlanması,

	 2 Yardımcı Ders Kitapları:  Tüm Kolejlerimizde 21.yüzyılın gerektir-
diği donanım ve içeriğe sahip yabancı dil kaynak kitap ve çevrimiçi prog-
ramların yıllık plan ve müfredatlarına uygun olarak belirlenmesi,
Her okulun kendi zümresi tarafından öğrencilerin ihtiyaçlarına en uygun 
olacak yardımcı ders kitaplarının seçilmesi uygulamasına devam edilmesi,

	 2 Öğrenci Takip Sistemleri (LMS- Learner Management Systems) 
ve Diğer Online Uygulamalar:   Öğrencilerimizi daha iyi takip etme ve 
yönlendirme teknolojileri (LMS) birçok yabancı yayın evlerinin dil öğretme 
kitaplarında mevcuttur.  Genellikle ücretsiz olarak her öğrenciye verilen 
ve internet üzerinde yapılan bu ek alıştırmalar, hem ders öğretmeni ta-
rafından hem de yönetici sıfatlı yetkili kişilerce kontrol edilebilmektedir.  
Yabancı dil eğitimini destekleyici sosyal paylaşım sitelerinin ve program-
larının yabancı dil zümrelerince kullanılması,

	 2	 LYS 5 Kursları:  Dil sınıfı seçmeyen ancak, LYS-5 sınavlarına gir-
mek isteyen her öğrenciye bu sınava yönelik kurs ya da bireysel çalışma 
imkânı sağlanması,
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	 2	 Bilgi Paylaşımı: Kolejlerimiz arasında uygulama birliğinin sağlan-
ması açısından tüm yabancı dil zümre başkanları bir araya gelerek (örne-
ğin: dönüşümlü olarak okullarımızda veya SKYPE gibi video bağlantıları 
kullanarak) Haziran seminer döneminde planlamanın yapılması,

	 2 Öğretmenlere eğitim teknolojisi kullanımında yardımcı olacak 
kurs ve seminer programları hazırlanarak sürekli uygulanması,

	 2	 Ortak Seviye Tespit Sınavlarının Hazırlanması:  Tüm yabancı dil 
derslerinde kullanılan seviye tespit sınavları da okullarda değişkenlik gös-
termektedir.  Bunu ortadan kaldırmak için, yabancı dil seviye tespit sınav-
larının tüm MEV yabancı diller zümreleri tarafından ortak olarak hazırlanıp 
uygulanabilmesi,

	 2	 Yabancı dil eğitimi çok belirleyici bir rol oynamaktadır ve özel 
okulları birbirinden ayrıt eden önemli unsurlardan biridir.  Bu nedenle, ku-
lüp çalışmalarına yer verilmesi ve beraberinde uluslararası projelere ka-
tılımın sağlanması, ders saat sayılarının belirlenmesi, 21. yüzyıl öğretim 
metotlarının hayata geçirilmesi ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, 
gibi alanlarda Kolejlerimizde gerekli metodoloji geliştirilerek uygulanması,

