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Mustafa Kemal ATATÜRK

“Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı ve 
yüksek bir cemiyet halinde yaşatır ya da bir milleti 
esaret ve sefalete terk eder.”





SUNUŞ

Her yıl Genel Merkezimizde ya da okullarımızda düzenlenen, ancak 
geçtiğimiz iki yıl boyunca hem dünyayı; hem de ülkemizi her yönden 
etkileyen Covid-19 Salgını önlemleri nedeniyle gerçekleştirilemeyen 
“Milli Eğitim Vakfı Eğitim-Öğretim ve Yönetim Hizmetleri Uygulama ve 
Değerlendirme Toplantısı” bu yıl 14-16 Nisan 2022 tarihleri arasında 
MEV Koleji Özel İzmir-Bornova Okulları ev sahipliğinde başarıyla ger-
çekleştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Güngör ve Metin Yaraman, Denetim Ku-
rulu Başkanı Aydın Özyar, Genel Müdür Funda Kahraman, Genel Mer-
kez Birim Müdürleri ve MEV Koleji Okul Yöneticilerinin katılımlarıyla 
gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetle-
rinde, uygulamada birlik-beraberliğin sağlanması konulu toplantı başa-
rıyla sonuçlanmıştır.

Bu toplantıda, katılımcılara sunulan;  “Bilgi ve Teknoloji Çağı” , “Milli 
Eğitimde İhmal Edilen Bir Alan: Genel Eğitimin Bir Parçası Olarak 
Teknoloji Eğitimi” , “Görevde Mazaret Üretmek ve Yüzbaşı Garcia’nın 
Hikayesi” adlı bilgi notları ile MEV Koleji Okul Müdürlerimizin toplantıda 
gerçekleştirdikleri “Okul ve Öğrenci Başarısına Odaklı Sürekli Gelişim 
Projesi” sunumlarına ait notlar ve görsellerin, hizmet gerekleri ve kurum 
yararı açısından tüm yönetici, öğretmen destek personeli ve öğrencileri-
miz için yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Bu kitapçıkta yer alan bilgiler, Vakfımız okullarının sürekli kurumsal geli-
şimine, yönetici ve öğretmenlerimizi mesleki gelişimine, eğitim ve öğ-
retimde birlik ilkesinin daha da pekişmesine katkı sağlayacağı inancıyla 
bilgilerinize sunulmuştur.

      Mehmet TEMEL
	 	 	 	 	 MEV	Yönetim	Kurulu	Başkanı
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Milli Eğitim Vakfı
Eğitim-Öğretim ve Yönetim Hizmetleri

Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı Gündemi
(14-15-16 Nisan 2022 / İzmir)

1.	Gün	(14	Nisan	2022	Perşembe)

Oturum Başkanı: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel 

• Okul ve Öğrenci Başarısına Odaklı Sürekli Gelişim Projesi Sunumları 

 » MEV Koleji Özel İzmir Bornova Anaokulu-İlkokul-Ortaokul Müdürü /
Koordinatör Müdür Rasim Aydoğuş’un sunumu

 » MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokul-Ortaokul Müdürü / Koordinatör 
Müdür Murat Zorluer ile  MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi 
ve Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan’ın sunumları

 » MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü / Ko-
ordinatör Müdür Özgü Bal Sonğur’ ile MEV Koleji Özel Basınköy İlko-
kul-Ortaokul Müdürü Kazım Aşık’ın sunumları

 » MEV Koleji Özel Büyükçekmece Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü 
/ Koordinatör Müdür Salih Özmen ile MEV Koleji Özel Büyükçekme-
ce Anaokulu-İlkokul-Ortaokul Müdürü İsmail Ayık’ın sunumları

 » MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü / Koor-
dinatör Müdür İbrahim Uzun’un sunumu

• Proje Sunumlarıyla İlgili Genel Değerlendirmeler

2.Gün	(15	Nisan	2022	Cuma)

Oturum Başkanı: Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürü Funda Kahraman 

• Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

• 2022-2023 eğitim öğretim yılında kullanılacak; ortak eğitim materyal-
leri, öğrenci kıyafetleri, kitap-kırtasiye temini ve satışının değerlendi-
rilmesi

• 2022-2023 eğitim öğretim yılı için hizmet içi seminer programlarının 
görüşülmesi
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• Cambridge Programı’nın Anadolu ve Fen Liselerimizde Uygulanması 
ile İlgili Değerlendirmeler

 » Sinan Acar - Cambridge Türkiye Satış Müdürü 

 » Anıl Bayır - Cambridge Bölge Koordinatörü

 » Rüstem Çapkın - Namık Altaş Koleji Genel Koordinatörü

• Genel Değerlendirme

3.Gün	(16	Nisan	2022	Cumartesi)

Oturum Başkanı: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel 

• MEV Genel Müdürlüğü Birim Müdürlerinin Konuşmaları

 » Mali ve İdari İşler Müdürü Kemal Şahinoğlu’nun konuşması

 » İletişim ve Strateji Geliştirme Müdürü Mert Alptürk’ün konuşması

 » Bilgi İşlem Müdürü Atilla Türk’ün konuşması/sunumu

 » Taşınmazlar ve Teknik Hizmetler Müdürü Levent Polat’ın konuşması

 » Eğitim Öğretim ve İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Songül Sıca-
cık’ın konuşması

• Genel Değerlendirme ve Kapanış
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Milli Eğitim Vakfı
Eğitim-Öğretim ve Yönetim Hizmetleri
Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı 

Bilgi Notu - I 

Bilgi ve Teknoloji Çağı

Bilginin baş döndürücü bir hızla üretildiği, aynı hızla teknolojiye dönüş-
türülerek;

• Biyo Teknoloji,
• Mikro Teknoloji,
• Nano Teknoloji,
• Dijital Teknoloji
 
olarak üretime yansıtıldığı Bilgi ve Teknoloji çağında yaşıyoruz.

İnsanlar sanal dünya, gerçek dünya ve kendi dünyaları arasında uyum 
sağlama, denge oluşturma çabası içinde yaşama savaşı verircesine ya-
şantılarını sürdürmenin çabası içindeler.

Özellikle gelişmiş ülkeler arasında, beyin gücü ağırlıklı bilgi ve teknoloji 
üretiminde, bilgi ve teknoloji çağının lideri olma, böylece rekabette üs-
tünlük sağlama amacıyla amansız, acımasız bir yarış içerisinde oldukları 
gözlemlenmekte ve bilinmektedir.

Mal ve hizmet üretiminde olduğu gibi, bilgi ve teknoloji üretiminde de, 
üretimin en önemli girdilerinin bilgi, teknoloji ve yüksek nitelikli insan 
gücünün, yani beşeri sermayenin olduğu bir gerçektir. Yani her alanda 
olduğu gibi bu alanda da İnsan faktörü ön plandadır.

Söz konusu ülkeler, Endüstri 4.0 olarak bilinen Dördüncü Sanayi Devri-
mi’nin amaçlarını gerçekleştirebilecek Eğitim 4.0 sisteminin gerektirdiği 
insan tipini yetiştirmek amacıyla kendi eğitim sistemlerini yeniden yapı-
landırmaktadırlar.

Bilgi ve teknolojinin üretildiği yer, üretimin yapıldığı yerden daha değerli 
ve üstün duruma gelmiştir.

Bu gelişmiş ülkeler; açık veya kapalı diğer ülkelere diyorlar ki “Biz beyin 
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gücü ağırlıklı bilgi ve teknoloji üretir yüksek katma değerlerle sizin hizme-
tinize sunarız. Siz bu konuda kendinizi yormayın. Siz beden gücü ağırlıklı 
üretim yapmaya devam edin.” Böylece kendi üstünlüklerini devam ettir-
mek ve Bilgi ve Teknoloji çağının lideri olmak yarışını sürdürmektedirler.
Bizim de bunun farkında ve bilincinde olarak dinamik karakterli kendi 
milli eğitim sistemimizi; akla, bilime, çağın gereklerine, ülkemizin kalkın-
ma hedefleri doğrultusunda bireyin ve toplumunun gelişmesini sağlaya-
bilecek yeniliklere açık esnek bir yapıya kavuşturmak kısaca sürekli geliş-
tirmek zorundayız.

Bunun için Milli eğitim sistemimizde yeni ufukların yeni hedef ve strateji-
lerin yabancıların eliyle gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı akıl-
dan çıkarılmamalıdır.

“Tırnağın varsa başını kaşı” atasözünü hatırda tutarak, kendi milli eğitim 
sistemimizin ufuklarını, hedeflerini amaç ve ilkelerini kısaca yeni ufukları-
nı kendimizin belirmesi, çizmesi en doğru bir yaklaşım olacaktır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 
ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde lider ülke olma hedefini 
göstermiş, bizi bu büyük düşüncenin çizdiği hedefe ulaştıracak bilgi ve 
beceri donanımına sahip nesilleri yetiştirecek milli eğitim sistemimizin 
felsefi yapısını, amaç ve ülkelerini de belirtmiştir.

Ancak, hiçbir şey başlangıçtaki gibi kalmıyor. Her alanda, her konuda 
sürekli gelişme ve değişme yaşanıyor. Milli eğitim sistemimizde; sosyal, 
siyasal, ekonomik ve kültürel sistemlerdeki gelişme ve değişmelerin etki-
si ile sürekli gelişme ve değişmeyi gerektirmektedir.

Bunun için milli eğitim sistemimizin;

1. Öğretim seviyesinde,
2. Okul seviyesinde,
3. Bakanlık (bürokrasi) seviyesinde,
4. Ülke seviyesinde lider eğitimcilere ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir.

1- Öğretmen Seviyesinde Liderlik 

Eğer öğretmen, sınıfında eğitim programı amaç ve ilkeleri doğrultusun-
da verdiği dersin öğrencilere istenilen davranışları kazandırması ve ha-
yata hazırlaması açısından ne derecede etkili olduğunu ve işe yaradığını 
sorguluyorsa, öğretmen; sınıfının ya da branşının lideridir.
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2- Okul Seviyesinde Liderlik 

Okul Müdürü, okulda uygulanan eğitim ve öğretimin öğrencileri, üst öğ-
retim programlarına, hem hayata, hem yükseköğretim kurumlarına hazır-
lamakta ne derecede etkin, verimli ve başarılı olduğunu sorguluyor, ba-
şarı odaklı sürekli gelişme doğrultusunda arayış ve çalışma gayreti içinde 
ise okul seviyesinde liderlik amaçlı çalışma yapılıyor demektir.

Okul Müdürü ya da yönetimi; okulun yetiştirmek istediği insan tipine 
(profiline) ilişkin yeni bir vizyon geliştirmelidir.

Okulun eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetlerine ilişkin yeni 
hedef, ufuk, vizyon geliştirme, bunu öğretmen, öğrenci, veli ve destek 
personelin anlayabileceği şekilde açık ve net ortaya koymalı, okulun öğ-
retmen, öğrenci, destek personeli ve velilerinde ortak bir istek ve heye-
can ortamı oluşturmalıdır.

Okul yönetimi; 
Yöneticiliğin; sadece disiplin sağlama, otorite kullanmaktan ibaret olma-
dığının, başarıya odaklı birlik ve beraberlik sağlamak, çok çalışmak, ku-
rum çalışanlarının kurumsal adalet algısını güçlendirmek, kurumsal men-
subiyet duygularını güçlendirmek, kurum çalışanları arasında küçük ve 
kısır çekişmeleri unutturacak, eğitimde yeni ufuklara, yeni hedeflere ulaş-
maya ilişkin sürekli gelişmeyi sağlayıcı büyük olumlu düşüncelerin kendi 
aralarında paylaşılmasına ortam oluşturmak olduğu unutulmamalıdır.

• Yönetim gücünü, üst yetkililerden veya başka kaynaklardan değil hiz-
metinden alma,

• Statükocu değil, sürekli gelişme ve değişmeden yana olma, buna iliş-
kin tutum, tavır ve davranışlarda bulunma,

• Çevresindeki potansiyeli okulun genel işleyişi ile ilgili etkili ve verimli 
bir şekilde kullanabilme becerisi okul seviyesinde liderlik çalışmaları 
olarak değerlendirilebilir.

3- İlçe, İl ve Bakanlık Düzeyinde Liderlik

Okul düzeyinde eğitim liderliği yapabilme niteliklerine sahip, bu konuda 
eğitim almış yöneticileri göreve getirmekle yapılabilir.

Hiç kuşkusuz, genelde her eğitim yöneticisinin öğretmenin; eğitim 
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amaçlarının, eğitim ilkeleri doğrultusunda daha kaliteli, daha güzel, daha 
çağdaş eğitim teknolojisine uygun bina ve tesislerde daha kaliteli bir 
eğitimi gerçekleştirmeye yönelik bir düşüncesi, hedefi, vizyonu vardır ve 
olmalıdır da. Aksi takdirde hedefli ve ilkeli insan yetiştirmek mümkün 
olamayacaktır.

Bu düşünce, hedef ya da vizyon çerçevesinde yürütülecek eğitim hiz-
metlerinde, öğrencilerin BAŞARI durumu ön planda olmalı, geri planda 
kalmamalıdır. Okulun başarısının, çıktıklarının başarısı ile ölçülüp değer-
lendirildiği unutulmamalıdır.

İş hayatı, birey ve toplum, eğitimden sosyal ve ekonomik taleplerinin 
karşılanmasını beklemektedir.

Anne ve babalar, okulun genel işleyişinden, mevzuatından çok çocukla-
rın iyi bir eğitim aldıklarına yönelik gelişmeleri duymak, görmek isterler.
Yönetici bina, tesis ve donatım bakımından iyi bir eğitim ortamı sağla-
mak ve bu ortamda öğrencilerine iyi, kaliteli bir eğitim vermek ister. An-
cak, bunu sağlama çalışmalarını yapan yönetici; dünyanın hiçbir yerinde 
sorunsuz eğitim olamayacağı, eğitimle ilgili sorunların hiçbir zaman bit-
meyeceğini bilmeli ve bu sorunlar arasında boğulmamalıdır.  Yönetici; 
eğitim sisteminin dinamik karakterli ve sürekli diğer sistemlerin (sosyal, 
ekonomik, siyasal, kültürel sistemler) etkisinde olarak gelişmeye, değiş-
meye zorlandığını, kendisinin de diğer sistemleri etkilediğinin farkında 
ve bilincinde olmalıdır.

Yönetici eğitimle ilgili kendi ufuk çizgisini (vizyonunu) herkese kabul ettir-
me yerine okuldaki tüm öğretmen, öğrenci, destek personeli ve okul aile 
birliğince paylaşılan isteğe ve başarıya odaklı ortak bir vizyon oluşturmak 
okul yöneticisinin görev ve sorumluluğu olmalıdır.

Ortak vizyon oluşturulmasında özellikle okul öğretmenlerinin bireysel 
vizyonlarını oluşturabilecekleri uygun bir ortamın yaratılması okul yöneti-
cisinin ilk işi olmalıdır.

Okulun öğretmen, öğrenci ve destek personelince nasıl bir okul, nasıl 
bir eğitim, öğretim ve yönetim istediklerini hem yöneticilerle hem de 
birbirleriyle paylaşabilmeli, okul yönetimi buna ilişkin uygun ortam sağ-
lamalıdır. 

…Her insanın yaptığı işe yönelik düşleri, hayalleri vardır. Bu hayallerin, 
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düşlerin konuşulmasını görev arkadaşlarıyla paylaşılmasını, yönetici ken-
disine yönelik eleştiriler olarak algılamamalı, aksine bu konuda yapıcı 
eleştiriler konusunda onları yüreklendirmelidir. (Yüksel Özden, 2014)
Prof.Dr. Yüksel Özden, Eğitimde Yeni Değerler, Eğitimde Dönüşüm adlı 
eserinde, Vizyon Geliştirme Süreci’ni şöyle değerlendirmektedir:

VİZYON GELİŞTİRME SÜRECİ

1- Bireysel Fikir Taslakları

Okulda ortak bir vizyon oluşturmak için gerekli ortam ve cesareti bulan 
öğretmen, yönetici ve diğer personel ilk adım olarak kendi düşlerini ve 
ideallerini ortaya koyacaklardır. Bu basamak, öğretmenin okulun varlık 
nedenini, eğitimin amacını ve kendine düşen rolleri sorgulamaya başla-
dığı zamandır. Düşünme ve fikir aramanın zorluğunu yaşamadan vizyon 
geliştirilemez. Bu, öğretmenin kendi potansiyelini kullanmaya başlama-
sıdır. İnsan her zaman, kendi içinde tam olarak açıklayamadığı, hatta net 
bir biçimde algılayamadığı bir şeyler taşır. Vizyon geliştirme bunların gün 
ışığına çıkarılmasıdır. Bu, bir tür, herkesin ‘Gönlündeki Aslan’ın portresini 
çizmektir. 

2- Grup İçinde Fikir Alışverişi

İnsanların bilinçaltlarındaki düşlerinin ortaya çıkması, diğer bir deyişle 
gönüllerindeki aslanı resimlemeleri ve başkalarının da bu düşlere şahit 
olması, bazen ürkütücü olabilir. Ancak, grup içinde gerçekleştirilen bu 
alışveriş, insanı kendi düşüncelerinin baskılarından kurtarabilir de. Öğ-
retmenlerin eğitim-öğretime ilişkin ideallerini diğer öğretmenlerle pay-
laşmaları, kendi düşlerinden, istek ve özlemlerinden söz etmeleri, bu 
düşlerin yükünü paylaşmak ve tek  asına o düşleri taşımaktan kurtulmak 
anlamına da gelir. O düşlerin diğer öğretmenler tarafından sahiplenile-
rek okulda saygınlık kazanmasının yolu, öncelikle bu düşlerin öğretmenin 
ağzından çıkması veya yazıya dökülmesiyle öğretmen için varlık kazan-
masıyla, ardından bunların diğer öğretmenlerle paylaşılmasıyla olur.  

Öğretmenlerin zihinlerinde oluşturdukları taslaklar diğer öğretmenlerle 
paylaşıldıkça ortak beklentiler, olasılıklar ve özlemler ortaya çıkacaktır. Bu 
paylaşma, bir yanda tek tek öğretmenlerin düşüncelerinin varlık düzlemi-
ne çekilmesine yararken, diğer yandan bütün öğretmenlerin katıldığı bir 
olgu gelişir. Öğretmenlerin bireysel vizyonları hakkında fikir alış-verişinde 
bulunmaları var olan fantezileri ve bu fantezilerin çalıştıkları okulu nasıl 
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etkileyeceğini ortaya çıkaracaktır. Bu düşlerin paylaşılması hem öğretme-
nin kendine olan güveninin hem de meslektaşlarına olan saygısının art-
masına neden olacaktır. Bu tür etkileşimlerde, öğretmenlerin yaptıkları-
nın yanında, ne düşündükleri de önem kazanmaya başlayacaktır. Vizyon 
sahibi yönetici, öğretmenlerine kendileri olma fırsatı veren, hatta 
bunun için onları güdüleyen liderdir. Burada yöneticiye düşen, bir tür 
“vizyon yönetimi” sürecini gerçekleştirmektir. 

Ortak bir vizyon geliştirmenin en etkili yolu “insanları üstün, çizgi dışı, 
metafizik bir vizyon yaratma sürecine sokmaktır. Bu sayede insanlar ken-
di içlerindeki vizyonu keşfedeceklerdir. Öğretmenler vizyon geliştirme 
surecine katıldıklarında, vizyon onlar için anlamlı hale gelecektir. Okul 
yöneticisine düsen, okuluna vizyon ithal etmek değil, kendi Okulunun 
vizyonunu geliştirmektir. Vizyon geliştirme sürecine katılmak, insanine 
vizyonun yoktan var olmadığını, aksine keşfedildiğini anlamasına yardım-
cı olacaktır. “İnsanlar bir araya gelip bu süreci yasadıkça hayatin temel 
kurallarına ilişkin ortak bir düşünceye sahip olurlar. Bir değer yaratmak, 
bir değişiklik yapmak için yaratıcı güçlerini ve birleşik enerjilerini kullan-
manın yollarını ararlar. 