	 2	 Sosyal Faaliyet Saatleri: MEV Kolejleri, açılış toplantısında da 
vurgulandığı gibi başarımız sadece akademik alanlarda değil, sosyal alan-
larda da olmalıdır.  Her dört okulumuzda ilköğretim ve ortaöğretim bazın-
da, çeşitli nedenlerden dolayı, sosyal aktivitelere ayrılan saatler ya farklılık 
göstermektedir ya da hiç yer verilmemektedir.  Oysa kulüp saatleri verimli 
kullanıldığında çok avantajlar getirmektedir. Kulüp saatlerinde gerçekleş-
tirilen faaliyetler, örneğin, MUN, WSC, tiyatro gibi, Kolejlerimizin yurt içi ve 
uluslararası düzeyde farklı alanlarda temsil edilebilmesinin sağlanmasının 
yanı sıra somut bir şekilde hem öğrencilerimizin gerek yabancı diller öğ-
reniminde gerekse de kişisel gelişimlerinde ciddi katkıda bulunan çalış-
malardır.  Ayrıca, kamuoyunda ses getirdikleri için, mevcut öğrencilerimi-
zi kaybetmemek ve Kolejlerimize yeni öğrenciler kazanmak bakımından 
önemli bir rol oynamaktadır.  Kulüp saatlerinin, MEB müfredatı izin verdiği 
kadar kullanılması ve mümkün olduğu kadar tüm Kolejlerimizde birliktelik 
sağlanması,
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	 2	 Akademik Terimler Sözlüğü: 2012-2013 eğitim öğretim yılın-
da hazırlanan İngilizce/ Türkçe akademik terimler sözlüğünün hem öğ-
rencilerimizin lisans ve lisansüstü çalışmalarında faydalı olacağı hem 
İngilizcelerine katkısı olacağı için kullanılmasına başlanması,

	 2	 Tüm Zümrelerde İngilizcenin Yaygınlaştırılması:  Personel alı-
mında her zümre için iyi derece İngilizce bilen en az bir branş öğretmeni 
alınması, ayrıca yabancı dil bilen mevcut branş öğretmenlerinin (dil öğret-
menleri de dahil olmak üzere) o yabancı dili pekiştirmek veya ilerletmek 
için de teşvik edilmesi,

	 2	 SİS soruları öğrencilerimizin o dönem okudukları bilgileri (gramer 
ve kelime) zaman zaman kapsamadığı için İngilizce sınavlarının bu genel 
sınavlarda yer alıp almaması konusunun yeniden değerlendirilmesi,

	 2	 Kolejlerimizin internet bağlantı koşullarının iyileştirilmesi (fiber 
bağlantı)

	 2	 Ödev Verme Uygulamaları:  Öğrencilerimize verilen ödevlerin 
önemi büyüktür.  Her branş öğretmeni kendi ödevini vermektedir ve yapıl-
masını da beklemektedir.  Ancak, eğer ödevler, öğrencilerin ders yoğun-
luğuna uygun olarak planlanmadan verilirse daha az verim alınacaktır. Bu 
amaçla, zümreler arası işbirliği yapılarak bir plan çerçevesinde ödevlerin 
öğrenimi destekleyici amaca yönelik olarak verilmesi,

	 2	 Hafta sonu ödevlerimiz ya da proje ve performans ödevlerimiz 
öğrencilerimizin yaratıcılık becerilerini geliştirecek şekilde teknoloji ile de 
desteklenmelidir. 13 Eylül 2014 tarihinde değişen yönetmelik doğrultu-
sunda öğrencilere verilen performans notlarının belli kriterler doğrultusun-
da verilmesi maddesinden yola çıkılarak,  farklı seviyelere uygun değer-
lendirme ölçütlerinin belirlenmesi,



186

TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ EDEBİYATI ZÜMRESİ

	 2	 MEV Ödül Yönetmeliğinin tekrar gözden geçirilmesi, ödüllerin 
cazip hale getirilmesi, ödüllerin yarışmanın yapıldığı tarihlerde verilmesi-
nin daha uygun olacağı bu amaçla ödüllere ilişkin esas ve usullere göre; 
madde-7’nin
 “MADDE 7- Eğitim-öğretim yılı boyunca kazanılan başarıların kaza-
nıldığı dönemde değerlendirilmek üzere, başarı sağlayan öğrencinin ve 
katkı sağlayan öğretmenin bağlı olduğu okul müdürlüğünün uygun gö-
rüşü ve koordinatör müdürlüğün onayı ile ödülün kazanıldığı gün veya 
haftada yapılması” şeklinde düzenlenmesinin değerlendirilmesi,

	 2	 Kolejlerimizde kadrolu drama ve sahne sanatları öğretmeni kad-
rosunun, Yönetim Kurulunca ihdas edilmesi ve atamasının gerçekleştiril-
mesinin değerlendirilmesi,

	 2	 Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik yapılan hizmet içi 
eğitim çalışmalarının sertifika verilecek ve süreklilik arz edecek şekilde 
programlanması ve öğretmenin motive edilmesinin sağlanması,

	 2	 Üniversite öğretim üyelerinin alanları ile ilgili, eğitimde farklılık ya-
ratacak yeni uygulama ve önerilerinin paylaşılması, bu kapsamda Yaratıcı 
Drama Lideri Müjdat ATAMAN’ın vermiş olduğu iki saatlik seminerin, öğ-
retim yöntem ve tekniklerimizi destekleyen ve bize yeni yaklaşımlar sunan 
bir çalışma olduğu, bu gibi eğitimlerin daha geniş bir zaman dilimine ya-
yılarak uygulamalar üzerinden yapılması,

	 2	 MEV Proje Bankası oluşturulması ve okulların yapmış olduğu 
projelerin paylaşılması,

	 2	 Bilim şenliği ve yurt dışı gezilerinin ortak yapılabilmesi, bu kap-
samda bilim şenliği ve yurt dışı gezileri ortak olarak her yıl bir okulun ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmesinin değerlendirilmesi,

	 2	 Güzelbahçe Kolejinde MEVsim adlı bir gazete çıkarılmakta ve 
Öykü Seçkisi hazırlanmaktadır. 
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Ankara Kolejinde MEV’in Sesi adlı bir dergi çıkarılmakta ve Haberiniz Var 
mı adında bir bülten çıkarılmaktadır. İstanbul Kolejleri bir dergi hazırlığı 
yapılmakta, Haberiniz Var mı adında bir bülten çıkarılmaktadır. İstiklâl 
Marşı’nı Okurken adı altında öğrenci çalışmalarını içeren bir kitapçık ve 
Atatürk Şiirleri Seçkisi oluşturulmaktadır. 
Güzelbahçe ve İstanbul Basınköy Kolejlerinde Sanal Dergi çıkarılmaktadır.
Büyükçekmece Koleji “ Dört MEV’sim”  adı altında da öğrenci çalışmala-
rını içeren bir dergi hazırlığı yapılmaktadır. 
Bu uygulamaların tüm Kolejlerimizde dağıtılması ve yaygınlaştırılması ve 
ortak bir “Sanal Dergi” çıkarılmasının değerlendirilmesi, 

	 2	 Öğrencilerin, geniş bir ailenin parçası olduğunu hissetmesini 
sağlamak için, şehirlerarası ziyaretlerin artırılması, (Örneğin, 23 Nisan, 19 
Mayıs törenlerinde bir grup öğrencinin farklı şehirlerdeki MEV Kolejlerini 
ziyaret etmesi ya da bir gösteri sergilemesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma gü-
nünde tüm MEV Kolejleri temsilcilerinin Ankara’ya gelerek Ankara Koleji 
ile Anıtkabir ziyareti yapması)

	 2	 Dönem içerisinde, öğrenci değişimi şeklinde farklı Kolejlerin ziya-
ret edilmesi, derslere girilmesi ve atölye çalışmalarında öğrencilerin kay-
naşması, (Comenius projesinin işleyişi gibi)

	 2	 MEV kuruluş günü ortak şiir-resim–kompozisyon-resim yarışma-
sı yapılması, ödüllerinin verilmesi, öğrencilerin Ankara’da toplanması ve 
Vakfımız binasını tanımalarının sağlanması,

	 2	 Ortak spor yarışmalarının yapılması,

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinde MEV Marşı’nın aynı şekilde ve aynı za-
manlarda okunması,

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinde öğrenci giysileri ortak duruma getirilmesi-
nin değerlendirilmesi,

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinde bir MEV Store (MEV Dükkânı) oluşturul-
masının değerlendirilmesi,
 