Vizyonun paylaşılması ona varlık kazandırır. “Ortak vizyon, daha çok sa-
yıda insan tarafından paylaşılmaya başlandığında, temelde bir değişiklik 
göstermeyebilir. Ama insanların gerçekten ulaşmayı tasavvur edebile-
cekleri zihni bir gerçeklik anlamında, daha canlı hale gelir”. Öğretmen-
ler hayallerini diğer öğretmenlerle paylaştıkça, bu hayaller daha da 
büyüyüp zenginleşecektir.

3-Uzlaşma
 
Uzlaşmadan kastedilen “içinde bilinçle tek tek her düşüncenin ele alın-
dığı ve ortaklaşa vizyonlar üzerinde çalışıldığı, grup içi karar ve uzlaşma 
işleminin yerleştirilmesidir. Bireysel vizyonlar grup vizyonuna dönüştü-
ğünde kurumun yapılanmasında etkili olabilecektir. Tek tek öğretmen-
lerin veya yöneticilerin sahip oldukları vizyonların okulun ortak vizyonu 
halinde biçimlenmesi gerekir. Ortak vizyon oluşturma basamağında 
bireysel vizyonlar “genel anlam” kazanır. Bu genel anlam, gerçekten 
öğretmen ve yöneticilerin katılımıyla geliştirilirse, itici bir güç ve ge-
leceğe yol gösteren bir vizyon olur. 

Bu sekliyle, ortak vizyon geliştirmek herkesin bir şeyler ilave ederek öğ-
rencilerin eğitimine, okulun yönetimine ve diğer işlevlere ilişkin tablolar 
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yaratma sürecidir. Bu süreç sağlıklı işlediği sürece tablo daha belirgin-
leşecek ve herkesin zihninde net bir vizyon halini alacaktır. Bu anlamda 
vizyonun fikir kaynağının bir önemi yoktur, önemli olan onun paylaşılma 
sürecidir. Zaten bir zaman sonra o vizyon anonim hale gelir. Herkesin 
kendinden bir parça olduğuna inandığı, fakat kimsenin kendine mal 
edemediği, anonim bir vizyon. Bu, bir nevi okulda biz kavramının 
oluşmasıdır. Önemli olan önceden belirlenmiş, yönetici veya başka-
ları tarafından empoze edilen biz duygusu değil, katılanların geliştir-
diği birlik duygusudur.

4- Duyu Kaybına Denge Olarak Vizyon
 
Heintel, vizyon geliştirmenin dördüncü basamağında, vizyonun, insanlar-
daki “duyu kaybına denge” olarak geliştiğini açıklamaktadır. Yazara göre 
yeni vizyonlara ihtiyaç duyulmasının arkasındaki temel neden, daha ön-
ceden baskın olan tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük gibi anlamların Sanayi 
Toplumu’nda yok olmasıdır. İnsanlar bu kavramların yerini çevre, doğa ve 
toplum yararı gibi “küçük fakat gösterişli” alternatiflerle doldurmaya ça-
lışmışlardır. Bu nedenle “vizyon konusu, Sanayi Toplumu’nun ve gün-
cel materyalizmin’ daha önce baskın olan anlamların yok olması ile 
bağlantılıdır. İnsanlar ekonomik açığı kapatma, gelişme ve buna bağlı 
olarak özgürlüğün genişletilmesi gibi değerleri koruduğu müddetçe yeni 
vizyonlara -özellikle de ekonomi alanında- gerek olmuyordu. Ancak, bu 
alanlarda birçok yıkıntı yaşanınca, bu duyu baskınlığının yeterli olmadığı 
ortaya çıktı. Duyuların güçlerinin yok olması, yenilerine gerek doğurdu. 

Sözü edilen duyular insanın varlığını anlamlı kılan ve eylemlerinde itici 
gücü oluşturan değerlerdir. Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük duyuları tarih 
boyunca insanın etkinlikleri için birer itici güç olmuştur. Bugün, bu değer-
lerin yerine konmaya çalışılan “çevrecilik” “hümanizm” gibi küçük, fakat 
gösterişli alternatifler kendi sonlarına ulaştıklarında insanlar yine yukarı-
daki değerlere dönmektedir. 

5- Vizyon ve Yapılanma
 
Bu basamak bir tür stratejik plânlama basamağıdır. Burada ortaya çıkan gö-
rüşlerin ve çizilen tabloların doğurduğu yeni yapılanma teşhisleri, gelişme ve 
yönlendirme olanakları üzerinde durulur. Kavranması istenen temel sorular 
şunlardır: “Görüntüler, vizyonlar, düşünceler nelerdir, nereden gelirler, kök-
leri nerededir, dolaylı ve dolaysız etkileri nelerdir, ne gibi gereksinmelerden 
doğarlar ve öz yapılanmanın yönlenmesine ne gibi katkılar olur?” 
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Böylece vizyonun gerçekleştirilmesi için ilk adım atılmış olur. Burada en 
kritik nokta vizyonun kesinleştirilmemesidir. Vizyonu kesinleştirmenin en 
büyük tehlikesi insanların zihinlerindeki görüntüyü silmesi veya onlara 
görüntü yasağı getirmesidir. Vizyonu kesinleştirme, kısa bir zaman sonra 
onun herkesin katılımıyla ulaşılan bir özlem, bir düş olduğunun unutulup, 
dışarıdan hiyerarşik yollarla empoze edilmiş bir vizyon haline dönüşme-
sine neden olur. Vizyona ulaşmak için stratejik plânlar belirlenmeli, ancak 
vizyonun hâlâ bir görüntü olarak kalmasına izin verilmelidir. 

Kısacası, vizyon bir formül değil, bir tahayyüldür. Formül yoruma açık de-
ğildir ve insanları kesinliğe yönlendirir. Oysa tahayyül, bireye sonsuz yo-
rum malzemesi sunar. Vizyonlar topluca kararlaştırılmış olsalar bile, asla 
kesin bir şekilde formüle edilmemeli, sürekli yeniden keşfedilmelidirler. 
Türk Milli Eğitim Sisteminin kurulusundan bu yana eğitimin amacı, bilgi-
nin doğası, kurumların isleyişi ve liderlik kavramı dahil olmak üzere bir 
çok alandaki temel kabuller değişmiştir. Bu değişikliklerin milli eğitimin 
amacına, derslere, içerik ve sunumlarına, okulların yapısına, öğretmen 
ve yönetici rollerine, öğrencilerin konumuna ilişkin çizdiği yeni resimler, 
öngördüğü yapılanmalar vardır.”

Bu bilgi notunun; MEV Kolejleri yönetici, öğretmen ve destek persone-
limizin; okul ve öğrenci başarısına odaklı, SÜREKLİ OKUL GELİŞİM PRO-
JESİ hazırlama uygulama, takip, değerlendirme ve geliştirme çalışma-
larında göz önünde bulundurulması dileğiyle. Unutulmamalıdır ki; “Taşı 
delen suyun sertliği değil, sürekliliğidir.” Modern yönetim anlayışının; 
katılımcılık, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlik, başarıya yö-
nelik ortak hedef, ortak heyecan ve sürekli gelişim, tek başına yönetim 
yerine birlikte yönetim ilkelerinden asla vazgeçilmemelidir. Üstün başarı 
dileklerimle.
      

      Mehmet TEMEL
	 	 	 	 	 MEV	Yönetim	Kurulu	Başkanı
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Milli Eğitim Vakfı
Eğitim-Öğretim ve Yönetim Hizmetleri
Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı 

Bilgi Notu - II

Bilginin baş döndürücü bir hızla geliştiği, üretilen bilgilerin teknolojiye 
dönüştürülerek üretime yansıtıldığı, nano-teknoloji, biyo-teknoloji, mik-
ro-teknoloji, dijital teknoloji adı altında hayatın her alanında uygulandığı 
ve bu teknolojilerin giderek geliştiği bilinmektedir.

Bu nedenle, yaşadığımız çağa bilgi ve teknoloji çağı denmekte, bu çağın 
gerektirdiği teknoloji eğitimine yönelik bazı bilgi ve becerilerin de, eği-
tim yoluyla öğrencilere kazandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve teknoloji temelli ekonomik sistemlerin uygulandığı çağımızda, 
rekabette üstünlük sağlamak amacıyla amansız ve acımasız bir yarış içe-
risinde olan ülkelerin en iyilerinin, bu bilgi ve teknoloji çağına hakim ola-
cağı bir gerçektir. Bu nedenle teknoloji eğitimi giderek anlam ve önem 
kazanmaktadır. 

Çok değerli bilim insanı Prof.Dr. Hıfzı Doğan tarafından kaleme alınan 
ekli yazıyı, giderek daha çok önem kazanan teknoloji eğitiminin, eğitimin 
her kademesinde uygulanması gerektiği ve sevgili öğrencilerimiz için 
teknolojinin önemi konusunda farkındalık ve bilinçlenme yönünde katkı 
sağlayacağı inancıyla bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.
      

      Mehmet TEMEL
	 	 	 	 	 MEV	Yönetim	Kurulu	Başkanı



17

Milli Eğitimde İhmal Edilen Bir Alan:
Genel Eğitimin Bir Parçası Olarak Teknoloji Eğitimi

Prof. Dr. Hıfzı Doğan
Ankara-2022

Covid 19 salgını ile birey ve toplum olarak kazandığımız deneyimler, in-
sanın günlük yaşamı ile teknoloji arasında ne kadar güçlü bir ilişkinin 
bulunduğunu açık ve net olarak gösterdi. İnsan sağlığını korumada tek-
nolojinin önemi, gerek aşı gibi yeni ürünlerin geliştirilmesi ve gerekse 
hastanelerde bulunan teknolojik cihazların etkin olarak kullanılması yö-
nünden çok daha belirgin hale geldi. Teknolojinin insan için önemi yalnız 
sağlık alanı ile de sınırlı değildir. İnsan ve teknoloji arasındaki etkileşim, 
tarım, ulaştırma, üretim, iletişim, enerji gibi diğer birçok alanlar için de 
geçerlidir. 

Birey ve Teknoloji

Günümüz insanı ya teknoloji üreticisi ya da tüketicisi olarak, önceki dö-
nemlerle mukayese edilemeyecek yoğunlukta teknolojinin ürettiği ürün 
ve sistemlerin meydana getirdiği bir ortamda teknoloji ile iç-içe yaşa-
maktadır. Yaşadığımız evin duvarlarında kullanılan tuğlalar, yediğimiz be-
sin maddeleri, mutfakta kullandığımız fırın, giydiğimiz elbiseler, aldığımız 
ilaçlar, dinlediğimiz müzik aletleri, konutumuzdaki elektrik, su, uydu gibi 
donanımların her biri teknoloji ürünü veya sistemidir.

Teknolojik takım ve cihazlar, insanın görevini yapabilmesi için ona yardım 
eden basit araçlardır. Bütün bu araç ve sistemler insanın yaratıcı gücü 
kullanılarak üretilmiştir. Kullandığımız her aracın özel bir işlevi vardır. 
Gıda hazırlamada tava, tencere, kepçe; kağıt kesmede makas; parçaları 
birleştirmek için yapıştırıcı; düşünceleri kroki halinde göstermek için ka-
lem; bilgi aramada bilgisayar gibi araçlar kullanılır. 

Teknoloji, insanın günlük yaşamı ile adeta özdeşleşmiştir. Bugün öğret-
men, ev hanımı, kamyon sürücüsü, polis, bankacı, bilim insanı, yani her-
kes günlük işlerini yapabilmek için teknolojinin ürettiği, bilgi, alet, cihaz, 
makine ve sistemleri kullanmak zorundadır.

Günümüzde teknoloji insana yeni olanaklar sunmaktadır. Teknolojik araç 
ve sistemler, insanın duyu organları ve elleri ile ulaşamayacağı yerlere 
erişmesini sağlamakta, bir nevi duyu organlarının ve ellerin bir uzantısı 
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olarak işlev yapmaktadır. Sağlık alanında insanın normal duyu organları 
ile algılanamayan, görülemeyen, ulaşılamayan birçok virüs, hastalık ta-
nısı ve ameliyatlar teknoloji yardımıyla başarı ile gerçekleştirilmektedir. 
Kelepçe, testere, mengene, matkap, bilgisayar gibi takım, cihaz ve ma-
kineler insanın tutma, kaldırma, taşıma, birleştirme, ayırma ve hesaplama 
potansiyelini arttırmaktadır. 

Uçak veya internet, insanın daha önce yapamadığı, ulaşamadığı etkin-
likleri yapmasına imkan sağladı. Bugün teknolojik araç sistemler insana 
dünyanın her noktasına ulaşmasına olanak sağlamaktadır.  

Toplum ve Teknoloji

Teknoloji, ilk insanın taşa şekil vermesiyle başladı. Günümüze kadar hızı-
nı, kapsamını ve kalitesini artırarak süregeldi. Teknolojik gelişmeler, tarih-
sel olarak insanların yaşamlarını ve çalışmalarını değiştirdi. İnsanlar önce 
mağaralarda yaşadı. Daha sonra teknoloji ile ev, şato, gökdelen yapmayı 
öğrendi. Pulluğun ve diğer tarım araçlarının, oltanın, ok ve yayın keşfe-
dilmesi insanların daha kolay gıda bulmalarını sağladı.

Tarihsel olarak bakıldığında yeni teknolojilerin, bireyin, iş hayatının, sa-
nayinin ve toplumun talep, değer ve ilgisine bağlı olarak geliştiği gö-
rülmektedir. Teknolojik ürünler insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak 
için üretilir. İnsanların suya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak için evler-
de ve okullarda su sistemleri yapıldı. İnsanlar video oyunlarını oynamayı 
seviyor, bunun için bilgisayar yazılım tasarımcıları sayısız miktarda oyun 
geliştirdi.

Teknolojik buluşlar ve inovasyonlar, toplumun değişmesine, yeni ihtiyaç 
ve isteklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Radyo, televizyon, ses sistem-
leri, eğlence ve bilgi amacıyla, alana olan talebi üst noktaya taşıdı. Dakti-
lonun geliştirilmesi iş hayatında dokümanların hazırlanmasını hızlandırdı. 
Fotokopi makineleri materyalleri çoğaltmada bir devrim meydana getir-
di. Daktilo ve fotokopi makinelerini faks cihazları ve elektronik posta gibi 
elektronik sistemler izledi. Teknolojik gelişmeler insanlarda yeni talepleri 
de artırdı.  İnsanın ihtiyaç ve isteği değiştikçe teknoloji bu talebe karşılık 
vermektedir.

Teknoloji ile üretilen ürün ve sistemlerin insan, çevre ve yaban hayatı 
üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olabilir. Teknoloji doğru kullanılmaz-
sa beklenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan sonuçlar bireyi, 
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aileyi, toplumu, ekonomiyi etkileyebilir. Belirli bir teknolojinin kullanılıp 
kullanılmayacağına karar verirken, teknolojinin pozitif ve negatif yünleri 
arasında uygun bir dengenin sağlaması önemlidir.

Tarım için üretilen yapay gübre, bir yandan ürünün verimini artırırken, 
diğer yandan nehir ve gölleri kirletir. Tankerler evleri ısıtmak ve arabaları 
çalıştırmak için gerekli yakıtları taşırlar. Ancak denizlerde kaza yaptıkların-
da yakıt denize dökülür ve birçok canlıya zarar verir.  Makas, kağıt ve ku-
maş kesmek için yardımcıdır, ancak doğru kullanılmazsa tehlikeli olabilir. 
Elektrik taşıyan yüksek gerilim hatları, elektriğin uzak yerlere ulaşmasına 
olanak sağlar. Ancak bu hatlara yakın oturanlar, sağlığı etkilemesi bakı-
mından, sistemden rahatsızlıklarını belirtirler. Fosil yakıtların hem arzula-
nan, hem de arzulanmayan sonuçları vardır. Bu yakıtlar bir taraftan iyi bir 
enerji kaynağıdır. Diğer yandan çevreyi kirletir.

Teknolojiyi kullanma insanı; güvenlik, konfor, seçim yapma gibi unsurlar 
bakımından etkiler, hem de kişinin teknoloji kullanmaya ve teknolojik ge-
lişmelere karşı tavrını şekillendirir. Örneğin, DNA’sı değiştirilmiş ürünlere 
karşı olumsuz tavırlar, bu alandaki gelişmeleri yavaşlattı. Teknolojinin tek 
başına iyi veya kötü olduğu söylenemez. Teknolojiyi kullanma kararı arzu 
edilen ve edilmeyen sonuçlar meydana getirebilir. Teknoloji bugün ulus-
lararası rekabetin de önemli bir boyutudur. Teknolojinin bir ürünü olan 
traktör gibi bazı araçların yardımıyla tarım alanında üretimin verimliliğini, 
insanın binlerce yıl içinde yaptıklarından daha ileri bir aşamaya taşıdı.

Günümüz teknolojisi çevre kirliliğini azaltmak ve ekonomiye katkı sağla-
mak amacı ile bazı materyallerin tekrar kullanılmasına veya dönüştürül-
mesine imkan sağladı. Atık plastik, cam kaplar ile karton kutular, gazete 
kağıdı, alüminyum gibi materyaller dönüştürülerek yeniden kullanılabili-
yor.

Bireyi ve toplumu etkileyen bu tür ürün, araç, makine ve cihazlar,  onların 
kapasiteleri ve onlara ilişkin bilgiler günümüzde teknoloji olarak adlan-
dırılmaktadır. Genel eğitimin bir parçası olan teknoloji eğitimi,  genç ve 
yetişkinleri teknoloji okur-yazarı olarak yetişmelerini amaçlar.

İleri teknolojik ürün ve sistemleri tasarlamak, üretmek ve uluslararası pa-
zarlara ihraç etmek toplum olarak ulaşmak istediğimiz hedefler arasında 
bulunmaktadır. Ülke olarak yaşam tarzımız, hayat standartlarımız ve refah 
seviyemiz teknoloji üretmemize bağlı. Bugünkü yaşama anlam verebil-
mek için, teknolojiyi anlamak zorunluluk oldu. 
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Gençler ve Tasarlanmış Teknolojik Dünya

Geleceğimiz bakımından insanı ve toplumu bu derece etkileyen, millet 
olarak da kritik öneme sahip bulunan teknolojik gelişmelere duyarsız ka-
lamayız. Genç, yetişkin, kadın ve erkek bütün vatandaşlarımızın, özellikle 
gençlerimizin teknoloji okur-yazarı yeterliliklerini geliştirmek zorundayız.  
Teknoloji eğitimi; öğrencilerde teknolojiyi anlama, kullanma, yönetme, 
değerlendirme ve geliştirme yeterliklerini kazandırmayı hedefler. Tek-
noloji eğitiminin somut bir ürünü olan teknoloji okur-yazarı bir kimse; 
teknolojinin zaman içinde gelişimini, teknolojinin ne olduğunu, nasıl 
meydana geldiğini, toplumu ve doğayı nasıl etkilediğini ve toplumun 
teknolojiyi nasıl şekillendirdiğini anlar. Teknoloji ile iç-içe yaşadığımız bu 
çağda, teknoloji eğitimi yoluyla gençlerimizin teknoloji kültürü eksiklikle-
rinin giderilmesi acil bir sorundur.  