 2	 MEV Kolejlerinde, defter – kitaplarında (devlet kitapları hariç) or-
tak bir MEV logolu kapak uygulamasına gidilmesinin değerlendirilmesi,
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 2	 Seminer zamanlarında, grup grup öğretmenlerin, farklı Kolejleri 
ziyaret ederek paylaşımlarda bulunulması, seminer sunumlarını veya atöl-
ye çalışmalarının beraber yapılması,

	 2	 Tüm Kolejlerin katkıda bulunacağı ve Vakfımızın katkıları ile MEV 
ORMANI oluşturulması ve bunun yayın organlarından duyurulmasının 
sağlanması,

	 2	 MEV Kolejleri araç-gereç veya hatıra eşyaları üretilmesi,  tüm 
okullarda ortak olarak kullanılması, bu eşyalarda öğrencilerin ürünlerinin 
kullanılması,

GÖRSEL SANATLAR ZÜMRESİ

	 2	 Haftalık ders çizelgesi izin verdiği ölçüde okul müdürlüğünün 
inisiyatifinde, görsel sanatlar zümresi olarak çevresel faktörler ve okulun 
imkânları göz önünde bulundurularak belirlenen derslerin ortak olması,

	 2	 Sanatın çocuk gelişimi üzerindeki etkisi azımsanamayacak ka-
dar çoktur. Ayrıca öğrencilerin çalışmalarını daha sağlıklı bir şekilde ya-
pabilmeleri açısından, zamanın az olmasından dolayı görsel sanatlar ders 
saatinin arttırılması, ayrıca seçmeli derslerin tüm Kolejlerimizde ortak uy-
gulanmasının öğrencilerin gelişimi açısından daha verimli olacağının dik-
kate alınması,

	 2	 Kulüp çalışmalarında öğrencinin ilgisini çeken sanatsal çalışma-
lar için yeni öğretim yılı başında, tüm MEV Kolejleri ile paylaşımda bulu-
nulması, proje ve buluş atölyesinin, yaratıcı tasarım, karikatür gibi farklı-
lık gösteren derslerin önümüzdeki ders yılında bulunmayan okullarda da 
oluşturulması,

2 Öğretim yılı başında hazırlanan etkinlik takviminde belirlenen okul içi 
yarışmalarda hem öğrenci motivasyonunu arttıracak hem katılımın faz-
lalaşmasını hem de daha özenli çalışmaların ortaya çıkması için öğrenci 
yaş seviyelerine göre ilgilerini çekebilecek hediyelerin belirlenmesi, sene 
başından duyurulmasının değerlendirilmesi,

2 Öğretmenlerin yıl içerisinde kendisine verilen görevler haricindeki 
ekstra çalışmalarda (proje, yarışma vb.) göstermiş olduğu performanslar 
için ödüllendirilmesinin değerlendirilmesi, 
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	 2	 Yapılacak eğitim seminerleri temel bilimler ve uygulamalı dersler 
olarak ayrı ayrı konumlandırılması, uygulamalı derslere ayrı seminer prog-
ramı konuları hazırlanması,

	 2	 Öğretmenlerin teşvik edilebilmesi amacıyla uluslararası projelere 
katılım sırasında ve kazanıldığı takdirde gidilen yerlerdeki harcamalarına 
katkı sağlanmasının değerlendirilmesi,

	 2	 Yapılacak yarışma etkinlik ve diğer çalışmaların okullar arasında 
görsel sanatlar zümrelerince oluşturulacak haberleşme ağı ile paylaşımı-
nın yapılması,

	 2	 Düzenlenecek olan etkinlik ve yarışmaların tüm MEV Kolejleri 
arasında duyurulması, yıl içerisindeki çalışmaların daha aktif ve aksatma-
dan işlemesinin sağlanması, öncelikle fikirlerin okul yöneticileri ile pay-
laşılması, uygun görüldüğü takdirde çalışmaların gerçekleştirilmesi, tüm 
MEV Okulu öğretmenlerinin mail ve telefon ile görüşmelerinin sağlanması,

	 2	 Son yıllarda özel okul sayısının artması dolayısıyla Kolejlerimizin 
öğrenci kaybetmemesi adına tanıtımların yapılıp, okulumuzun adının 
daha çok duyulması, bunun için ise en etkili yöntemin, kısa sürede geniş 
kitlelere hitap edebilen televizyon kanallarında yapılacak olan tanıtımlar 
olacağının değerlendirilmesi,

	 2	 Okul etkinliklerinde ve özel günlerde yürütülen fotoğraf çekim işi-
nin sorumluluğunun İzmir ve Basınköy Kolejinde uygulandığı gibi, işleyişin 
aksamaması adına halkla ilişkiler birimi tarafından yürütülmesi,

	 2	 Görsel sanatlar öğretmenlerinin derse girmek dışında birçok et-
kinlik proje ve gösteride görevli olduğu, yıl içerisinde sahne yapımı, pano-
lar, diğer bölüm etkinliklerine destek, sergi, duvar boyama, okul güzelleş-
tirme çalışmaları,  tören, proje, tiyatro dekoru, kostüm, yarışma ve benzeri 
emek harcanan işlerde görevli olması dolayısıyla; çalışma saatleri dışına 
taşan çalışmalarının da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi,

	 2	 Hafta sonu yapılan sanat okulunun yanı sıra, egzersiz adı altında-
ki çalışmaların okul çıkışında yapılması konusunda  öğrencilere duyurusu 
yapılarak, katılım olması halinde 2. Dönemden başlamak üzere uygula-
maya başlanması,
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MÜZİK ZÜMRESİ

	 2	 Haftalık ders dağılımı çizelgesi izin verdiği ölçüde okul idaresi-
nin inisiyatifinde, okul öncesi ve ilkokul kademelerinin müzik derslerinin, 
öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak, haftalık birer saatten ikişer 
saate çıkarılmasının değerlendirilmesi,

	 2	 Basınköy Kolejinde müzik derslerinin okul öncesi ve 1., 2. Ve 3. 
sınıflarda “temel müzik” dersi başlığında işlendiği, 4., 5. ve 6. Sınıflarda ise 
branşlaşmaya gidilerek, “çalgı sınıfı” ve “koro sınıfı” olarak iki ayrı branşta 
işlendiği, Büyükçekmece Kolejinde okul öncesi ve ilkokul kademelerinde 
“temel müzik“ dersi başlığında işlendiği, 5., 6. ve 7. Sınıflarda ise “çalgı sı-
nıfı” ve “koro sınıfı” olarak iki ayrı branşta işlendiği, Ankara ve Güzelbahçe 
Kolejlerinde de branşlaşmaya gidebilmesi için en az birer müzik öğretme-
ni alınarak aynı uygulamaya geçilebilmesinin değerlendirilmesi,

	 2	 MEV Kolejleri genelinde müzik zümrelerinde kullanılan yardımcı 
kaynakların, gerek elektronik posta ve internet yoluyla gerekse posta ve 
kargo vasıtasıyla paylaşılıp, öğretmenlerin kullanımına sunulması,

	 2	 Okulumuzdaki müzik dersliklerinin daha görsel ve ilgi çekici hale 
kavuşmasının uygun olacağı, 

	 2	 Orkestra çalışmaları esnasında enstrümanlara eklenen ses ekip-
manları nedeniyle yüksek ses kullanılmakta bu da eğitim ve öğretim 
saatlerinde rahatsızlık yaratmaktadır. Bu nedenle, olumsuzlukların önü-
ne geçilebilmesi için en az bir müzik odasının ses yalıtım malzemesiyle 
kaplanması,  