Teknoloji eğitimi programının ilkokullara ve daha sonra ortaokullara gir-
mesi cumhuriyetle yaşıttır. Cumhuriyet döneminde 1920’li yılların ortala-
rında teknoloji eğitiminin ( o zamanki adı iş eğitimi, iş okulu) ilkokul prog-
ramlarında yer almasını sağlamak amacıyla Almanya’dan iki öğretmen 
davet edildi. Öğretmenlerin görevi, ilkokul öğretmenlerini teknoloji eği-
timi alanında yetiştirmekti. Daha sonraki yıllarda bu alanda yetiştirilmek 
üzere beş ilkokul öğretmeni Viyana’ya gönderildi.   Cumhuriyet dönemi 
boyunca teknoloji eğitimi bazen sanattan, bazen mesleki eğitimden, ba-
zen fen eğitiminden etkilendi. Fakat bütün bu girişimlerde teknoloji eği-
timinin ilkeleri, süreçleri ve stratejileri etkin olamadı.

Mevcut sistem, teknoloji okur-yazarı bireyler yetiştirmede yetersiz kaldı. 
Okullardaki uygulamalar, değişim hızı giderek artan teknolojik gelişme-
lere uyum sağlayamadı.  Bütüncül bir yapı oluşturulamadı. Çağın nitelik-
lerini kazandırmaktan uzak kaldı. Bugün okul çağındaki gençler, insanı ve 
toplumu şekillendirmede çok büyük bir güce sahip olan teknoloji hakkın-
da yeterli bilgi ve deneyim kazanmadan ortaöğretimden mezun oluyor. 

Gençlerimizin pek çoğu, sanayileşmiş ülkelerdeki akranlarına göre tek-
noloji kültürünü yaşamaktan yoksun kalıyor. 

Eğitim Sistemimizde Zihniyet Değişikliğine İhtiyaç Var 

Genel eğitimin bir parçası olarak bireylerde teknoloji kültürünü kazan-
dırmayı amaçlayan eğitim etkinliklerini, çağın gelişimine paralel olarak 
yeni bir anlayışla ele almak zorundayız. Günümüz insanı birbirinden farklı 
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üç ayrı ortamda yaşamaktadır. Birincisi; toprak, bitki, su ve hayvanların 
bulunduğu doğa ortamı. İkincisi; kültür, din, gelenek ile politik, yasal ve 
ekonomik sistemlerin içinde yaşayan ve insanlar arasındaki ilişkiyi düzen-
leyen kültürel dünya. Üçüncüsü de insanların istek ve ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla, yine insanlar tarafından doğada yapılan pozitif değişiklik-
leri kapsayan teknolojik çevre.

Bugüne kadar okullarımızda genel eğitim kapsamında yürütülen ders ve 
uygulamalar, ağırlıklı olarak doğa ve kültürel boyut üzerine yoğunlaştı. 
Bu iki boyut üzerinde yoğunlaşmak, teknolojiyi anlamak anlamına gel-
mez. Doğal çevreyle,  insanın teknoloji ile meydana getirdiği çevre birbi-
rinden farklı. Doğal çevre; nehirleri, dağları, hayvanları, bitkileri, denizleri 
meydana getirir. İnsanın meydana getirdiği teknolojik çevre ise; binaları, 
arabaları, uçakları, buzdolaplarını, elektrik sistemlerini kapsar. Bitkilerin 
büyümesi için havaya, güneşe, suya, gıdaya ihtiyaç vardır. İnsanı ürettiği 
ürünler için bilgi, zaman, para, materyal, takım, makine, teknik, yaratıcı-
lık, buluş ve inovasyon gereklidir. Doğada bulunan çiçekler insanın des-
teği olmadan gelişebilir. Öte yandan bir teknoloji süreci olan pamuktan 
kumaş elde etme etkinliği insanın yaratıcılığını gerektirir.
İnsanın istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için doğada meydana getirilen 
değişiklikler doğanın üzerine yeni bir örtü örtmüş gibidir. Yenidünya 
için gençleri yetiştirirken belirli yeterliliklerin kazandırılması zorunludur. 
Teknolojik dünya için gerekli yeterlilikler, ürün ve sistemleri anlama ve 
bunları kullanma, yönetme, değerlendirme olarak özetlenebilir. Bu ye-
terliliklerin geliştirilmesi, bireyde problem çözme, görsel imaj geliştirme, 
kritik düşünme, muhakeme etme gibi zihinsel yetkinliklerin kazandırılma-
sını öngörür. Teknolojik okur-yazarlığı için bu yeterlilikler konunun özünü 
meydana getirir. 

Teknolojik İlke, Süreç ve Stratejiler

Teknoloji eğitiminin matematik, fen, sanat ve diğer derslerle yakın ilişkisi 
vardır. Bununla birlikte, bu eğitimin kendisine özgü ilke, süreç ve strateji-
leri de mevcuttur. Günümüzde sağlık, tarım, enerji, ulaştırma, iletişim ve 
üretim gibi ana alanlarda kullanılan teknolojiler incelendiğinde, hepsin-
de belirli ortak teknolojik ilke ve süreçlerin uygulandığı görülmektedir. 
Genel eğitimin bir parçası olan teknoloji kültürü, belirtilen ortak teknolo-
jik ilke, strateji ve uygulamalar esas alınarak geliştirilir.

Teknoloji eğitimine özgü temel ilkelerin başında tasarım gelir. Bu aşa-
ma, bireyin yaşamda karşılaştığı sorunları, bilgi birikimini ve deneyim-
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lerini kullanarak çözüm üretmesini gerektirir. Tasarım, düşüncelerimizin, 
hayallerimizin gerçeğe dönüştürüldüğü kademedir. Bu aşama yaratıcılık 
gerektirir. Problem çözme etkinliğinin en önemli unsuru tasarımdır.  
  
Bir tasarım sorununa çözüm ararken, sadece tek bir doğru çözüme odak-
lanmaktan çok, birçok seçenek dikkate alınmalıdır. Sözgelimi, Covid 19 
aşısını bulmak için çok farklı seçeneklerin denendiği görülmektedir. Eğer 
kedi yavruları için bir barınağın tasarımı yapılacaksa, barınağın duvarları 
için karton bir kutu, kontrplak, kumaş, tahta gibi farklı materyaller kulla-
nılabilir ve çeşitli tasarımlar üretilebilir. 

Tasarım süreci, problemi çözmek için sistematik ve aşamalı bir yaklaşımı 
içerir. Süreç; soruna ilişkin araştırma yapma, problemi belirleme ve ifade 
etme, sorunun hangi ölçüt ve sınırlılıklar kapsamında yapılacağını belir-
leme ile başlar. Sistem, beyin fırtınası, araştırma etkinlikleri ile fikir üret-
meyi,  seçenekleri saptamayı ve muhtemel uygun seçeneği belirlemeyi, 
taslak tasarımı geliştirmeyi, tasarımın modelini veya prototipini yapmayı, 
test etmeyi, ölçüt ve sınırlılıklara göre değerlendirmeyi, tasarımı gözden 
geçirmeyi, imal etmeyi sonuç ve süreci paylaşmayı içerir.

Diğer bir teknolojik temel öğe de sistem kavramıdır. Sistem; birbiri ile 
ilişkili unsurların, beraberce, beklenen hedefe ulaşmasını sağlayacak şe-
kilde tasarlanmalı. Bazı sistemler, uzaydaki güneş sistemi ve insan vü-
cudundaki kan dolaşım sistemi, doğada bulunan sistemlerdir. Telefon, 
televizyon, yazılı kaynaklar, e-posta, mektup gibi unsurları içeren iletişim 
sistemi insanın meydana getirdiği bir sistemdir. Hedefe ulaşmak için sis-
tem, birbiri ile beraber çalışan parçalardan oluşur. Söz gelimi bisiklet bir 
sistemdir. Tekerlek, lastik, pedal, dişli, zincir, fren gibi parçalardan mey-
dana gelir. Bisikletin düzgün çalışması için her parçanın işlevini yerine ge-
tirmesi gerekir. Sistem kavramı bütün teknoloji alanlarında yaygın olarak 
kullanılır. Evimizdeki su veya elektrik sistemi, şehir şebeke sistemlerinin 
birer alt sistemidir. Sistem kavramı arıza bulmada büyük katkı sağlar. Sis-
temi analiz etme; bir bilgisayarın içindeki parçaları veya bir bilgisayar 
ağındaki tüm bilgisayarları kapsayabilir.

Açık sistemler geri bildirim mekanizması bulunmayan, insanın müdahalesi 
gerektiren sistemlerdir. Kapalı sistemlerde geri bildirim düzenekleri bulunur. 
Mutfakta bulunan mikrodalga fırın açık sistemdir ve yemeğin ısınıp ısınmadığı 
insan tarafından kontrol edilir. Evin ısınma sistemi kapalı sistemdir ve ayarla-
dığınız sıcaklıkta sıcaklığı korur. Teknolojik sistemler birbiri ile bağlanabilir ve 
birleşebilir. Bir sistemin çıktısı, diğer sistemin girdisini oluşturabilir.
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Teknolojilerin temel girdilerinden biri de kaynaktır. Kaynak; bir işin ya-
pılabilmesi için gerekli insan, bilgi, takım, makine, materyal, enerji ve 
zamanı kapsar. Burada belirtilen her unsur, tasarımı etkiler. Örneğin, ma-
teryallerin nitelikleri farklıdır. Ağaç, taş, metal, cam ve beton sert; deri, 
kağıt ve bazı metaller eğilebilir, cam ve bazı plastikler şeffaf materyaller-
dir. Materyalin niteliği, bir projede kullanılıp kullanılamayacağını belirler.
Materyal değiştikçe üretilmesi planlanan ürün veya sistemin maliyeti 
ve ömrü değişir. Belirtilen teknolojik unsurlar arasında uygun dengenin 
temin edilmesi, ürünün veya sistemin mükemmele yakın olacak şekilde 
işlevsel, etkili ve optimal olarak üretilmesi birçok zihinsel etkinliği gerek-
tirir.

Tasarım aşamalarında birbiri ile yarışan unsurlar arasında uygun tercihi 
yapma, teknolojik gelişmelerde önemli bir karar aşamasını içerir. Sözge-
limi, uçağın kalkış hızını artırmak için motorun gücü artırılabilir. Bu durum 
uçağın ağırlığını da arttırır veya uçak için daha hafif bir materyal kullanı-
labilir.

Teknolojik çalışmalarda, ürün veya sistemin tasarımını sınırlandıran başka 
unsurlar da var. Güvenlik durumları, doğa kanunları, kültürel değerler ve 
yasalar bunlar arasında yer alır. Bu ilke ürün veya sistemin hangi ölçüt 
ve sınırlılıklar içinde geliştirileceğini belirtir. Örneğin, materyalin fiyatı ve 
mevcut zaman, tasarımı ile üretimi etkiler. Bir ürün veya sistemin gelişti-
rilmesindeki gereklilikler (ölçütler ve sınırlılıklar) çalışmaları yönlendiren 
öğelerdir

Teknoloji eğitiminin diğer iki ilkesi süreç ve kontroldür. Süreç, çıktıyı 
üretebilmek için kaynakların belirli bir düzen içinde kullanılmasıdır. Na-
sıl tasarım, buluş ve inovasyon, insanın yaratıcı becerilerini kullanmasını 
gerektiriyorsa, süreç de kavramları göstermek, vizyon ve fikirleri test et-
mek için düşüncelerin model ve modelleme yoluyla görselleştirilmesini 
kapsar. Kontrol, sistemin mevcut çıktılarıyla ilgili bilgileri, olması gerekli 
bilgilerle karşılaştırarak, sistemi istenilen şekilde düzenleme etkinliğidir. 
Klimanın oda sıcaklığını belirli bir sıcaklıkta tutması, arabada yakıt seviye-
sini gösteren ışığın yanması, kontrol sistemine örneklerdir.

Öğretim Süreçleri

Teknoloji eğitiminde öğrenciler sınıf ve laboratuvar ortamında, yaş ve 
gelişim durumlarına göre proje ve problemlere çözüm üretirler. Teknolo-
jiye özgü süreç ve stratejileri kullanırlar. Örneğin, okul öncesi ve ilkokul 
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seviyesinde sistem kavramı, bisiklet ve parçalarının işlevleri incelenerek 
kavramlaştırırlar. Lise düzeyinde bu kavram, ulaştırma sistemi, alt sistem-
ler ve bunların toplum ile çevreye etkilerini içerecek şekilde daha kap-
samlı olarak ele alınır.

Öğrencilerin sınıf ve laboratuvar ortamında yaptıkları etkinlikler, inşaat 
alanında bir sitenin planlanmasını; fabrikasyon üretim sisteminde ürünün 
tasarlanmasını, denenmesini, üretilmesini, paketlenmesini ve pazarlan-
masını içerebilir. Proje çalışmaları çeşitli alanlardaki birçok etkinliği kapsa-
yacak şekilde sürdürülür. Örneğin, ulaştırma alanında araba, roket, uçak 
gibi araç modellerinin yapılmasını; tekstil ve giyim sektöründe üretilen 
ürünlerin bilinçli olarak seçilmesini; tarımda zirai ilaçların topluma ve 
çevreye olumsuz etkilerini azaltma araştırmalarını kapsayabilir. Bütün bu 
farklı sektörlerdeki etkinliklerin amacı, öğrencilerde teknolojik ilke ve sü-
reçleri yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde kul-
lanabilme yetkinliğini kazandırmaktır. Temel hedef, çaresizliğe sığınan 
değil, sorun çözmeye odaklı bireyler yetiştirmektir.

Açıklanan teknolojik süreçlerin her bir aşaması, yaratıcılık, düşünme, karar 
verme, inovasyon ve uygun olanını seçme gibi zihinsel etkinlikleri gerek-
tirir. Öğrencilerde bu niteliklerin kazandırılması, modelleme, değerlen-
dirme, arıza teşhisi, gözlem, analiz yapma ve araştırma ile geliştirilebilir. 
Öğrencilerde bu zihinsel becerilerin geliştirilmesi için öğretimde uygula-
nan metotlar, teknoloji geliştirme alanında çalışan bilim insanı, mühen-
dis, mimar ve teknisyenlerin problemlerin çözümünde kullandıkları tek-
nikleri içerir. Bu teknikler, araştırma- geliştirme, buluş, inovasyon, arıza 
teşhisi gibi süreçleri kapsar. Öğrenciler yaptıkları proje çalışmaları yolu 
ile bu yaklaşımlardan haberdar olur. Hangi koşullarda hangi tekniğin kul-
lanılacağını öğrenirler. Bu tür etkinlikler öğrencilerin yeni teknolojiler ge-
liştirebilme olasılığını da arttırır.

Teknoloji Eğitimi Sisteme Yeni Bir Dinamizm Getirebilir 

Teknoloji eğitimi, sadece var olan derslere ilave bir ders olarak düşünülme-
melidir. Bu eğitim, halen mevcut derslerde kazandırılan kavramların yaşama 
aktarılmasında bir köprü görevi görür. Sınıf ve laboratuvar faaliyetlerindeki 
çeşitlilik. Farklı düşüncelerin denenmesine. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri-
ni anlamalarına. Kariyerlerini daha bilinçli olarak seçmelerine. Başarı hissini 
tatmalarına. Çalışma hayatını keşfetmelerine. Deneyim kazanmalarına. Ça-
lışanlara ve kendilerine yönelik gerçekçi tavırlar geliştirmelerine. Genç ve 
yetişkinlerin iyi bir üretici ve tüketici olmalarına imkân sağlar.
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Teknoloji eğitimi ile kazanılan yeterlikler öğrencilere, düşüncelerini pra-
tiğe aktarma deneyimi kazandırır. Bu eğitim, öğrenci yüksek öğretime 
gitmese de iş hayatına uyumunu kolaylaştırır. Bunun yanında, öğrenci-
lerin kendi özgüvenlerini geliştirmelerine, sağlıklı iletişim kurmalarına ve 
birlikte çalışma alışkanlıklarını kazanmalarına yardımcı olur.

Sonuç 
      
Teknoloji kültürü ve bunun somut ürünü olan teknoloji okur-yazarlığı ko-
nusunun, okul öncesinden genel lise sonuna kadar, bir disiplin anlayışı 
içinde, teknolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve doğa boyutlarını da kap-
sayacak şekilde ele alınmasında yarar vardır. Bu hedefe ulaşmada atılacak 
en önemli adımlardan biri, çağdaş teknoloji kültürünü kazanmış ve bunu 
da başkalarına kazandırabilecek yeterliklere sahip öğretmenleri yetiştir-
mektir. Halen, Türkiye’de gençlere ve yetişkinlere çağdaş teknoloji kültü-
rünü kazandıracak bir öğretmen yetiştirme programı bulunmamaktadır.

Ek: 1 Öğrencilerin Okulda Yapacakları Etkinliklere İlişkin Örnekler

Enerji ve Güç Kaynakları Alanı 

Okul Öncesi ve İlkokul

• Her hareketin arkasında bir enerji kaynağı vardır. Bitkilerin büyümesi, 
arabanın çalışması ve yemeklerin pişmesi enerji ile sağlanır.

• Arabalar kimyasal enerjiyi (benzin), mekanik enerjiye (hareket) çevire-
rek çalışırlar. Evde ve okulda bulunan birçok alet ve oyuncak elektrik 
enerjisi kullanır. 

• Enerji dönüşümü: Jeneratör (mekanik enerjiyi-elektrik enerjisine çevi-
rir), Elektrik motoru (elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir), kuru 
pil (kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.) 

• Aşağıdaki seçeneklerden birisini tasarlama, geliştirme, inşa etme, 
grupla paylaşma ve istenilen ölçütlere ne oranda ulaştığını değerlen-
dirme.

      - Otomatik olarak devreye giren seri bir ışıklandırma sistemi kurma.

      - Kartondan yapılmış bir evin bir odasını seri ve diğer odasını da pa-
ralel devre ile ışıklandırma.
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Ortaokul

• Enerji, güç ve iş kavramları arasındaki ilişkiyi açıklama ve ilgili hesap-
lamaları yapma.

• Enerjinin bir formdan diğer bir forma dönüşmesine ve bir yerden baş-
ka bir yere nakledilmesine yönelik cihaz, aparat ve sistem tasarlama, 
inşa etme, geliştirme, sonuçları kaydetme ve paylaşma. Fosil yakıt ya-
narak termal enerji meydana getirir, bu enerji kazanda bulunan suyu 
buharlaştırır, meydana gelen buhar, buhar makinesinin pistonunu ha-
reket ettirir, bu hareket lokomotifin tekerlerini döndürür ve lokomotif 
hareket eder.  

Genel Lise

• Fizik, kimya, biyoloji derslerinde öğrenilen kanun ve ilkelerle ile tek-
noloji dersinde öğrendiğini bütünleştirme. Enerji kullanan teknoloji-
leri geliştirmek için bilimsel ilke ve kanunları anlamak zorunluluktur.

• Enerjiyi bir formdan diğer forma çeviren makine, cihaz ve araçlar üze-
rinde inceleme ve uygulama yapma. Elektriği mekanik enerjiye çe-
viren elektrik motorlarını; elektriği, ışık enerjisine çeviren sistemi ve 
rüzgardan elde edilen mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren 
jeneratörleri, içten yanmalı motorların çalışma sistemini inceleme.

Tarım ve İlgili Biyoteknolojiler Alanı   

Okul Öncesi ve İlkokul         
  
• Yaşayan varlıklar enerjiye (güneş), suya, havaya ve gıdaya ihtiyaç du-

yarlar Bunlardan biri eksik olursa varlıklar yaşayamazlar.