	 2	 Kazanılan yarışma, konser gibi etkinliklerde öğrenci ve öğret-
menin motivasyonunu ve öğrenci açısından bu performansların devamı-
nın cazip kılıcı hale dönüşmesi için belge veya hatırlatıcı küçük ödüller 
verilmesi,  

	 2	 Zümre başkanlarının ders saati yoğunluğunun azaltılmasının 
değerlendirilmesi,

	 2	 Seminer dönemlerinde müzik öğretmenlerinin çalışmalarına yö-
nelik, özel programlara ihtiyaç duyulması,
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	 2	 Gelecek yıldan itibaren, okulumuz adına çok önemli bir kültür 
ve reklam çalışması olacak, MEV Kolejleri öğrencileri tarafından oluştu-
rulacak MEV Koleji Korosu ve Orkestrası’nın kurulması, bu orkestranın, 
dört okulumuzda da eş zamanlı ve eş repertuarlı olarak çalışmasına ve 
yılsonuna denk gelen, uygun bir tarihte dört okulumuzun orkestrasının ve 
korosunun bir arada olduğu büyük bir konser organizasyonu yapılması, il-
gili Kolejlerimizde ayrı ayrı gelenekselleşen kültür sanat faaliyetlerinin aynı 
disiplinle devam etmesi,

	 2	 Değişen yönetmelik doğrultusunda, hem müzik dersleri hem de 
seçmeli müzik dersleri için de uygulanmak üzere, iki adet uygulamalı sı-
nav notu, iki adet de ders içi etkinlik notu verilmesinin değerlendirilmesi,

	 2	 MEV Kolejlerimizin Güzel Sanatlar Okulları olmadığını ve öğren-
ciler arasındaki bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak, öğrencinin 
derse etkin katılımının ve dersten zevk almasının ilke olarak benimsenmesi,

	 2	 Özel günlerde ilgili öğrenci, öğretmen ya da çalışanın en azından 
taziye ya da tebrikle hatırlanması, böylece kurum kültürünü oturtmak ve 
ilgili kişilerin kuruma bağlılığının arttırılması,

BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRESİ

	 2	 MEV Kolejlerinin fiziki şartları göz önüne alınarak her okulun faa-
liyetleri kendi içerisinde yapılan etkinlik takvimine göre şekillendirilmesi,

	 2 Yıllık planlarda belirtilen okul dışı gezi ve etkinliklere bütün 
Kolejlerimizde, ortak tarihler belirleyerek birlikte gidilmesi, (Örneğin, ka-
yak kampı ve sörf kampı gibi sportif kampları yıllık planlarda ortak tarihler 
belirleyerek yapılabilir. Yurt dışı organizasyonlarda okullarımızın katılacak-
ları etkinlikler ortak olarak yapılabilir. GEF International Dans Yarışması 
vb) 

	 2 MEV Spor Şenliği Organizasyonu düzenlenmesi, birincisi MEV 
İstanbul Kolejinin ev sahipliğinde yapılacak şenlik, her yıl geleneksel ola-
rak farklı Kolejlerimizde yapılarak devam etmesi, organizasyonun 3, 4, 
5 Haziran tarihleri arasında yapılması, yarışmaların futbol, basketbol ve 
voleybol branşların da yapılması, misafir öğrencilerin konaklamalarının ev 
sahibi sporcu öğrenci aileleri tarafından yapılması, şenliğin yapıldığı şehre 
özgü tarihi ve turistik yerlerin gezilmesi, şenlik sonunda katılımcı öğrenci-
lerimize başarı sertifikaları ve ödüllerin verilmesi,
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	 2	 MEV Kolejlerinin kurum kültürünün oluşturulması,

	 2	 MEV Kolejlerimiz arası iletişimin daha sağlıklı yapılarak öğrenci 
etkileşiminin sağlanması,

	 2	 MEV Kolejlerimizde birinci ve ikinci dönem uygulanan öğrenci 
bireysel ölçümlerinin, ortak bir format oluşturularak tüm Kolejlerimizde 
uygulanması,

SINIF ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ

	 2	 Akademik derslerin mümkün olduğunca son derslere konmama-
sı, ders programlarının bu doğrultuda hazırlanması ve akademik başarının 
daha da artırılması,

	 2	 Kullanılacak kaynak kitaplar ve kırtasiye ihtiyaçları her okulun 
kendi bünyesinde zümre öğretmenlerince, öğrencilerin sosyal ve aka-
demik durumları dikkate alınarak en geç haziran ayında seçilmesi, aynı 
okulun sınıfları arasında dahi farklılıklar olabilecekken farklı şehirlerdeki 
öğrencilerin aynı donanıma sahip olması beklenemeyeceğinden, MEV 
Kolejleri öğretmenlerinin bu konularda fikir alışverişinde bulunmaları,

	 2	 Öğrenci motivasyonunun yükseltilebilmesi için önce öğretmenin 
motivasyonunun yükseltilmesi, birinci dönemin 5,5 ay gibi uzun bir sü-
reyi kapsaması motivasyonu düşürmesi ve başarıyı olumsuz etkilemesi 
gerekçesiyle çevremizdeki pek çok özel okulun uyguladığı gibi, eğitim - 
öğretime bir hafta önce başlanıp, bir haftalık ara tatil verilmesi ve moti-
vasyonun yükseltilmesinin değerlendirilmesi,

	 2	 Çalıştayların ve seminerlerin farklı şehirlerde tüm öğretmenler 
için eşit şartlarda yapılmasının okullar arasında paylaşımı ve kaynaşmayı 
güçlendirilmesi, ayrıca motivasyonu artırması amacıyla seminer çalışma-
larında öğretmenlere kültür gezilerinin düzenlenmesi, 
 
 2	 Çalıştayların Kolejlerimizin bilgi paylaşımı açısından yararlı oldu-
ğu, ancak seminerlerin bir sonraki eğitim-öğretim yılında ortak çalışmala-
rın planlanması açısından haziranda yapılmasının değerlendirilmesi,
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	 2	 MEV Kolejlerinde yapılan seminerlerden; beğenilen, yararlı oldu-
ğu düşünülen (uzman) sunumların diğer okullara da önerilerek gerçekleş-
tirilmesi ve ortak bir program hazırlanması, bu kapsamda, Azmi VARAN, 
Sedat ÖRSEL, Elgiz HENDEN, Metin ARPA, Selin ÖZKAN, Nuran DİREK, 
Erten GÖKÇE, Polat DOĞRU, Nevin DÖLEK, Selahattin ÖĞÜTÜLMÜŞ, 
Zarife PAZARLI, Coşkun KÜÇÜKPINAR, Aydın ASAN, Oktay AYDIN, 
Ferrahim YEŞİLYURT, Nedret KESKİNEL, Cengiz ÜZÜN tarafından ve-
rilen seminerlerin amacına uygun olduğu, bu seminerlerin tüm okullarla 
paylaşılmasının değerlendirilmesi,

	 2	 MEV Kolejlerinde zümre başkanları görev tanımı aynı olduğu hal-
de uygulamalarda farklılık olduğu, bu konuda düzenleme yapılması,

	 2	 MEV Kolejlerimizin Z kütüphaneye sahip olması, 

	 2	 Soyut bir disiplin olan Matematiği, öğrencilere mümkün olduğu 
kadar somut hale getirmek ve öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmeleri-
ni sağlamak amacıyla matematik laboratuarı önemli olduğu, bu nedenle 
Matematik Laboratuarlarının daha donanımlı hale getirilmesi, 

	 2	 3D laboratuarlarının yararlı olduğu ancak ilkokul sınıfları için ha-
zırlanan programların ders içerikleri doğrultusunda zenginleştirilmesi,