• Saksılarda farklı bitkileri yetiştirmek için deneyler yapma. Deneyler-
de toprak türlerinin, su ve güneş oranlarındaki değişikliklerin, hava 
koşullarındaki farklılığın bitkiyi nasıl etkilediği gözleme, kaydetme ve 
paylaşma.

• “Şişe içinde Biyoloji” yaklaşımıyla bir ekosistem meydana getirme. 
Hangi bitkiyi yetiştireceğine karar verme, bitkinin ne kadar enerjiye 
ve suya ihtiyacı olduğunu araştırma.

• Tarım ürünleri atıklarını, enerji haline dönüştüren sistemi tasarlama ve 
yapma.  



27

Ortaokul

• Tarımda kullanılan teknolojilerin ilerlemesi, tarlada çalışma saatlerini 
ve çalışan insan sayısını nasıl azalttığını ve ekilen arazi miktarını nasıl 
asgariye indirdiğini tartışma.

• Yaşayan canlılar için kapalı bir sistem tasarlama, geliştirme, kullanma 
ve değerlendirme.

• Tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar verimi arttırır. Bazı durumlarda bu 
gübre ve ilaçların kuş ve böcekleri öldürdüğü bilinmektedir. Böyle bir 
ortamda sorunu çözmek için öneri geliştirme.

Genel Lise         
                   
• Atıkların ve kimyasal kirliliğin sular üzerindeki etkisini araştırma. 

• Çevre koşullarını iyileştirmek için bir sistem tasarlama.

• Bol miktarda ürün üretmeye yönelik teknolojilerle, bu teknolojilerin 
toplumdaki yan etkileri arasında uygun bir dengenin sağlaması üze-
rinde inceleme yapma.
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Milli Eğitim Vakfı
Eğitim-Öğretim ve Yönetim Hizmetleri
Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı 

Bilgi Notu - III

Milli Eğitim Vakfı Kolejlerinin yönetici, öğretmen, destek personeli ve 
öğrencileri için yukarıda belirtilen, dünyada çok sayıda kişi tarafından ör-
nek alınması tavsiye edilen “Garcia’ya Mektup” hikatesinin çalışmaların-
da örnek alınması dileği ve doğru olan davranışın verilen görevi hiçbir 
mazeret öne sürmeden yapmak arzusu ve iradesi olduğu inancıyla ekli 
yazıyı bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

      

      Mehmet TEMEL
	 	 	 	 	 MEV	Yönetim	Kurulu	Başkanı
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Hizmet Gerekleri ve Kurum Yararı Açısından 
Sorumluluk Bilinciyle Hizmete Örnek: 

Görevde Mazaret Üretmek ve Yüzbaşı Garcia’nın Hikayesi

Beyin cerrahı ihtisasımı Hacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahisi Bölümün-
de yaptım. Eğitim sırasında hocalarımdan mesleğin özelliklerinin dışında 
başka konularda ders alma şansım oldu.

Beyin cerrahisi ihtisasım sırasında sık sık branşımızla ilgili kongrelere gi-
derdik. Bu kongrelere gidiş ve gelişlerimiz o zamanın şartlarında genelde 
otobüsler ile olurdu ve talebe asistan, uzman ve hocalarımız olarak hep 
beraber seyahat ederdik. İzmir’de yapılan bir kongre sonrası otobüsü-
müzden sabaha karşı 4:30’da indik. O zamanlar çoğumuz hastanede kalı-
yorduk, biz de doğal olarak yolculuk sonrası odalarımıza çıkıp uyumuştuk.

Hastanemizde sabah vizitleri saat 6:30-7:30 arası yapılırdı. İzmir kongresi 
dönüşü her sabah olduğu gibi yine hocamı ile hastalarımızı dolaşmaya 
başladık. Hocamız her hasta başında bizlere hastanın son durumu ile ilgili 
sorular soruyor, bizler de bir şekilde cevap vermeye çalışıyorduk. Malûm 
hocamızla beraber İzmir’de kongrede olduğumuz için sonuçta hastane-
mize yeni gelmiş olan bu hastalar hakkında bizim hiçbir bilgimiz yoktu ve 
hocalarımıza verdiğimiz cevaplar yetersiz kalıyordu tabii ki. 

İçimizden biri hocamıza kongrede kendisi ile beraber olduğumuzu ve 
hastaneye sabaha karşı geldiğimizi, bu sebepten de hastalar hakkında 
bilgimiz olmadığını söyledi. İşte o gün hocamızın bu mazerete verdiği 
çok sert tepki ve sonrasında ders niteliğinde tavsiye hala aklımda; “Yarı-
na kadar herkes Yüzbaşı Garcia’nın yazısını okusun”

Nedir bu Yüzbaşı Garcia’ya mektup hikayesi?

Bu yazıyı Elbert Hubbard adlı bir yazar dünyaya tanıtmıştı. Bu hikaye yak-
laşık 100 küsur yıl önce yazılmış ve verdiği ders günümüzde hala geçer-
liliğini korumaktadır.

İspanya ve Amerika arasında savaş koptuğu zaman ABD Başkanı Willi-
am McKinley, Küba’da İspanyollara karşı isyan eden asilerin reisi Yüzbaşı 
Garcia ile haberleşmek ister. Amerikan Genelkurmayı’nın Garcia’nın Kü-
ba’nın hangi dağında olduğu hakkında en ufak bir bilgisi olmadığı gibi o 
dönemde sağlıklı bir posta veya diğer iletişim yolları ile haberleşme im-
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kânı da yoktu. Amerikan askeri yetkililerinin Garcia’ya bir şekilde ulaşma-
sı ve İspanyollara karşı olan savaşında ona yardım etmesi gerekiyordu. 
Genelkurmay karargâhında bir subay Rowan adlı bir çavuşumuz bu ada-
mı bulabilir der ve Çavuş Rowan derhal karargaha çağrılır, kendisine Yüz-
başı Garcia’ya hitaben yazılan bir mektup verilir. Rowan mektubu alarak 
kemerine sarmış kimseye de başka bir şey sormadan alıp götürmüştü.

Rowan şu soruları sorabilirdi: Garcia kim? Garcia nerede? Küba’ya na-
sıl giderim? Orada kimlerle buluşacağım? Küba’yı tanıyan birileri bana 
yardım edecek mi? Rowan bunların hiçbirini yapmadı, yaptığı tek şey, 
kendisine verilen görevi almak oldu. Zaten kendisinden beklenen, onun 
da yapması gereken buydu.

Garcia’ya Mektup yazısından etkilenen ilk kişi, New York Merkez Demir-
yolu İşletmesi yöneticilerinden George Daniels olmuştur.  Hubbard’ın 
bu etkileyici yazısını okuduktan sonra yazıyı çoğaltıp “Bu çavuşu örnek 
alınız” ön yazısıyla tüm demiryolu çalışanlarına dağıtmıştır. Aynı şekilde 
New York Merkez Demiryolu İşletmesi çalışanlarından birinden sağlanan 
Yüzbaşı Garcia’ya mektup hikâyesi Rusya’ya da ulaşmış, çok etkileyici bu-
lunmuş ve Rus Demiryolu Şirketi’nin de tüm çalışanlarına dağıtılmıştır. 
Hatta bu yazı daha sonra da Rus ordusu mensuplarının eline geçer ve 
erler arasında elden ele dolaşan mektup ordu komutanları tarafından da 
okununca resmileştirilir ve tüm ordu mensuplarına dağıtılır. 

İkinci Dünya Savaşı’nda Japon askerleri Mançurya’da esir düşen Rus as-
kerlerin her birinin üzerinde iliştirilmiş şekilde bu yazıyı görürler. Yazıdan 
Japonlar da müthiş etkilenirler ve yazının aynısını çoğaltıp, kendi bakan-
lık örgütünde görevli tüm çalışanlarına da gönderirler. Hubbard’ın yazısı 
daha sonra 1. Dünya Savaşı sırasında ABD Deniz Kuvvetleri askerlerinin 
üzerinde de bulunur. Hubbard’ın yazısının dergide yayımlanmasından 
sonra 14 sene içinde yazının dünya çapında 40 milyondan fazla kopyası 
yapılmıştır.

Tüm bu anlattıklarımın ışığında; Rowan’ın örnek alınması gereken özellik-
leri verilen görevi sadakatle kabullenmek, o görevi yerine getirebilmek 
için hemen harekete geçmek ve görevi eksiksiz tamamlayabilmek için 
tüm konsantrasyonunu bir noktada toplamak disiplinidir. 

Başka bir deyişle Garcia’ya gönderilecek mektubu almak, hemen gö-
türmek için yola çıkmak ve mektubunu Garcia’ya teslim ederek görevi 
kendinden beklenildiği güven düzeyinde tamamlamak sorumluluğu ve 
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terbiyesidir. İşte birilerine bir vazife/ bir görev verdiğinizde çoğu kişi ilk iş 
olarak size türlü türlü sorular sorar, bu işin ne kadar zor olduğundan vb. 
bahseder. Ama asıl doğru olan davranış size verilen görevi hiçbir mazeret 
öne sürmeden yapmak arzusu ve iradesidir. Bu iradedir ve kafa yapısıdır 
asıl önemli olan. Bir iş yaparken işin zorluklarını öne sürüp bunu üstünüze 
bir dizi mazeret olarak ileri sürerseniz siz Garcia’ya mektubu ulaştırmış 
olan kahraman Rowan olamazsınız.

Ben 28 sene Cerrahpaşa’da klinik başkanlığı yaptım ve hocamın bana o 
gün vermiş olduğu bu çok kıymetli dersi hiç unutamadım. Yapabildiğim 
kadar Yüzbaşı Garcia’ya mektup götüren Rowanlar bulmaya ve kliniğim-
de bu tip insanlarla çalışmaya çalıştım. Kendimi de yaptığım her işte Ça-
vuş Rowan olarak görmeye çalıştım.”

       

Prof.Dr.Cengiz KUDAY

Bütün Dünya 2000 Dergisi - Başkent Üniversitesi Kültür Yayını
1 Nisan 2022 Sayı: 2022/4
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Okul ve Öğrenci Başarısına Odaklı Sürekli Gelişim Projesi
Proje İsmi Çözümlemesi

• Okul Başarısı odaklı – Okul başarı çıktısı ve okul bileşenleri

• Öğrenci Başarısı odaklı – Akademik ve sosyal gelişim (başarı) – OKUL 
ÇIKTISI

• Sürekli Gelişim (Dinamik – Durağan olmayan)

PROJENİN KAVRAMSAL (TEORİK) TEMELİ

• OKUL GELİŞTİRME – «Sürekli Gelişim»

• AÇIK SİSTEM TEORİSİ ve AÇIK SİSTEM OKULU

OKUL GELİŞTİRME

İngiltere’de okul geliştirmede; 

1. Standartların yükseltilmesi, 

2. Kalitenin yükseltilmesi,

3. Etkililiği artırma,

4. Öğrencilerin ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimini artırmada 
daha fazla başarılı olma; yani okulun değer sistemlerini başarma kas-
tedilmektedir.

  (Office for Standard in Education (OFSTED) 1995: 6)

Okulun sorunlarını bir bütün olarak ele alan ve çözmeyi hedefleyen bir 
süreç olarak okul geliştirmenin amacı; 

okulun daha nitelikli eğitim yapmasını sağlamak ve sonuçta öğrenci 
başarısını artırmaktır.

Okul geliştirme çalışmalarından ön plana çıkan etkenler:

1. Fiziki Yapı

2. Okul Yönetimi

3. Okul İklimi
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4. Öğretmen Geliştirme

5. Öğrenci Katılımı ve Akademik Başarı

6. Okul – Veli İlişkisi

1- Fiziki Yapı

Okul binalarının ve öğretim tesislerinin kalitesi, eğitim – öğretimin ger-
çekleştirilebilmesi, öğrencilerin fiziksel ve duygusal gelişimleri ve okul 
personelinin morali açısından büyük önem taşır.

2- Okul Yönetimi

Eğitimsel değişime ilişkin yeni vurgular hem örgütlerin hem de bireylerin 
öğrenme kapasitelerini geliştirmek için koşulların yaratılmasına dayanır.

Değişimin odağı, yapısal değişme üzerine bir vurgudan değişen sınıf ve 
okul kültürü ile ilişkiler ve değerlere doğru bir vurguya yönelmektedir. 
Okulda bu “kapasiteyi” geliştirmek için anahtar kişi okul müdürüdür (Ful-
lan, 2002b).

3- Okul İklimi

Örgütsel gelişmenin oluşabilmesi için örgüt üyelerinin inanç, tutum ve 
davranışlarını değiştirmek; birbirleriyle etkin haberleşmelerini sağlamak 
ve sorunlarını açıkça tartışabilecekleri ortamı yaratmak gerekir.

4- Öğretmen Geliştirme

Okulun asıl isi olan öğretim, sınıfta öğretmenin rehberliği, yönlendirmesi 
ve denetiminde, öğrenci-öğretmen etkileşimiyle gerçekleşmektedir (Bal-
cı, 1993: 30). Bu açıdan, öğretmen ve okul geliştirme birbirleriyle çok 
yakından ilişkilidir, biri gelişirse diğeri de gelişir (Fullan, 1992a).

5- Öğrenci Katılımı ve Akademik Başarı

• Öğrenci Merkezli Eğitim

• Okulun akademik başarı düzeyinin nasıl algılandığı 

• Okulda öğrenci başarısını ölçmek ve değerlendirmek için ortak bir 
yaklaşımın varlığı
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• Okulda eğitim-öğretim veya diğer alanlarda öğrenci isteklerine göre 
yapılan düzenlemeler

6- Okul – Veli İlişkisi

Araştırmalar ana baba katılımı ve desteğinin, çocuğun okul başarısında 
ve okul sonrası yaşamındaki başarısında en önemli etkenlerden biri oldu-
ğunu göstermektedir.

PROJENİN KAVRAMSAL (TEORİK) TEMELİ

• OKUL GELİŞTİRME – «Sürekli Gelişim»

• AÇIK SİSTEM TEORİSİ ve AÇIK SİSTEM OKULU

Sistem
Örgütsel açıdan sistem, çevresindeki sistemlerden girdiler alan, onlara 
çıktılar vererek hizmet eden birbirine bağımlı alt sistemlerden oluşan, 
çevre sistemleriyle sınırlanmış bulunan bir bütündür. (Başaran, 1982)

AÇIK SİSTEMLER

Açık sistemler çevreleriyle sürekli olarak etkileşirler. Devamlı olarak çevre-
den girdiler alır ve bunları çıktı olarak değişime uğratırlar. (Hodgetts, 1975) 

Açık sistemler bu çıktılarını çevrelerine ihraç ederler. 

Açık sistemler durağan değil, değişim, gelişim ve büyümeye açık olarak 
devamlı bir biçimde hayatta kalmak üzere düzenlenmişlerdir.
 
AÇIK SİSTEM MODELİ
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AÇIK SİSTEM OKULU

Okul, açık bir toplumsal sistem olarak çevresinden ve bir alt okuldan gir-
diler alır, bunları işleyerek çevreye ve üst okullara verir.

Okul-Çevre İlişkilerinin Eğitim Sistemimizdeki Yasal Yeri

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda okul-çevre ilişkilerine yer ve-
rilmiştir. (MEGSB, 1987)

Bu yasaya göre;

• Türk Milli Eğitim sisteminin bir amacı da iktisadî, sosyal ve kültürel 
kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmaktadır. (Md. 2/3)

• Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulun-
mak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu maksatla okullarda 
okul-aile birlikleri kurulur. (Md. 16)

• İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime öğrencileri hayata ve iş 
alanlarına hazırlama görevi verilmiştir. (Md. 23/2, 28/2, 34/1)

 
AÇIK SİSTEM OKULU
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Proje Aşamaları

PUKÖ DÖNGÜSÜ

• PLANLA

• UYGULA

• KONTROL ET

• ÖNLEM AL

PUKÖ 1- Planlama – Hazırlık Aşaması

• Proje fikrinin kavramsal temelde oluşturulması

• Proje ekibinin oluşturulması

• Finansman planlaması yapılması ve sağlanması

• Proje uygulama onayının alınması

PUKÖ 2- Uygulama Aşaması

• Mevcut akademik ve sosyal başarıların durum raporunun hazırlanması

• Paydaşlardan uygulama başlıkları dahilinde öğrenci başarısına yöne-
lik uygulama önerileri alınması (Verilerin toplanması)

• Eylem planı yapılması

Proje Uygulama Aşaması Eylem Planı Başlıkları
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Proje Uygulama Aşaması Eylem Planı Başlıkları

1. İnsan (öğretmen/öğretim elemanı, öğretime yardımcı personel, reh-
ber öğretmen, sosyal hizmet uzmanı vb., yönetici, idari personel),

2. Yapı (sınıf düzeyleri, bölümler, örgütsel hiyerarşi, vs.), 

3. Yönetim (yönetim görevleri, süreçleri, işlemleri vs.), 

4. Eğitim	öğretim	süreçleri
5. Fiziki	yapı	ve	teknoloji (binalar, sınıflar, laboratuarlar, atölye/işlikler, 

resim-müzik-spor salonları, kütüphane, bilgisayar, görsel-işitsel araç-
lar, makineler ve diğer araç ve gereçler, vs.).

6. Araştırma-Geliştirme
7. Çevre

EYLEM PLANI

1- İNSAN

• İnsan kaynaklarının gelişim alanlarının belirlenip mesleki gelişim hiz-
metleri planlamalarına kaynak olacak 360 derece Performans Değer-
lendirme Sistemi kurgusu

• Doğru ihtiyaç analizi sonrası sürekliliği olan, doğru uygulamaya dö-
nük Hizmetiçi Eğitim Programları

• Öğretmenler odası kitaplığı oluşturulması, öğretmenlerle söyleşi, 
atölye çalışması, kitap ve makale okuma, sonrasında geri dönüt form-
larının oluşturulması

• Eğitim personeli dışındaki özellikle öğrenciyle temas ihtimali olan 
destek personeline çocuk gelişim özellikleri ve doğru iletişim teknik-
leri konusunda eğitimleri organize edilmesi

• MEV Aidiyet Çalışmaları (Tüm paydaşları kapsayan): Tüm zümreler-
den ve idari birimlerden öneriler alıp aidiyet çalışmaları eylem planını 
ayrıca hazırlamak

2- YAPI

• MEV Yönetim Kurulu tarafından onaylanan görev tanımları çerçeve-
sinde örgütsel hiyerarşinin işleyişinin olumlu okul iklimi yaratarak ha-
yat bulmasını sağlamak.
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3- YÖNETİM

Okul yönetiminin;

• Planlama

• Örgütleme

• Kadrolama

• Yöneltme

• Kontrol etme

• Raporlama

• Bütçeleme

yönetim süreçlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik hizmetiçi ihtiyaç ana-
lizleri ve yönetim olarak yapılacak geri bildirim toplantıları sonrası eği-
timler planlamak, yönetim grubunun birlikte başarmasına yönelik moti-
vasyon ve geri bildirim toplantıları kurgulamak.

• Yöneticilerin görev tanımlarına ek olarak kampüs özelindeki sorum-
luluklarını örgütsel adalet ilkesi çerçevesi dağıtmak, tekrar gözden 
geçirmek

4- EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ

• Süreç değerlendirmenin olduğu okul öncesi ve ilkokul 1-2 ve 3. sınıf 
düzeylerinde dijital portfolyo alt yapısının oluşturulması, öğretmenle-
re gerekli hizmetiçi eğitimlerin verilmesi

• Anaokulu, İlkokul ve ortaokul 5 ve 6. sınıfta yoğun olmak üzere ço-
cukların gelişim özellikleri gereği oyunlaştırılmış ders tasarımlarının 
yapılması konusunda öğretmenlere rehberlik yapılması

• Akademik planlamaların dikeyde ve yatayda disiplinler arası çalışma-
lar yoğunlaştırılarak yapılması. Planlamalar için de teknoloji tabanlı 
yazılımlardan faydalanılması (müfredat haritalandırma programları)

• Anaokulu ve ilkokulda İngilizce öğretiminde bi-lingual sistemin gün-
deme alınması (Öğretmen istihdamı ile ilgili konu olduğu için GM 
onayı gerekmektedir.)

• Kendi soru ve etkinliklerimizi entegre edebileceğimiz bir havuzun 
oluşturulması ya da temin edilmesi
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• Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına nitelikli projelerle katılmak 
için üniversitelerden danışman desteği alınması

• Bilgi teknolojilerinin doğru kullanımına yönelik kademeler özelinde/
seviyesinde çalışmalar yapmak. Veri kavramı,  analizi…vb konularda 
farkındalık yaratmak

• Lise öğrencilerimizin meslek seçim süreçlerine katkı sağlamak ama-
cıyla Mesleki Gölge Çalışmaları ile farklı mesleklerde öğrencilere staj 
deneyimi sunulması

5- FİZİKİ YAPI VE TEKNOLOJİ

• Mevcut tam donanımlı kampüsümüzün en büyük eksiği yeşil alandır. 
Bahçedeki beton görüntünün yapılacak peyzaj çalışmasıyla azaltıl-
masının öğrencilerin okula karşı tutumlarının olumlu olmasına katkı 
sunacağı ve olumlu tutumun da başarıya etki edeceği değerlendiril-
mektedir.

• Açık alanda oyun alanları oluşturulması

• Anaokulu yan bahçesine ekoloji eğitimi verilecek profesyonel ‘’Sür-
dürülebilir Yaşam Bahçesi’’ alanı oluşturulması. (Syf:40 ve 41’de gös-
terilmiştir.)

6- ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME

Stratejik planlama/SWOT analizleri dışında;

1. Geleceğin becerileri nelerdir? Bu becerilere dönük nasıl ders tasarım-
ları yapılmalıdır?

2. Eğitim teknolojilerinin mevcut ders tasarımlarımızdaki yeri ne kadar-
dır? Kaliteli içerikler yöntem-teknik olarak tüm disiplinlere nasıl en-
tegre edilir?

3. Yenilik etkisinin yüksek olduğu eğitim yazılımlarının ve teknolojiyi öğ-
retim tasarımlarında amaca uygun şekilde yer vermekte miyiz? 

4. Etkili okul yönetim sisteminin hangi modüllere ihtiyacı vardır? Bu ko-
nuda en güncel, en etkili yaklaşımlar nelerdir?(ulusal/uluslararası)

5. Okulun gelecek hedefleri gerçek dünyanın geleceğiyle tutarlı mıdır? 
Hangi yöntem, teknik, stratejilerin mevcut öğrencilerimizin gelece-
ğinde karşılığı yoktur?
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gibi sorulara cevap arayan çalışmalar yapmak..

7- ÇEVRE

• Okul Aile Birliğinin etkililiğinin artırılması – Sosyal Sorumluluk Proje-
lerine yönlendirilmesi

• Yerel yönetimler, güvenilir sivil toplum örgütleri ile sosyal sorumluluk 
projeleri yapılması

• Vakıf ve kamu üniversiteleri ile işbirliği protokolleri yapılması

PUKÖ 3-4: Kontrol Etme ve Önlem Alma Aşaması (İzleme ve Değer-
lendirme)

• Hazırbulunuşluk ve İzleme Sınavları

• Proje süreçleri değerlendirmeleri

• Değerlendirme Toplantıları

• Proje raporlarının hazırlanması ve sürdürülebilirlik önlemlerinin alın-
ması
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PROJESİNİN TEORİK RASYONELİ
NASIL BİR OKUL OLMALIYIZ?

Bu soruya cevap vermeden önce kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi 
okulları da işleyişlerine göre sıralamak gerekir:

1. Başarısız Okullar

2. Statik Okullar

3. Dinamik Okulları

4. Gelişen Okullar

Bireyin toplumun gelişmesi, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve 
değişimi hiç kuşkusuz, eğitim kurumlarında/okullarda verilen eğitim, öğ-
retim ve yönetim hizmetleri ile sağlanmaktadır. 

İŞLEYİNE GÖRE OKUL TÜRLERİ

1- BAŞARISIZ OKULLAR: Mevzuata ya da kurallara uygun olarak rutin 
işleri daha güçlükle yapmaya çalışan ileriye yönelik gelişme ve değişme 
hedefi olmayan okullardır. Bu okulların uzun süre sürdürmeleri mümkün 
değildir. 

2- STATİK OKULLAR: Okulun genel işleyişini, ilgili mevzuata ya da ku-
rallara göre sürdürebilen, durağanlaşmış ileriye yönelik değişimle ilgili 
bir hedefi olmayan okullardır. 

3- DİNAMİK OKULLAR: Sadece değişime odaklanmış, ancak okulun 
genel işleyişini kurallara göre yürütemeyen okullardır. Bu durumdaki 
okullardan etkili, verimli bir gelişme ve başarı beklenemez.
 
Bu okullar dışarıdan muhteşem bir dinamizme ve canlılığa sahip okullar 
olarak görülür. Ancak, bu tür okullarda gelişim ve değişim arzusu okulun 
işleyişinde karşılık bulamadığı, kurum çalışanlarının, özellikle; öğretmen-
lerin etkin katılımı sağlanamadığı için çoğunlukla hayal kırıklığının yaşan-
dığı okullardır. 

4- SÜREKLİ GELİŞEN OKULLAR: Bu tür okullarda, sürekli gelişim ve 
değişim arzusunun okul içinde karşılığı vardır. Yani kurum çalışanlarının, 
özellikle öğretmenlerin etkili katılımı sağlanmıştır. 
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Kaynaklar, yenilikler mevzuat doğrultusunda etkili ve verimli kullanılır. 

Okulun genel işleyişi yürürlükteki mevzuata ve kurallara uygun olarak yü-
rütülür. 

Yöneticiler, öğretmenler, destek personeli karşılıklı saygı ve hoşgörü için-
de uyumlu bir yaklaşım ve anlayışla çalışırlar. 

Projemizin Teorik Temellere Oturtulması Adına İlk Temel Soru:

MEV Güzelbahçe Okulu Bu Dört Gruptan İşleyişine
Göre Hangisinde Yer Almaktadır?
İşleyişine göre Okulumuz Sürekli Gelişen Okul olarak tanımlanmalıdır.

OKULLARIN GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILABİLECEK STRATEJİ-
LER ÜÇ TİP ALTINDA ÖZETLENEBİLİR: (Hopkins,	1994;	Hopkins	ve	
Harris,1997)

BİRİNCİ TİP STRATEJİLER
• Başarısız okulların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde kullanılabilir. 

• Önemli derecede dış destek gerektirir. 

• Başlangıçta sınırlı sayıda hedef oluşturularak, gelişmeye devam et-
mek için gerekli olan özgüven ve beceriler kazandırılır.

İKİNCİ TİP STRATEJİLER
• İkinci tip stratejiler okulların önceliklendirilmesi gereken gelişim alan-

larını belirlemesine ve bunlara odaklanmasına dayanır. 

• Okul geliştirme çalışmaları, bazı alanlarda dış destek gerektirebilir. 
Ancak okulların yalnızca kendi çabasıyla da bu gelişmeyi göstermesi 
mümkün olabilir

ÜÇÜNCÜ TİP STRATEJİLER
• Gelişen okulların yakaladığı değişim ve gelişim ivmesini sürdürmeleri 

ve etkili olarak kalabilmelerini hedefleyen bu tip stratejiler, genellikle 
dış desteğe ihtiyaç olmadan uygulanır.

• Yeni fikirlere ve uygulamalara açık olma ve iş birliği, bu tip okul geliş-
tirme uygulamalarında sık karşılaşılan özelliklerdir.
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Projemizin Teorik Temellere Oturtulması Adına İkinci Temel Soru:

MEV Güzelbahçe Okulu Bu Üç Tip Stratejiden Hangisini seçmelidir?
Okulumuzun gelişimi adına seçilecek en doğru stratejiler üçüncü tip stra-
tejilerdir.

Okul ve Öğrenci Başarısına Odaklı Sürekli Gelişim: projemizde iyi-
leştirme çözümünün her okul için aynı olmadığını vurgular, çünkü her 
okulun çok çeşitli mevcut güçlü yönleri ve benzersiz ihtiyaçları vardır. Ve 
her okuldaki her çocuk farklıdır. Bu nedenle okullar başarı için gerekli 
unsurları çok farklı şekillerde birleştirir.

PROJENİN AMACI 

• Okulda var olan uygulama süreçlerini iyileştirme, 

• Öğrenci katılımını ve başarısını etkileyen uygulama sorunlarını belirle-
meye ve bunları çözmek için planlar geliştirmeye,

• Tüm okul çalışanlarını bu gelişim süreçlerine dâhil ederek dağıtılmış 
bir liderlik yaklaşımı kullanma, 

• Güvenli ve düzenli bir okul çevresi oluşturma, sürekli iyileştirme kül-
türü yaratmak ve desteklemek.

PROJENİN KAPSAMI

MEV ÖZEL GÜZELBAHÇE OKULLARINA kayıt yaptıran tüm öğrencileri 
amaca yönelik yapılan tüm çalışmalar sonucunda;

• İlgi çekici öğretim yoluyla öğrencileri motive etmek
• Bütün öğrencilere öğrenme fırsatları sağlamak
• Öğretim zamanını etkili kullanmak
• Bilimsel düşünme becerisi kazandırarak yeterli bilgi birikimine ulaş-

tırmak. 
• Ders başarısını arttırmak, derse ilgi düzeylerini yükseltmek, 
• Öğrencilerin ilgi alanları ve yetenekleriyle uyumlu kariyerleri keşfet-

melerini ve kariyer yollarını tamamlamalarını sağlamak
• Öğrencilerin gelişimlerinin gözlenmesi
• Kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerin bir üst öğrenim programına(anası-

nıfı-ilkokul-ortaokul-Lise)okulumuzda devamını sağlamak
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OKUL GELİŞİM VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Eğitim ve Öğretimde Başarı İçin Eğitimi ve Öğretimi Etkileyen Beş 
Kritik Unsuru Tanımladık

1- Tüm Çocuklara Odaklanmak

Başarılı okullar, etkili ve yetkin öğrenciler olmalarına yardımcı olmak için 
sınıf içinde ve dışında tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını destekler. 
Tüm öğrencilere zengin bir eğitim deneyimi sunan, akademik ve sosyal/
duygusal öğrenmelerini destekleyen programlar tasarlar ve uygularlar, 
böylece sürekli değişen bir ortamda başarılı olmak için gereken beceri-
leri geliştirirler. 

Bu okullar, teknolojideki gelişmelerden yararlanarak öğrenmeyi bireysel 
öğrencilere göre özelleştirmektedir. 

Ayrıca öğrencilere kariyerlerini keşfetmeleri ve yeteneklerini ve ilgi alan-
larını geliştirmeleri için fırsatlar sunar.

2- Eşitlik ve Erişim Taahhüdü

Başarılı okullar, tüm öğrencilerin yüksek kaliteli hizmetlere ve öğrenim 
için yüksek hedefler belirlemelerine ve bunlara ulaşmalarına olanak tanı-
yan desteklere erişmelerini sağlar. 

Bu okullarda bazı öğrencilerin diğerleriyle aynı başarı fırsatına sahip ol-
mak için ek kaynaklara ihtiyacı olduğunu kabul ederler. 

Bireysel öğrenme farklarını okul kabul eder ve her öğrencinin ihtiyaçları-
nın karşılanmasını sağlarlar. 

Başarılı okullar, bu tür öğrencilerin birer varlık olduğunu ve çeşitliliğin bir 
güç olduğunu kabul eder.

3- Aile ve Toplum Katılımı

Başarılı okullar, öğrencileri desteklemek için aileleri ve toplulukları etkin 
bir şekilde kararlara katar. 

Bunu yaparken, bu tür bir katılımın önündeki engelleri belirler ve bunları 
aşmak için çalışırlar. 
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Ailelerle bağ kurma çabaları, her ebeveynin çocuğu için en iyisini istedi-
ğini kabul eder gerekli fırsatlar sağlandığında çocuklarının ve tüm çocuk-
ların başarılı olmasına yardımcı olabileceği inancına odaklanır.

4- Dağıtılmış Liderlik

Başarılı okullar liderliği geniş bir şekilde tanımlar.

Liderlik - müdürlere, öğretmenlere, okul danışmanlarına, topluluk üyele-
rine ve binadaki diğer kişilere - dağıtılır ve karar verme ortak bir çabadır. 
Bu okullarda liderler (iş unvanından bağımsız olarak) yüksek uygulama 
standartlarını karşılar ve gelişimlerinde desteklenirler.

Etkili iletişimin okul başarısının kritik bir bileşeni olduğunu anlarlar ve 
hem okul hem de topluluk paydaşlarıyla sağlam, güvene dayalı ilişkiler 
kurarlar.

5- İlişki Odaklı Okul İklimi

Başarılı okullar, personel ve öğrenciler, aileler ve topluluklar arasında bir 
işbirliği ve paylaşılan sorumluluk kültürü yaratır.

Bu okullar güvenli, misafirperver ve herkese saygılıdır. 

Öğretme ve öğrenmeyi temel değerler olarak kurarlar. 

Olumlu davranışları destekler ve hem öğrenciler hem de personel ara-
sında sağlıklı, destekleyici ilişkiler ve bir topluluk duygusu oluştururlar. 

Bu okullarda öğrenciler katılım, işbirliği, hizmet ve öz-yönetim için sık sık 
fırsatlara sahiptir ve bunların tümü okulla olan bağlarını güçlendirir.
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PROJENİN UYGULAMA SÜRECİ

Proje Aşamaları ve Aşamalar Arasındaki Bağlantılar

HAZIRLIK UYGULAMA İZLEME VE DEĞER-
LENDİRME

Okul Gelişim Stratejik 
Planlama Ekibinin 
Oluşturulması

Okulun sisteminin İyileşti-
rilmesine yönelik paydaş-
lardan görüş alınması(öğ-
renci,veli,öğretmen)

Yeni uygulamalardan 
sonra yapılan çalışmalar-
da gelişimin ölçülmesi.

Proje Fikrinin 
Oluşturulması

Elde edilen önerilerin be-
lirli başlıklar altında top-
lanması

Proje Fikrinin 
Geliştirilmesi

Önerilere yönelik mevcut 
durumun belirlenmesi.

Önerilere yönelik mevcut 
durumun  geliştirilmesi 
için yeni uygulamalar ge-
liştirilmesi.

Yeni uygulamaların ger-
çekleştirilmesi.

Uygulama Aşaması Faaliyetleri Ve Çıktıları

Faaliyet Çıktı Zaman
Okul Gelişim 
ve Stratejik 
Planlama Eki-
binin Oluştu-
rulması

Okul Müdürü
Müdür Yrd.
Rehber Öğretmen
Öğretmen
Veli Temsilcisi
Öğrenci

Sene Başı öğretmenler 
kurulunda ekip kuruldu

Ağustos 
ayı 2021
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Faaliyet Çıktı Zaman
Proje Fikrinin 
Oluşturulma-
sı Geliştiril-
mesi

> Artan rakip özel 
okullara karşı etkili bir 
okul olarak varlığımızı 
devam ettirmek, aynı 
zamanda da yenilik-
lere açık, sürekli bir 
gelişim halinde olabil-
memiz için yapılması 
gerekenleri belirle-
mek.

> Kendi değişim ve 
gelişimimizi planlar-
ken, hangi alanlarda 
gelişimsel faaliyetler 
gerçekleştirileceğimi-
zi özenle seçmek ve 
önceliklendirmek

Değişim ve gelişim ivmesini 
sürdürmek  için okul sistemi-
nin iyileştirilmesi konusunda 
tüm paydaşlardan görüş 
alınmasına karar verildi.

Okulun başarılı olmasının 
çocuğu başarılı kılacağı ilke-
si kabul edildi.

Projenin buna bağlı adının 
«“Okul ve Öğrenci Başarı-
sına Odaklı Sürekli Gelişim 
Projesi” olmasına karar ve-
rildi.

Eylül-
Ekim 
ayları 
2021

Okul siste-
minin iyi-
leştirilmesi 
konusunda 
tüm paydaş-
lardan görüş 
alınması

> Zümre Öğretmenle-
rinden görüş alındı.

> 2020-2021 veli öğ-
renci memnuniyet an-
ketleri öneri kısmına 
yazılanlar listelendi.

> Okul Gelişim ve 
Stratejik Planlama Eki-
bi öneriler oluşturdu

Hangi alanlarda gelişimsel 
faaliyetler gerçekleştirece-
ğimiz ile ilgi liste oluşturuldu

Benzer faaliyetler aynı başlık 
altında toplandı.

Kasım 
ayı 2021

Okul siste-
minin iyi-
leştirilmesi 
konusunda 
oluşan liste 
doğrultusun-
da çalışmaya 
başlanması

> Lisede yer alan iyi-
leştirme alanlarında 
mevcut uygulamaların 
listelenmesi

> Mevcut durumun 
daha iyi hale gelmesi 
için yeni uygulamala-
rın geliştirilmesi adına 
ekiplerin çalışması

Mevcut durumun iyileştiril-
mesi adına yeni uygulama-
lar geliştirildi ve harekete 
geçildi.

Aralık 
2021/
Haziran 
2022



53

Faaliyet Çıktı Zaman
Okul siste-
minin iyi-
leşt i r i lmesi 
konusunda 
gerçekleştiri-
len yeni uy-
gulamaların 
değerlendi-
rilmesi

Yeni uygulamaların içeriğine 
göre (anket,istatistik,gözlem 
vb) yapılan yeni uygulama-
ların etkinliğinin değerlendi-
rilmesi.

Aralık 
2021/
Haziran 
2022

Okul siste-
minin iyi-
leştirilmesi 
konusunda 
gerçekleş-
tirilen yeni 
uygulama-
ların değer-
lendirilmesi

Yeni uygulamaların değer-
lendirilerek sürekli güncelle-
me yapılması

Haziran 
2022/
Haziran 
2023

HANGİ ALANLARDA GELİŞİMSEL FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRE-
CEĞİMİZ İLE İLGİ LİSTE OLUŞTURULDU

Faaliyet
Okulun sisteminin İyileştirilmesi: 

Okula öğrenci kabul sistemi

• Ödüllü sınav uygulamasının güncel-
lenerek daha işlevsel hale getirilmesi.
(Sınav içeriği, sınavda yer alan ders-
ler, kabul sınavı niteliği vb)

• Bursluluk yönergesinde güncelle-
meler yapılması.(LGS sınavının zor-
luk düzeyindeki değişim ve bursların 
güncellenmesi, ödüllü sınav sonrası 
verilen bursların kullanım sisteminde 
değişiklik vb.)

• 4. Sınıftan 5. Sınıfa, 8. Sınıftan 9. Sı-
nıfa öğrenci geçiş oranlarının arttırıl-
ması konusunda ayrıntılı çalışmalar 
yapılması.

• Yapılacak çalışmalar sonrası öğrenci 
kabul yönergesinin güncellenmesi.
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Faaliyet
Okulun sisteminin İyileştirilmesi: 

Okula Özgü Projelerin Uygulanması

• Akademik beklentileri okul türüne 
göre netleştirilmesi.(LGS,YKS sonuç-
larına göre başarı, yurt dışı üniversi-
telerine kabule göre başarı, YÖS so-
nucuna göre başarı vb)

• Öğrencilerin kariyer planlamasına er-
ken maruz kalmasını sağlayacak akti-
viteler yapılması.