	 2	 Bilsa programı uygulamasına yönelik düzenleme yapılması ve 
sonucun değerlendirilmesi,

	 2	 NET sınavları; sınıflar, veliler ve okullar arasında rekabete neden 
olmakta, ister istemez SİS sınavlarına yönelik çalışılmasına, yapılandırıcı 
eğitim çalışmalarının dışına çıkılmasına neden olmaktadır. Okullar arasın-
da başarı sıralamasının yapılmasının okullar ve sınıflar arasındaki payla-
şımı olumsuz etkilemektedir. Okullar arası kıyaslama yerine her sınıfın ve 
öğrencinin kendi başarısının kıyaslaması hususlarının değerlendirilmesi,

	 2	 Bursluluk sınavı sorularının seçici olması, ancak bazı özel okul-
ların daha kolay sorular sorması sonucunda öğrenci kaybı yaşanması, bu 
nedenle 4.sınıf öğrencisinin çözebileceği sorulara da yer verilmesi,
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 2	 Hızla değişen dünyamızda, meydana gelen bilimsel ve teknolo-
jik yenilikler, toplumsal yaşamı da daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir 
hale getirmiştir. Bunun sonucunda yeni neslin iyi yetiştirilmesi, yetenekle-
rinin israf edilmemesi, hızla değişen dünyaya ve karmaşık toplum yapısı-
na uyum sağlaması daha güçleşmiştir. PDR hizmetlerine gereksinim çok 
daha artmıştır. Bu nedenle okulumuzdaki öğrenci sayısı dikkate alınarak 
rehber öğretmen sayısının artırılmasının değerlendirilmesi,

	 2	 Tüm MEV Kolejlerinde bir MEV Store (MEV dükkanı) oluşturul-
masının değerlendirilmesi,

	 2	 MEV Kolejlerinde defter, kitaplarda (Devlet kitapları hariç) ortak 
bir MEV logolu kapak uygulamasına gidilmesinin değerlendirilmesi,

	 2 Tüm MEV Kolejlerinde öğrenci giysilerinin ortak hale getirilmesi-
nin değerlendirilmesi,

	 2	 Tüm MEV Kolejlerindeki öğretmenler arasındaki iletişimin artırıl-
ması için zümre başkanları toplantılarının daha sık yapılması,

	 2 MEV Kolejleri araç-gereç veya hatıra eşyalarının üretilmesi ve 
tüm okullarda ortak olarak kullanılması,
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 SONUÇ
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 Çalıştayda branşlara yönelik edinilen bilgi ve beceriler, eğitim 
öğretim ve yönetim hizmetlerine yansıtılacaktır. Buna ilişkin uygu-
lamaların, zümre başkanlarınca veya okullarını temsilen çalıştaya 
katılan öğretmenlerce, kurum amaçlarına uygun yapılıp yapılmadı-
ğına ilişkin hazırlayacakları raporu, okul müdürlerine sunmaları ve 
koordinatör müdürlüklerce Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğüne 
gönderilmesi sağlanacaktır.

 Çalıştay sonucunda hazırlanan zümre raporları, katılımcılar ta-
rafından imza altına alınmış olması nedeniyle herhangi bir değişiklik 
yapılmadan bu kitaba alınmıştır.

 Söz konusu raporlar Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğünce 
büyük bir titizlikle incelenmiş ve fiilen uygulanması mümkün olan 
önerilerin bir kısmının mahallinde çözülebilecek nitelikte olduğu, bir 
kısmının da Genel Merkezde gerekli mevzuat düzenlemesi yoluyla 
çözüme kavuşturulması gerektiği anlaşılmıştır.

 Mahallinde veya merkezde çözüme kavuşturulması gereken 
söz konusu önerilerle ilgili çalışmaların yapılması, MEV Kolejlerinin 
geliştirilmesi ve eğitimin niteliğinin arttırılması açısından büyük 
önem taşımaktadır.