• Öğrencilere sosyal ve duygusal be-
ceriler kazandırarak öz yeterlilik ve 
kontrol geliştirilebilmesi.

• Yüksek başarı beklentisini destekle-
mek için veli, öğrenci ve öğretmenin 
kararlara katılımının sağlaması.

• Okulun ve öğrencinin ihtiyacına bağlı 
olarak öğretim programının farklı uy-
gulayabilmesi.

• Motivasyonu ve yeterliliği destekle-
yen üretken öğretmen stratejilerinin 
geliştirilmesi.

• Düzenli öz değerlendirmeler yapıl-
ması.

• Mevcut kütüphaneden daha fazla ya-
rarlanılmasının sağlanması. (Kitap ye-
nileme ve güncelleme, çağa uygun 
dijital yapılanma vb)

• Her dersten mini değerlendirme sı-
navlarının takvim oluşturularak belirli 
tarihlerde düzenli olarak uygulanma-
sı ve öğrenme eksikleri belirlendikten 
sonra etüt çalışmalarının yapılması. 

• Merkezi sınav sayılarının arttırılması 
ve sonuçların kısa sürede öğrenci ve 
veliye ulaştırılması.

• 12. Sınıflara birebir randevu sistemi 
oluşturularak soru çözüm saatlerinin 
düzenlenmesi.

• Artan talep doğrultusunda yurt dışı 
eğitiminin başvuru, koşullar ve kabul 
durumları ile ilgili bir kurumla anlaşı-
larak destek alınması.
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Faaliyet
Okul sisteminin İyileştirilmesi: 

Öğrencilerin Akademik Destek 
Programı

• Öğrencilerin sorumluluk alma ve disip-
linli bir yaşam sürdürme alışkanlığı geliş-
tirilmesi

• Öğrencilerin bağımsız öğrenenler olma 
yolunda teşvik edilmesi.

• Her sınıfta öğrenci öğrenimini değer-
lendirmek için bir dizi değerlendirme 
yöntemlerinin kullanılması elde edilen 
sonuçlara dayanarak öğretmenlerin dü-
şük performans gösteren öğrencilere ek 
öğretim desteği sağlanması.(etüt vb)

• TÜBİTAK vb bilimsel çalışmalar için fon 
ayrılabilmesi.

• Öğrencilerin akademik gelişim için uygu-
lanan sınavların sonuçlarını görebilecek-
leri tek bir sistem oluşturulması(okul-sis, 
okul ölçme vb)

• Proje ve performans ödevlerinin öğren-
cinin gelişimini göz önünde bulunduran 
ve aktif öğrenmeyi destekleyen geri bil-
dirim içeren nitelikte olması.

• Geribildirim süreçlerinde yenilikler yapıl-
ması

Okul Ekosisteminin İyileştirilmesi:

Okul Alt Yapı ve Vizyon Geliştirme 
Uygulamaları Öğretmenlerin 
Eğitimi

• Öğretmen eğitimlerine yönelik bütçe 
oluşturulması.

• Öğretmenlerin kişisel kapasitelerinin ge-
liştirilmesi için rehberlik yapılması

• Eğitim teknolojileri kullanımı konusunda 
öğretmenlere eğitim verilmesi

• Öğretmenler müfredatı (yaş, alaka düze-
yi ve entegrasyon açısından) anlaması, 
öğrenci öğrenimini geliştirmek için sınıf-
ta ek materyaller geliştirmesi ve kullan-
ması.

• Rehberlik servisinin okul ihtiyacının far-
kında olarak vermekte olduğu sunum ve 
seminerlerin, öğretmenlere yönelik mü-
şavirlik çalışmalarının genişletilmesi.

• Tüm bölümlerin Okul İçi Hizmet İçi Eği-
tim Çalışmalarında aktif görev almaları, 
bu sayede öğrenerek öğretme, dolayısı 
ile yine öğrenme ve merak kavramının 
öğretmenler arasında da yaygınlaşması-
nın sağlanması.

• Okulun zamana bağlı ortaya çıkan fizik-
sel ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesi.
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PROJENİN KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BİRER 
ÖRNEK PAYLAŞILMASI

LİSE BİR PROJE ÖRNEGİ

Gelişimsel
Faaliyet Alanı

Mevcut Durum Mevcut Durumun Gelişti-
rilmesi İçin Yapılan Faali-
yetler

Okul sisteminin 
İyileştirilmesi: 

Öğrencilerin 
Akademik Destek 
Programı
Geribildirim sü-
reçlerinde yenilik-
ler yapılması

Geribildirim süreçleri;
Öğrenciye ve velilere yö-
nelik 

• Okul Sınavları
• Karne
• YKS,HBS,GDS sınavları
• Veli toplantıları
• Birebir görüşme saatleri
• Öğretmenin öğrenci ile 

yaptığı görüşmeler
• Rehberlik servisi görüş-

meleri

Geri bildirim konusunda 
öğretmenlerin bilinçlen-
dirilmesi

• Performans ve proje 
ödevleri 

• Erken uyarı sistemi 
• sınavları
• Grup görüşmeleri
• Deneme sınavlarına 
• katılım oranları arttırma
• Öğrenci Gelişim Rapo-

ru adlı yeni bir çalışma-
nın yapılması
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GERİ BİLDİRİM NEDEN VERİLİR?
Not vermek öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, not ver-
mek tek başına geri bildirim vermek değildir. Son yıllarda yapılan araştır-
malar geri bildirim vermenin başarıyı ve öğrenci öğrenmesini artıran, en 
etkili ve maliyeti en düşük yöntemlerden biri olduğunu ortaya koymakta-
dır. Doğru şekilde verildiğinde geri bildirim, öğrenci başarısını artıran bir 
yöntem olmasının yanı sıra güçlü bir öğretim aracı olacaktır.

GERİ BİLDİRİM KONUSUNDA ÖĞRETMENLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ

Öğretmenlere Seminerler Düzenlenmiş ve Geri Bildirim Verirken Dikkat 
Etmeleri Gereken Hususlar Konusunda Bilinçlendirilmişlerdir.

GERİ BİLDİRİM VERİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Geri bildirimin tanımlayıcı ve eğitici olmasına, yargılayıcı ya da değer-
lendirici olmamasına dikkat edin

• Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşı duyarlı olun.

• Zamanında geri bildirim verin. Ne çok erken ne de çok geç kalmayın.

• Tek bir yeteneğe ya da beceriye odaklanın. Her şeyi düzeltmeye ça-
lışmayın.

• Öğrencilerle birebir görüşmeler yapmaya çalışın.

• Geri bildirim verirken örneklerden yararlanın.

• Öğrencilerinizi birbirlerine geri bildirim verme konusunda eğitin.

• Genel ifadeler kullanmayın. Açık, net ve anlaşılır olun.

• Öğrencilerinizin ilerlemesini kaydetmek için defter kullanın.

• Kişiye değil performansa odaklanın.

• Öğrencilerinizi size geribildirim vermeleri konusunda cesaretlendirin.

• Dersin öğrenme hedefleri ile bağlantı kurun.

• Öğrenciyi küçük düşürücü ve motivasyonunu azaltıcı ifadeler kullan-
maktan kaçının.



58

• Öğrenilmesi hedeflenen bilgi ve becerilerin günlük hayatla ilişkisini 
belirtin.

• Farklı geribildirim yöntemlerinden yararlanın.

• Ölçüt ve standartlara dayalı geri bildirim verin.

• Öğrenciyi başka öğrencilerle karşılaştırmayın.

• Düzenli ve sürekli geri bildirim verin ancak miktarı abartmayın.

• Öğrencinin yorumlarınızı anladığından emin olun.

• Öğrenciyi kendi ilerleyişi ve performansı hakkında düşünmesi için 
teşvik edin.

GERİ BİLDİRİM HAKKINDA HATIRLANMASI GEREKENLER

• “Geri bildirim, nasihat etmek, övmek, yargılamak ya da değerlen-
dirmek değildir. Bir amaca ulaşmak için neler yapılması gerektiğine 
ilişkin bilgi vermektir.” Wiggins, 2012 

• “Öğrencinin öğretmene verdiği geri bildirim, öğretmenin öğrenciye 
verdiği geri bildirimden çok daha güçlüdür.” Tovani, 2012

• “Öğrenci hata yapmak için sınıfın güvenli bir yer olduğunu bilirse 
öğrenmek için geri bildirimden daha fazla yararlanacaktır.” William, 
2016

• “Etkili geri bildirim öğrenme sırasında gerçekleşir. Çünkü üzerinde 
çalışmak için hâlâ zaman vardır.” Chappuis, 2012

• Öğrenciler öğrenme hedeflerini ve öğrenmeleri istenen beceriyi ke-
sin olarak bilmelidirler. Aksi takdirde geri bildirim onlar için sadece 
birisinin onlara ne yapmaları gerektiğini söylemesidir.”  Brookhart, 
2011

• “Geri bildirimin bir parçası olarak not verirsek, öğrenciler sadece ver-
diğimiz notu okuyacaklardır.” Johnston, 2004

• “Sonuçları değil, başlangıçları değiştirmek lazım.” Badiou, 2007

• “Öğrencilerden, geri bildirim vermeden önce yaptıkları işler hakkında 
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düşünmelerini istemek, öğrencinin beynindeki toprağın çapalanma-
sını sağlar. Böylece geri bildirim tohumlarının yerleşmesi ve büyümesi 
için gerekli olan yer hazırlanmış olur.” Chappius, 2012

PROJE PERFORMANS ÖDEVLERİ AKRAN DEĞERLENDİRMESİ

Öğrenciler akranlarının performanslarını değerlendirmede, değerlendir-
me sürecine katılmaktadırlar. Böyle bir değerlendirme yaklaşımıyla birlik-
te öğrenci, öğretim sürecine sorumluluğu paylaşan, işbirliği yapan, öğ-
retmen ve akranlarıyla sürekli bir diyalog içinde olan, aktif bir birey olarak 
katılmakta bu da edinilen bilginin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.

ERKEN UYARI SINAVLARI

Okul sınavları gerçekleşmeden iki hafta önce dersin kazanımlarına yö-
nelik mini sınav uygulamaları ile öğrencilere önceden farkındalık yarat-
ma. Kazanım eksiklerine yönelik bir hafta önceden soru çözüm etütleri 
gerçekleştirilmekte. Böylece sonuç değil süreçte çözüm üretilmeye ça-
lışmaktadır. Yapılan etütlere katılım oranı %70-%100 arasında değişmek-
tedir.

DENEME SINAVLARINA KATILIM ORANINI ARTTIRMA 

• Sınav geri bildirimlerinin zamanında yapılması

• Sınav sonuçlarının öğretmen takibi

• Öğrencilerin ve velinin bilinçlendirilmesi

• Hizmet satın alınan firmanın sınav içeriği kalitesi ve sonuçların sınav 
sonrası okula zamanında iletilmesi konusunda tekrar görüşülmesi.
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ÖĞRENCİ GELİŞİM RAPORU” ADINDA YENİ YAPILAN ÇALIŞMANIN 
PAYLAŞILMASI
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“ÖĞRENCİ GELİŞİM RAPORU” öğretmenlerin daha doğru doldura-
bilmesi adına iletilen geri bildirim cümleleri konulu yazı
Sevgili öğretmen arkadaşlarım,

Bu dönemde “Öğrenci Gelişim Karne” sini dolduracağız. Bu sefer kar-
nemiz biraz daha geliştirildi ve sınıfınızdaki her çocuk hakkında içgörülü, 
özgün ve benzersiz yorumlar yazmanız gerekmekte. 

“Ne zor bir iş ne göz korkutucu” demeden sizlere yol göstermesi adına 
aşağıdaki olumlu ifadeler, yorumlarınızı belirli çocuklara göre uyarlamanı-
za ve onların güçlü yönlerini vurgulamanıza yardımcı olacaktır.

İyileştirme ihtiyacını belirtmek için açıklamalarımızı da kullanabilirsiniz. 
Kelimeleri biraz ters çevirin ve her birini bir çocuğun üzerinde çalışacağı 
bir hedefe dönüştürün. 

125 adet karne yorumumuzu kategoriye göre düzenledik. Bu listeden 
yardım alın.

       Tülay Yazgan

       Okul Müdürü

Tutum
İletişim Becerileri
Grup Çalışması

İlgi Alanları ve Yetenekler
Katılım

Sosyal Beceriler
Zaman Yönetimi

Çalışma Alışkanlıkları

TUTUM:

Öğrenci,

• Okuldan hoşlanan hevesli bir öğrenicidir.
• Sınıfta olumlu bir bakış açısı ve tutum sergiler.
• İyi dinlenmiş ve her günün aktivitelerine hazır görünür.
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• Sınıf etkinlikleri için coşku gösterir.
• İnisiyatif gösterir ve dahil olmanın yeni yollarını arar.
• Meseleleri bağımsız ve olumlu bir şekilde ele almak için içgüdüleri 

kullanır.
• Tam potansiyellerine ulaşmaya çalışır.
• Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır.
• Yeni zorluklar arar.
• Öğrenmeleri için sorumluluk alır.

DAVRANIŞ:

Öğrenci,

• Öğretmen ve diğer öğrencilerle tutarlı bir şekilde işbirliği yapar.

• Dikkat dağınıklığı olmadan sınıf etkinlikleri arasında kolayca geçiş ya-
par.

• Naziktir ve sınıfta görgülü davranır.

• Sınıf kurallarına uyar.

• Kendini olgunlukla yönetir.

• Düzeltildiğinde uygun şekilde yanıt verir.

• Eldeki faaliyete odaklanmış durumda kalır.

• Diğer öğrencilerin dikkatini dağıtma dürtüsüne direnir.

• Sınıftaki herkese nazik ve yardımsever davranır.

• Davranış ve işbirliğinde mükemmelliğe bir örnek oluşturur.

KARAKTER:

Öğrenci,

• Öğretmenlere ve akranlarına saygı gösterir.

• Okul mallarına ve başkalarının eşyalarına özen ve saygıyla davranır.

• Başkalarıyla ilişkilerinde dürüst ve güvenilirdir.

• Diğer öğrencilere yardımcı olarak iyi bir vatandaşlık sergiler.

• Okul topluluğu projelerine katılır.
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• Akranlarının duygularıyla ilgilenir.

• Sınıf görevlerini sadakatle yerine getirir.

• Kendilerinden yapmaları istenen şeyi yapma konusunda güvenilebilir.

• Sorumluluklar arar ve takip eder.

• Başkalarıyla etkileşimde düşüncelidir.

• Akranlarıyla etkileşimde bulunurken kibar, saygılı ve yardımseverdir.

• Sınıfımızdaki diğer öğrencilere ve okul topluluğuna saygılıdır.

• Sınıfımızdaki malzemeleri özenle ve düşünceli bir şekilde önemseye-
rek günlük sorumluluk gösterir.

• Sınıftaki işlerini ciddiye alır ve tamamlarken sorumluluk gösterir.

• Her zaman dürüsttür ve sorulduğunda bilgileri yeniden sayacağına 
güvenilebilir.

• Öğretmenleri ile etkileşimde bulunurken düşüncelidir.

• Tavırlarını günlük olarak gösterir ve her zaman saygılıdır.

• İnanılmaz bir öz disipline sahiptir ve işini her zaman zamanında bitirir.

• Verilen görev üzerinde çalışmaya başlayan ilk öğrencilerden biri ola-
rak kabul edilebilir.

• Zorlukla karşılaştığı zaman soru sorarak ve elinden gelenin en iyisini 
yaparak sebat eder.

• Zor bir görevle karşı karşıya kaldığında pes etmez ve her zaman elin-
den gelenin en iyisini yapar.

• Çok sevecen bir erkek / kız ve akranları için endişe gösteriyor.

• Yardıma ihtiyaç duyduklarında akranlarına yardım ederken şefkatli 
doğasını gösterir.

• Sınıfımızda örnek bir vatandaş

• Sınıfımızda temiz kalmasına yardımcı olarak ve içindeki materyallere 
özen göstererek vatandaşlığını gösterir.

• Akranlarıyla işbirliği yapacağına her zaman güvenilebilir.

• Sınıftaki diğer öğrencilerden herhangi biriyle işbirliği yapabilir ve iyi 
çalışabilir.

• Son derece organize ve işleriyle ilgileniyor.
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• İşini tamamlarken her zaman heveslidir.

• Başkalarıyla çalışırken hoş ve kibardır. 

• Başkalarıyla olan etkileşimlerinde düşünceli ve naziktir.

• Problem çözerken yaratıcıdır.

• Çok çalışkan ve işinin tamamını her zaman tamamlıyor.

• Ekstra yardıma ihtiyaç duyan akranlarıyla çalışırken sabırlı ve naziktir.

• Güvenilirdir ve gerektiğinde devreye girip yardım edeceğine her za-
man güvenilebilir.

İLETİŞİM YETENEKLERİ:

Öğrenci,

• İyi gelişmiş bir kelime hazinesine sahiptir.
• Kelimeleri özenle seçer.
• Fikirlerini hem sözlü olarak hem de yazarak açıkça ifade eder.
• Canlı bir hayal gücüne sahiptir ve yaratıcı yazma konusunda mükem-

meldir.
• Sesini şiir yazarak buldu.
• Yazarken canlı bir dil kullanır.
• Açık ve net bir şekilde yazıyor.
• Derinlik ve iç görü ile yazar.
• Mantıklı ve ikna edici bir argüman oluşturabilir.
• Başkalarının yorumlarını ve fikirlerini kesintiye uğratmadan dinler.

GRUP ÇALIŞMASI:

Öğrenci,

• Meslektaşlarına çalışmalarını geliştirmek için yapıcı öneriler sunar.
• Akranlarının tavsiyelerini kabul eder ve uygun olduğunda onlara göre 

hareket eder.
• Gruptaki diğerlerinin düşünce ve görüşlerine duyarlıdır.
• İhtiyaç duyulduğunda veya atandığında çalışma grubunda çeşitli rol-

ler üstlenir.
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• Gruplarda liderlik rollerini memnuniyetle karşılar.
• Grup görevlerini dağıtmada adaleti gösterir.
• Grup etkinliklerini dikkatle planlar ve yürütür.
• Akranlarıyla demokratik bir şekilde çalışır.
• Grubun diğer üyelerini teşvik eder.
• Çalışma grubunun odaklanmış ve görev üzerinde kalmasına yardımcı 

olur.

İLGİ ALANLARI VE YETENEKLER:

Öğrenci,

• İyi gelişmiş bir mizah anlayışına sahiptir.
• Çok çeşitli ilgi alanlarına sahiptir.
• Sınıfla paylaşılan büyük bir ilgiye sahip.
• Çalışma konuları ile ilgili olduğunda evdeki kişisel eşyaları görüntüler 

ve konuşur.
• Kendilerini ilgilendiren konular hakkında arka plan bilgisi sağlar.
• İlgi alanları hakkında etkileyici bir anlayışa ve bilgi derinliğine sahiptir.
• İlgi uyandıran sınıf konuları hakkında bağımsız olarak ek bilgi arar.
• Eğlence için kapsamlı bir şekilde okur.
• Sık sık okudukları kavramları tartışır.
• Yetenekli bir sanatçıdır.
• Yetenekli bir sanatçıdır.
• Dramatik okuma ve oyunculuk yeteneğine sahiptir.
• Müzikal yeteneklerini sınıfla paylaşmaktan hoşlanıyor.

KATILIM:

Öğrenci,

• Başkalarının tepkilerini dikkatle dinler.
• Talimatları takip eder.
• Tartışmalarda aktif rol alır.
• Anlayışlı yorumlarla grup tartışmasını geliştirir.
• Kişisel deneyimlerini ve fikirlerini akranlarıyla paylaşır.
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• Sınıfta ve ev ödevi olarak okunan veya tartışılanlara cevap verir.
• Gerektiğinde açıklama yapılmasını ister.
• Sınıf etkinliklerine yardımcı olmak için düzenli olarak gönüllüler.
• Okul günü boyunca aktif bir öğrenci olarak kalır.

SOSYAL BECERİLER:

Öğrenci,

• Sınıfta hızlı arkadaş edinir.

• Sınıf arkadaşları tarafından çok beğeniliyor.

• Akranlarla olan anlaşmazlıkları uygun şekilde ele alır.

• Diğer öğrencilere adil ve anlayışlı davranır.

• Sınıfın değerli bir üyesidir.

• Akranlarına ve başkalarına karşı şefkatlidir.

• Yeni durumlarda rahat görünüyor.

• Boş zamanlarda arkadaşlarıyla sohbet etmekten hoşlanır.

• Arkadaşlarıyla boş zaman geçirmeyi seçer.

ZAMAN YÖNETİMİ:

Öğrenci,

• Sınıf ödevlerini, görevleri ve grup çalışmasını organize bir şekilde ele 
alır.

• Ders zamanını akıllıca kullanır.

• Okula (ve / veya sınıfa) her gün vaktinde varır.

• Her gün sınıfa iyi hazırlanmış.

• Ne çok hızlı ne de yavaş olarak uygun bir hızda çalışır.

• Ayrılan sürede atamaları tamamlar.

• Tempo, uzun vadeli görevler üzerinde çalışır.

• Zamanla ilgili ulaşılabilir hedefler belirler.

• Makyaj çalışmalarını zamanında tamamlar.
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İŞ ALIŞKANLIKLARI:

Öğrenci,

• Vicdanlı, çalışkan bir öğrencidir.

• Bağımsız çalışır.

• Kendini motive eden bir öğrencidir.

• Sürekli olarak ev ödevlerini tamamlar.

• Ev ödevlerine elinden gelen en iyi çabayı gösterir.

• İşlerinin kalitesiyle beklentileri aşıyor.

• Yeni kavramları ve fikirleri kolaylıkla kavrar.

• Düzgün ve dikkatli çalışma sağlar.

• Kontroller göndermeden önce iyice çalışır.

• Küçük bir denetimle görevde kalır.

• Öz disiplini gösterir.

• Detaylara dikkat ederek dikkatsiz hataları önler.

• Ücretsiz ders zamanını yapıcı bir şekilde kullanır.

• Etkileyici ev projeleri yaratır.
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Gelişimsel Faali-
yet Alanı

Mevcut Durum Mevcut Durumun Gelişti-
rilmesi İçin Yapılan Faali-
yetler

Okul sisteminin 
İyileştirilmesi: 

Okula öğrenci ka-
bul sisteminde 4.sı-
nıftan 5.sınıfa geçiş 
oranlarının arttırıl-
ması

4.Sınıftan 5.Sınıfa 
geçiş oranlarının 
arttırılmasına yö-
nelik 
 
• Tüm ilkokul 4.sı-

nıf velilerine 
belirlenen bir 
günde ortaokul 
tanıtım toplan-
tısı

• 4.Sınıfın her şu-
besi için bir tam 
gün ortaokul ta-
nıtım oryantas-
yon çalışması

• Kayıt oranının artması 
konusunda ilkokul 4.sınıf 
öğretmenlerinden kendi 
öğrenci velilerinin bek-
lentileri konusunda bilgi 
alınması

• Veli beklentileri ile prog-
ramın tekrar gözden ge-
çirilmesi

• Toplu olarak yapılan or-
taokul tanıtımının her bir 
4.sınıf bazında ayrı ayrı 
yapılması

• 4.Sınıfların her birine ayrı 
ayrı 6 haftaya yayılan ve 
ortaokul binasında or-
yantasyon çalışması(kü-
tüphane-yemekhane-la-
boratuvar)

• Her bir ilkokul 4.sınıf ve-
lisiyle birebir görüşme

İLKÖĞRETİM BİR PROJE ÖRNEGİ
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MEVCUT DURUMUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN FAALİYETLER 
SONUÇ TABLOSU

2021-2022 ÖĞRETİM YILI 4.SINIFTAN 5.SINIFA KAYIT YENİLEYENLER

2020-2021 ÖĞRETİM YILI MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE 
İLKOKULU 4.SINIF ÖĞRENCİ SAYISI

124

2021-2022 ÖĞRETİM YILI MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE 
ORTAOKULU 5.SINIFA KAYIT YENİLEYEN ÖĞRENCİ SAYISI

51

FARK 73

KAYIT YENİLEME BAŞARI YÜZDESİ %41

2022-2023 ÖĞRETİM YILI 4.SINIFTAN 5.SINIFA KAYIT YENİLEYENLER

2021-2022 ÖĞRETİM YILI MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE 
İLKOKULU 4.SINIF ÖĞRENCİ SAYISI

113

2022-2023 ÖĞRETİM YILI MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE 
ORTAOKULU 5.SINIFA KAYIT YENİLEYEN ÖĞRENCİ SAYISI

66

FARK 47

KAYIT YENİLEME BAŞARI YÜZDESİ %58
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OKUL VE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ODAKLI 
SÜREKLİ GELİŞİM PROJESİ    

 

Özgü BAL SONĞUR

MEV Koleji Özel Basınköy
Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü 

Koordinatör Müdür

Kazım AŞIK

MEV Koleji Özel Basınköy
İlkokul-Ortaokul Müdürü
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« Eğitim	hayata	hazırlık	değildir;	o	hayatın	ta	kendisidir. »
       -John Dewey 

John Dewey eğitim felsefesinden yola çıkacak olursak; 

Eğitim, yaşam boyu süren bir eylemdir.

• Bireysel farklılıklar dikkate alınmalı, 

• Eğitimin merkezi çocuk olmalı, 

• Dersler çocukların ilgi ve yeteneklerine göre düzenlenmelidir.

Bilgi Toplanması

Gardner’in Çoklu Zeka Kuramı ve Eğitim Yansımaları

Bireysel farklılıklara dikkat çeken Çoklu Zeka Kuramı uygulamaları, 

• Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, 
• Kendilerine güvenmelerini, 

• Bireysel farklılıklara saygı duymalarını, 

• Yaratıcı düşüncelerini geliştirmelerini 

• Gelecekte hangi mesleği seçeceklerini düşünmeye başlamalarını 
sağlamaktadır. 
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• Öğretmenlerin öğrenciler arasındaki farklılıklara dikkat etmesi; öğre-
tim ve değerlendirmeyi bireyselleştirmesi 

• Disiplinlerarası programlar

• Öğrenciler güçlü ve zayıf yönlerini bilirlerse, hem kendilerini daha iyi 
tanırlar hem de gelecekleri hakkında karar vermeye başlarlar.

• Veliler hedef belirleyerek, çocuklarının özet video filmlerini izleye-
rek, kursu değerlendirerek, sınıfı ziyaret ettiklerinde resmi olmayan 
yorumlar katarak değerlendirme sürecine katılabilirler.

• Kurumlar arası işbirliği

Amacı

Öğrencilerin;

Hedefler

• Öğrencinin öne çıkan zeka türünü belirlemek ve bu zeka türüyle ilgili 
faaliyetlere yönlendirmek,

• Ders içi ve dışı etkinlikleri öğrencilerin farklı zeka türlerine uygun ha-
zırlamak,

• Öğrencinin almış olduğu tüm derslerin aynı veya benzer konularda 
birbirini destekler nitelikte olması,

• Öğrencilerin kendilerini tanımaları,
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• Velilerin eğitim-öğretim sürecine dahil edilerek,  sadece öğrencinin 
sınav notlarına göre değerlendirmede bulunmasını engellemek,

• MEV bünyesinde yer alan okullarla işbirliği yaparak uygulamaları ço-
ğaltmak.

Yöntem

• Öğrencilere her kademe başlangıcında Çoklu Zeka Envanterleri uy-
gulanacak, öğrencilerin kademe sonuna kadar zayıf ve güçlü yönleri-
ne yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

• Öğrencilerin temel öğrenim konuları diğer branş dersleriyle destek-
lenecektir.

• Öğrencilerin farklı olduğu düşünülerek etüt, çalışma programı, ödev 
ve ek akademik faaliyetler bireysel olarak düzenlenecektir.

• Kurs, kulüp, egzersiz, proje ve yarışmalara yönlendirmeler bu sonuç-
lara göre yapılacaktır. 

• Velilerin eğitim süreci içine alınması için faaliyetler düzenlenecektir.
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Disiplinlerarası Öğretim Yöntemi

Türkçe

Sınıf Öğretmenleri Tarafından Akademik Program 
Hazırlanacaktır

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

Görsel Sanatlar

Akademik derslerin programı ve ünitelerine göre 
branş dersleri de konu içeriklerini düzenleyecek ve 
akademik derslerin farklı zeka alanlarıyla da geliştiril-
mesi sağlanacaktır.

Zeka Oyunları

Drama 

Beden Eğitimi

İngilizce

Müzik
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Ortaokul ve Lise



80

Projenin Uygulama Adımları

İstasyon Derslik Sistemi

Bu modelde branş öğretmenleri ilgili ders için özelleştirilmiş derslikle-
ri hazırlıyor ve öğrencileri bu dersliklerde kabul ediyor. Öğrenciler, üni-
versitede olduğu gibi ders programlarına uygun olarak alacakları dersin 
dersliğine gidiyorlar.

MödEV

Modül 1: Konu Tekrarı + 50 Soru

Modül 2: Kısa Konu Tekrarı + 75 Soru

Modül 3: 100 Soru
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MEV+ Sınav Hazırlık Programı

MEV+ programında öğrenciler önceki öğrenme süreçlerinde kişisel ye-
teneklerini ve akademik benliklerini bildikleri için tüm sınav sistemlerinin 
kolaylıkla uyum sağlayıp başarı elde edebilirler.

Çalışma Takvimi

Her eğitim-öğretim yılı başlamadan 15 gün önce envanter çalışmalarıy-
la başlayacak olup eğitim-öğretim bittikten en geç 15 gün sonra değer-
lendirme yapılarak sona erecektir.

Beklenen Sonuçları

• Kendi zayıf ve güçlü yönlerini bilen öğrenciler doğru çalışma yöntem-
leri geliştirecektir.

• Bir konuyu farklı disiplinlerde öğretmeye çalışmak öğrencinin konuyu 
tam öğrenmesini sağlayacaktır.
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• Öğrenmesi tam olan öğrencinin başarısı yükseldiği için kendisini tüm 
yeni durumlara adapte edebilecek bilgi ve motivasyona sahip ola-
caktır. 

• Öğrencilerin başarılı olacakları alanlarda çalışmalara yönlendirmek 
okula çeşitli alanlarda başarı sağlayacaktır.

• Sürekli kendini yenileyen öğrencilerle başarı sağlayan okul her 
zaman her durumda başarı sağlayacaktır.

Projenin Yürütülmesi

• Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük - Ekonomik ve Kurumsal

• Okul Müdürlükleri - Yönetimsel

• Müdür Yardımcıları, Zümre Başkanları ve Öğretmenler-Eğitim-Öğre-
tim İşleri

• Diğer Personel - Destek Hizmetleri Olarak Projenin Yürütülmesinden 
Sorumludur

Projenin Değerlendirilmesi ve Rapor Yazımı

• Projenin uygulandığı eğitim-öğretim yılını takip eden Eylül ayı içinde 
değerlendirilmesi yapılacak ve raporu sunulacaktır.
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“OKUL VE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ODAKLI 
SÜREKLİ GELİŞİM PROJESİ”    

Salih ÖZMEN

MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü 

Koordinatör Müdür
 

İsmail AYIK

MEV Koleji Özel Büyükçekmece
Anaokulu-İlkokul-Ortaokul Müdürü
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HAYATA GEÇİRDİKLERİMİZ

Nasıl Bir Öğrenci?

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarında, her bir öğrencinin, Atatürk 
ilke ve İnkılâpları doğrultusunda;

• Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan, 

• Ulusal ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere hâkim,

• Modern anlayış ve düşüncenin takipçisi, 

• Topluma yararlı birer insan olma hedefinde,

• Bilgi donanımı tam, problem çözme ve karar verme becerisi yüksek, 

• Mutlu bireyler olarak yetişmesi, 

hedeflenmektedir.

Nasıl Bir Eğitim?

Bunun için, branşlarında uzmanlaşmış, nitelikli, dinamik bir kadro ile; 

• Öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri 
kavrayıp anlamasını, kullanmasını, analiz - sentez yapmasını sağlayan, 
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• Öğrencinin öğrenmeye maruz bırakıldığı,  “tam öğrenme” ve “yapa-
rak, yaşayarak öğrenme” modellerine göre eğitim öğretimin yapıldı-
ğı, 

• “öğrenimin ders korkusu olmaktan çıkarıldığı” öğrencilere “öğren-
meyi öğreten” 

bir eğitim sistemi uygulanması hedeflenir.

A. AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1- Anaokulu

• Öz Bakım Eğitimi                                                 

• Çocuk merkezli sarmal yaklaşım 

• Eklektik model ve bütünsel et-
kinliklerle planlanmış gelişimsel 
bir program

• Çocuk yönlü gelişim süreci ta-
kibi

• Gelişim raporları

• İlkokula hazırlayıcı çalışmalar 

• Yaratıcı Drama ve Tiyatro Etkin-
likleri 

• Müzik ve Orff Eğitimi

• Fen ve Doğa Dersleri 

• Proje Tabanlı Eğitim 

• Portfolyo Çalışmaları

• Bilişim Teknolojileri - Kodlama 
Eğitimi

• Görsel Sanatlar - Sanat Atölyesi                                                

• Seramik

• Resim

2- İlkokul Ölçme ve Değerlendir-
me / İzleme

• Hazır bulunuşluk sınavı

• 3.sınıftan itibaren PESA

• KDS; Kazanım değerlendirme 
Sınavı

• Ara sınavlar

• 4.sınıf bursluluk sınavı

3- Ortaokul Ölçme ve Değerlen-
dirme / İzleme

• Ölçme Değerlendirme

• Hazır bulunuşluk Sınavı

• PESA Sınavı

• KDS

• Ara Sınavlar

• Matematik Olimpiyat Çalışma-
ları

• Ulusal ve Uluslararası Sınavlara 
Katılım, (URFODU, Kanguru, Bi-
lim Olimpiyatları, vb.)

• Liselere Giriş Sınavı (LGS) Sınavı 
Hazırlıkları

• 7.sınıf kazanımları nisan ayı başı 
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itibari ile bitirilmekte 8.sınıf ka-
zanımlarına giriş yapılmaktadır. 

• Danışmalık Sistemi (8. Sınıflar-
da)

• EDP (Eğitim Destek Programı)

4- Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 
Ölçme ve Değerlendirme / İzle-
me

A. AKADEMİK SÜREÇ

9 ve 10 sınıfta TYT temelli akade-
mik sürecin yanı sıra

• Proje çalışmaları (TÜBİTAK vb.)

• Proje Sunum ve savunma Gün-
leri

• Laboratuvar çalışmaları

• 3D Eğitim

11. Ve 12. Sınıfta Üniversiteye 
Hazırlık Çalışmaları

• 11. sınıfta hafta içi 4 saat TYT 
dersleri veriliyor (9. ve 10. sınıf 
tekrarı)

• 12. Sınıfta 40 saatin tamamı 
TYT ve AYT dersleri yapılıyor.

• 12. sınıf danışmanlık sistemi uy-
gulanıyor.

• EDP programı gerçekleştiriliyor.

Ölçme ve Değerlendirme

• KDS

• GDS

• TYT

• AYT

• Türkiye Geneli Deneme Sınav-
ları

• Okul Öğretmenleri tarafından 
Hazırlanan Denemeleri

• Ara Sınavlar

B- HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU 
ÖDEV SORUMLULUKLARI

• Hafta içi ödevleri (Günlük ola-
rak verilir.)

• Hafta sonu çalışması Cuma 
günü sınıf öğretmenleri tarafın-
dan öğrencilere teslim edilir.

• Ödevler öğrencilere Google 
Clasroom üzerinde gönderilir 
ve toplanır.

• Ödev raporları okul yönetimine 
Google Drive üzerinde raporla-
nır.

• Ödev sorumluluğunu zamanın-
da yerine getiremeyen öğrenci-
ler, veli onayı alınarak çarşamba 
günleri okul çıkışı, kütüphane-
de ödev tamamlama etütlerine 
katılır. 
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B. YABANCI DİL GELİŞİM SÜRECİ

Hedefler

• 1.sınıfta başlayan program- 
5.sınıfın sonunda 

• Checkpoint Sınavı

• İlkokul setifika Sınavı

• A2 Düzeyi

8.sınıfın sonunda 
• Checkpoint Sınavı

• Ortaokul Diploma Sınavı

• B1 Plus

10.sınıfın sonunda
• Yeterlilik Sertifikası IGCSE Prog-

ramı-FCE Sınavı

• B2 Plus

12. sınıfın sonunda 

• A Level Sınavı

• Uluslararası Geçerliliği Olan 
Diploma

• C1 Düzeyi

1. Anaokulu
• End of Year Show (Yılsonu Gös-

terisi)

• Coffee Morning  Portfolyo Su-
numu

2. İlkokul
• Fun Friday (Her ayın son cuma 

günü sevilen bir aktivitenin ya-

pılması)

• End of Year Show (Yıl Sonu 
Gösterisi)

• Esol (Checkpoint sınavına hazır-
lık)

• Starters Sınavı, Movers Sınavı, 
Flyers Sınavı

• Spelling Bee (Heceleme Yarış-
ması)

3. Ortaokul
• Fun Friday (Her ayın son cuma 

günü sevilen bir aktivitenin ya-
pılması)

• End of Year Show (Yıl Sonu 
Gösterisi)

• Ket For Schools Sınavı

• PET For Schools Sınavı 

• FCE For Schools Sınavı 

• Spelling Bee (Heceleme Yarış-
ması)

• Almanca Kelime Avı

• Almanya Bavulda Etkinliği

• Avrupa Dilleri Günü Kutlaması

• JMUN Konferansları

• Checkpoint Sınavı 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DE-
ĞİŞİMİ PROGRAMI
• Aylık Program

• Akademik Yıl

• İNGİLTERE YAZ OKULU

• 15 Günlük Kamp Programı
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4. Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi
• Model United Nations (MUN)

• Her ayın son cuması DEBATE 
(İngilizce Münazara)

• End of Year Show (Yıl Sonu 
Gösterisi)

• Almanca Kelime Avı

• Almanya Bavulda Etkinliği

5. Uluslararası Programlar
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DE-
ĞİŞİMİ PROGRAMI

• Aylık Program

• Akademik Yıl

İNGİLTERE YAZ OKULU

• 15 Günlük Kamp Programı

C. SOSYAL GELİŞİM SÜREÇLERİ 
VE İLETİŞİM BECERİLERİ
 
1. Anaokulu
• Eğitici Geziler

• Yıl Sonu Sergisi

• Yıl Sonu Şenliği

• Portfolyo Sunumları

• Büyükanneler-Büyükbabalar 
Rondu vb. 

• Sportif Etkinlikler                                      

• Hobi Bahçesi Etkinlikleri 

• Oyun Bahçesi                                   

• Aile Katılımı                                      

• Kış Okulları:

• Jimnastik

• Yüzme

• Basketbol

• Voleybol

• Robotik Kodlama

• Sosyal Etkinlik Kulüpleri:

• Jimnastik

• Yüzme

• Basketbol 

• Müzik ve Hareket

• Küçük Ressamlar

• Lego Robotik vb.

2. İlkokul
• Geziler

• Yıl Sonu Sergisi

• Yıl Sonu Şenliği

• Portfolyo sunumları

• Okuma Bayramı

• Kültür Sanat Haftası Etkinlikleri

• Yıl Sonu Sergisi

• Baba ve Çocukları Kampı

• Kayak Kampı

• Veliler Yarışıyor

• Portfolyo Sunumları (1, 2 ve 3. 
sınıflarda)

• Sosyal Sorumluluk Projeleri

• Branş Derslerinde: 

• Fen Laboratuvarlarımız  (Fen 
Doğa)

• Cambridge (Global Science)
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• 3D Simülasyon Salonu

• Fen Bilimleri

• İnovasyon ve Teknoloji Atölye-
si, Bilişim Teknoloji Laboratu-
varları

• Bilişim Teknoloji Dersi Kodlama 
Eğitimleri

• Beceri, Tasarım ve Uygulama 
Atölyesi 

• Beden Eğitimi ve Oyun 

• Görsel Sanatlar Laboratuvarları

• Seramik

• Görsel Sanatlar

• Kütüphane

• Türkçe

Kış Okulları:
• Jimnastik

• Yüzme

• Basketbol

• Futbol

• Voleybol

• Piyano, Kanun, Gitar, Bateri, Ri-
tim ve Perküsyon, Ses Eğitimi 
ve Şan

• Görsel Sanatlar (Resim, Sera-
mik, Teknoloji Tasarım vb.)

• Robotik Kodlama, vb.

Sosyal Etkinlik Kulüpleri:
• Jimnastik

• Yüzme

• Basketbol

• Futbol

• Satranç

• Piyano

• Modern Dans

• Drama

• Origami

• Bateri

• Hikâye ve Oyun

• Yetenekli Ayaklar

• STEM

• Zekâ Oyunları

• El Sanatları

• Junior Robotik

• Zekâ Oyunları

• Step Aerobik

• Junior Robotik

• Lego Robotik vb.

3. Ortaokul
Branş Derslerinde:
• Fen Laboratuvarları 

• Cambridge (Global Science)

• Fen Bilimleri

• 3D Simülasyon Salonu

• Fen Bilimleri

• İnovasyon ve Teknoloji Atölye-
si, Bilişim Teknoloji Laboratu-
varları

• Bilişim Teknoloji Dersi

• Lego Çalışmaları

• FLL hazırlık Çalışmaları
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• Robotik Çalışmaları

• Beceri, Tasarım ve Uygulma 
Atölyesi

• Teknoloji Tasarım

• Kütüphane

• Türkçe

Kış Okulları:
• Jimnastik

• Yüzme

• Basketbol

• Futbol

• Voleybol

• Kodlama vb.

Spor ve Fiziki Etkinlik–Sosyal Et-
kinlik Kulüpleri
• Akıl ve Zeka Oyunları

• Destination-Imagination

• Drama

• Futbol, Basketbol, Voleybol, 
Yüzme, Jimnastik

• Geleneksel Türk Sanatları

• Gitar, Bateri

• Juniour Robotik, Lego Robotik

• Maths Pirates

• Modern Dans

• Origami

• Resim ve Ebru Sanatı

4. Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi
• Sosyal Etkinlik Kulüpleri

• Basketbol

• MEV Code

• Drama

• Futbol ve Jimnastik

• Gitar 

• Masa Tenisi

• FRC Robotik Çalışmaları

• MUN ve Kültür

• Münazara ve Sosyal Yardımlaş-
ma

• Orkestra

• Protec

• Voleybol

• Yetenekli Eller

• Sinema Kulübü 

• MEV Dive

5. Kampüs Geneli Okul Geneli 
Egzersiz Çalışmaları

• Basketbol Takımı Çalışmaları)

• Futbol (Küçükler, Yıldızlar)

• Voleybol (Küçükler, Yıldızlar)

• Basketbol (Küçükler, Yıldızlar, 
Gençler)

• Jimnastik (Minikler)

• Dans (Küçükler, Yıldızlar)

• Okul Orkestrası (Gençler)

• “MEVolution” Robotik Takımla-
rı (FLL, FRC)
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D. TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI

• Spina Bifida

• Spor ile Kardeş Okullar

• Bir Kitap, Bin Hayal

• Oyuncağımı Paylaşıyorum

• Bir Hayal Gerçek Oluyor (Engelli sandalyesi)

• Bir Bot, Bir Mont

• Rehabilitasyon Merkezi --Resital

• Görme Engelliler İçin El Ele

• Biz Okuduk, Sizde Okuyun 

E. HİZMET İÇİ EĞİTİM VE SEMİNERLER

1. Bilgi Deneyim Paylaşım Seminerleri

2. Kimler Geldi, Kimler Geçti?
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F. OKUL FİZİKİ ORTAM GELİŞİMİ

2015 Yılı Yaz tadilat işleri:

• Derin kuyu (3 adet) açılması 
ve tesisat ve motor aksamının 
montajı

• Yüzme havuzuna nem alma 
santral ünitesi kurulması işleri

• Halı saha yapımı

2016 Yılı Yaz tadilat işleri:

• Giriş katı koridor lambalarının 
led lambaya dönüştürülmesi işi

• Eksik noktalara kamera takılma-
sı ( 15 adet)

• Lobi zeminin mermer kaplan-
ması 

2017 Yılı Yaz tadilat işleri:

• Ana Sınıflarının Ana Okuluna 
Dönüştürülmesi

• MEV Store - prefabrik Yapımı

2018 Yılı Yaz tadilat işleri:

• Bilişim teknolojileri laboratuva-
rına bilgisayar alımı 

• Ana Okulu binasının çevresinin 
izolasyon, drenaj yalıtım işleri

• Kapalı Spor Salonu zemin parke 
değişimi ve potalarının değişi-
mi işleri

2019 Yılı Yaz tadilat işleri:
• Yemekhane ve Havuz binaları 

arkasında derin kuyu açılması 
(2 adet) ve eski kuyuların revize 
işleri

• Çocuk parkı yapılması (3 adet)

• Arıtma deposunun bahçe su-
lama deposuna dönüşümü ve 
hobi bahçesi yapımı işleri

• Giriş kapısı takı ve güvenlik bi-
nası yapımı, raylı kapı yapımı 
işleri

• Yemekhane mutfak bölümü ha-
valandırmasının iyileştirilmesi 
işleri

• Tüm sınıf ve koridorların lamba-
larının led lambaya dönüştürül-
mesi

• Okul internetinin fiber metro 
ethernete dönüştürülmesi

• 25 adet yeni HP prodesk bilgi-
sayar alımı

• Yangın alarm sisteminin kurul-
ması

2020 Yılı Yaz tadilat işleri:
• Kapalı Spor Salonu ve Jimnas-

tik Salonu havalandırmasının 
iyileştirilmesi

• Kapalı Spor Salonuna raylı se-
peratör yapılması 

• Açık Basketbol sahasının çelik 
konstrüksiyon ve branda ile ka-
patılması

• Tüm sınıf akıllı tahta kablo siste-
minin duvar sıva altına alınması 
işleri
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• Laboratuvar alanlarında (3 adet) 
doğal ışık pencereleri yapılması 
işleri 

• İlkokul ve Ortaokul giriş üst-
lerindeki teraslara (2+2)çelik 
konstrüksiyon ile birim odaları 
yapımı

• Anaokulu yemekhanesine ha-
valandırma sistemi yapılması

• Doğalgaz kazanları bacalarına 
ekonomizer takılması

• Konferans ve Sinema Salonu 
koltuk kumaşlarının tamir tadi-
lat işleri

2021 Yılı Yaz tadilat işleri:

• Yüzme Havuzu nem alma sant-
rali tamir onarım ve devreye 
alınması işleri

• Yüzme Havuzu iç tavan metal 
asma tavan plakalarının yeni-
lenmesi ilşeri

• Yüzme Havuzu ve taşma kanalı 
seramik derz dolgularının izo-
lasyon yapılarak yenilenmesi 

• Otomasyon sistemine yeni bö-
lümlerin entegrasyonu işleri

• Kazan Dairesi su ısıtma eşanjö-
rü ve yüzme havuzu eşanjörü-
nün büyütülmesi işleri

2022 Yılı Yaz Tadilatında Yapılma-
sı Planlanan işler:

• Tüm okul ısıtma, soğutma hat-
ları ve su tesisat boru hattının 

yenilenmesi

• Yangın hidrant sisteminde te-
sisat arızasının ve arızalı hidrat-
larının tespiti, tamir ve değişim 
işleri.

• Yüzme havuzu çatısının izolas-
yon işleri 

• Okul santrali ve telefon hatları-
nın yenilenmesi işi

• Tüm okul içi alçı- sıva-boya ta-
mir tadilat işleri

• Tüm okul dış cephesinin boyan-
ması işleri 

• Kütüphane iç donanımının gün-
cellenmesi

• A Blok Danışma Bölümünün 
genişletilmesi 

• Dış cephe kaplamasının yapıl-
ması işleri

• Ana Bina ve Yüzme Havuzu bi-
nası çevre izolasyon, yalıtım ve 
drenaj işleri.

• Lise katı öğrenci dolaplarının 
yenilenmesi 

• Kuyu tipi atık yağ filtresi tesis 

• E Blok teras alanına kafeterya 
yapımı işleri

• “Kütüphanenin kafeterya alanı-
na taşınması  
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G. SAYISAL VE MALİ VERİLER

• 2022-2023 (31 Mart 2022) : 743 (30 Nisan 2021: 597 olup 31.03.2022 
itibariyle %24 artış görülmektedir)

• 2022-2023 (tahmini) : 919 

2015-2022 YILLARI ARASI 
MEV İKTİSADİ İŞLETMELERİ GENEL MERKEZİNE

GÖNDERİLEN TOPLAM PARA

40.595.000,00 TL

KURUMLAR VERGİSİ DÖNEMİ İTİBARİYLE
NET KARLILIK DURUMU

Kurumsal Vergisi Dönemi Net Kar

2014-2015 38.165,18

2015-2016 285.385,13

2016-2017 1.588.991,48

2017-2018 2.082.082,84

2018-2019 1.388.595,19

2019-2020 4.106.666,15

2020-2021 2.264.078,48

2021-2022 (TAHMİNİ) 2.349.961,88

TOPLAM 14.103.926,33
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H. YÜRÜRLÜKTEKİ PROJELERİMİZ 

• MEVYAP 
• Kariyer günleri
• Meslek Deneyimleme Günleri
• Üniversite Atölye çalışmaları
• SEMEP
• Kültür sanat ve Kütüphaneler haftası
• Proje Sunum ve Savunma Günleri
• MEVfest
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İ. STRATEJİK DEĞERLENDİRMELER

Geçmişten bugüne SWOT Analizi Sonuçları

Güçlü Yönler

• Özellikle pandemi döneminde eğitim-öğretim ihtiyaçları için hızlı 
tedbirler alıp, uygulayan organizasyon yeterliliğine sahip olunması,

• Eğitim-öğretim materyallerinin eğitim teknolojilerini takip edilerek 
güncellenmesi.

• Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından öğrencilerimize değer veril-
diğinin, saygı duyulduğunun öğrencilerimiz tarafından farkında olun-
ması,

• Yapılan çalışmalar sonucu öğretmenlerin takdir görmesi ve okulun va-
kıf okulu olması nedeniyle özlük haklarının güçlü olması,

• Öğrenim ücretlerinin pazarlığa açık olmaması,

• Okulumuzun güvenli, ferah bir yerleşkeye sahip olması,

• Derslerin işlenmesinde ve ödevlendirmede eğitim teknolojilerini aktif 
bir şekilde uygulanması, okulun fiziki şartlarının birçok aktiviteyi ve 
projeyi yapmaya uygun olması,

• Alınan kararlarının okul yönetimi ve öğretmenlerle birlikte alınması ve 
uygulanması,

• Zümrelerin birbirleri arasında saygı çerçevesinde okulun menfaati 
doğrultusunda disiplinler arası ---iletişim ve çalışmaları yürütmesi ve 
bunu güçlendirecek bilgi-paylaşım seminerleri gerçekleştirmesi,

Zayıf Yönler

• Okulun, öğretmen ve öğrencilerin evlerinin yerleşim yerlerine uzak 
olmaları,

• Öğretmenlerin, yüksek lisans ve akademik çalışmalar için iş yoğunlu-
ğu nedeniyle ek zaman ayıramamaları, 

• Ulusal ve uluslararası projeler için bütçe sıkıntısı yaşanması,

• TÜBİTAK ve benzeri proje çalışmalarını yönlendirmek üzere laborant 
/ proje sorumlusu bulunmaması,

• Lise binasının ayrı olmaması
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• Lise hazırlık sınıfının bulunmaması

Fırsatlar

• Okul dinamiğinin gelişime açık olması

• Vakıf okulu olması,

• Güven veren bir kurum olması.

• Güvenli yerleşkeye sahip olunması

• Okulumuzun yasa ve yönetmeliklere azami şekilde uygulayan bir ya-
pıda olması,

• Doğal ortamda ders yapmaya uygun açık alanı bulunan bir kampüs 
olması.

Tehditler

• Okul çevresinde diğer özel okulların sayısının artması ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan rekabetin olumsuz etkilerinin bulunması,

• Pandemiye bağlı çalışma düzeninde şikâyet ortamının oluşması,

Gelişim ve Sorun Alanlarımız

• Vakıf okulu olarak özel okullardan yararlanamayan, dezavantajlı grup-
ta yer alan aile çocuklarının temel, kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki 
gelişimlerini gerçekleştirmek amacı ile okulumuzda eğitim-öğretim-
lerini sürdürmelerini sağlamak.

• Toplumun bütün kesimlerine adil ve kolay erişilebilir eğitim olanağı 
sunmak. 

• Okulumuza uyum ve oryantasyonu sağlamak için tüm eğitim ortamla-
rının öğrencilere sunulmasını sağlamak.

• Sürekli devamsızlık olmasa da devamsızlığı alışkanlık haline getiren 
öğrencilerin bu aksaklıklarını gidermek için velilerle sıkı işbirliğine git-
mek.

• Okulumuza yeni katılan öğrencilerin uyum sorunlarını gidermek için 
tüm çalışanlarla koordineli bir anlayış içinde hareket etmek.

• Yabancı dil eğitiminde modern yaklaşımları tercih ederek öğrencile-
rin yabancı dil yeterliliğini artırmak, Uluslararası öğrenci ve öğretmen 
hareketliliğini artırmak.
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• Her öğrenciyi en az iki yabancı dili günlük yaşamında kullanabilir hale 
getirmek, bilimsel makale ve çalışmalarda ise bir yabancı dili etkin 
olarak kullanabilmelerini sağlamak.

• Halen PCE Kurumu ile yürütmekte olduğumuz aylık ve yıllık kültürle-
rarası öğrenci değişim programını geliştirerek öğrencilerimizin hare-
ketliliğini desteklemek.

• AB projelerine başvuruda bulunmaları için öğretmen ve öğrencileri-
mizi teşvik etmek.

• Ulusal ve Uluslararası projelerde etkin rol oynamak.

• Okul güvenliği riskini, gelişen teknoloji olanaklarını da kullanarak, ISG 
ile işbirliği içinde en minimuma indirgemek.

• Okul kütüphanesinin fiziki yeterliliğini artırmak için yeni bir yapılan-
maya gitmek.

• Okul bahçesinde her okul düzeyine uygun oyun parklarını çoğaltmak.

• Lise binasını yaparak, hazırlık sınıfı dâhil, kullanım alanlarını Liseler ile 
İlköğretim binaları olarak ayırmak,

• Okul ana binası ve yüzme havuzu direnaj ve dış cephe yalıtım sorun-
larını çözmek

• Dış cephe kaplamasının yapılması işleri

• Tüm okul ısıtma, soğutma hatları ve su tesisat boru hattının yenilen-
mesi işi

• E blok teras alanına kafeterya yapımı işleri

• Kafeterya alanını kütüphaneye, kütüphaneyi lise sınıfına dönüştürme 
işleri

• Lise binası inşası işleri

2. KUŞAKLAR
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Z KUŞAĞI

• 2000 Yılı sonrası doğan çocuklar

• Küçük yaşlardan itibaren teknoloji kullanımında ustalaşmış

• Sokak oyunlarıyla değil, bilgisayar başında büyümüşlerdir

• Hızlı ve pratik düşünme yeteneğine sahiptir

• Önceki kuşaklara nazaran daha az kuralcıdırlar

• Hızlı yaşamaya alışmış oldukları için, hızlı tüketir ve çabuk sıkılırlar

• Bağımsızlıklarına ve özgürlüklerine düşkün bireylerden oluşur

• Kurallara ve otoriteye bağlılık düzeyleri zayıftır

• Yüksek özgüven sahibi kişilerden oluşur

• Hayal dünyaları gelişkindir

ALFA KUŞAĞI

• 2010 Yılı sonrası doğan çocuklar

• Teknolojinin ve Dijital Dünyanın gerçek sahipleri

• Alfa Kuşağı için dünyanın fiziksel sınırları bulunmamaktadır, çünkü 
teknoloji sınırsızdır. 

• Tek bir duyu organına hitap eden uygulamalardan çok çabuk 
sıkılıyorlar. 

• Alfa Kuşağı bilgiye anında ulaşmaya alıştıklarından, istedikleri bilgiyi 
hemen elde edemezler ise konudan uzaklaşırlar. 

• Ekranlara bağlanma oranları insanlara bağlanma oranlarından çok 
daha fazladır. 

• Alfa kuşağının her bir üyesi kendisinin bir numara ve bir tane olduklarını 
düşünürler. 

• 2025 yılında global nufüsun2 milyarını oluşturacaklar

• 2035-2040 pek çoğu liderlik ve yöneticilik pozisyonunda olup dünyayı 
değiştirecek icatları ve uygulamalarıyla öne çıkacaklar.
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3. GÜNÜMÜZ VE EĞİTİM SİSTEMİMİZ

I. EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM MATEMATİĞİ ÇOK SEVİYORUM 
PROJE SUNUMU

LGS

2019 5,09 
2020 4,89
2021 4,20

TYT/AYT

2019 5,7 / 4,8
2020 6,1 / 8.0
2021 5,1 / 5,3
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PROJE HEDEF VE AMAÇLARI

• Matematik dersinin sevilmesini sağlamak, 

• Matematik dersinden korkulmasını 
önlemek ve ön yargıları kırmak,

• Matematiği yaparak yaşayarak öğ-
renmek,

• Hayatımızın her alanında matemati-
ğin yer aldığını göstermek,

• Öğrencilerin bilgi seviyesine destek 
olarak başarıyı arttırmak,

• Matematik ile araştırma yapmaya yönlendirmek,

• Doğru düşünme sistemleri oluşturmak,

• Ezberden öte soyut düşünme sistemlerini geliştirmek

• Eğlenerek öğrenme ortamları hazırlayarak dersi sevmelerini sağlamak 

• Öğrenci, okul, veli iş birliği sağlamaktır

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında 1. sınıflardan başlayarak her geçen 
yıl diğer sınıflar bazında geliştirilmesi hedeflenen projenin 11 yılda ta-
mamlanarak Milli Eğitim Bakanlığına sunulması hedeflenmektedir. 
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YÖNTEM VE STRATEJİ

Projede, Tam Öğrenme Modeline göre kullanılan ve bilişsel alan basa-
makları ile ilişkilendirilen öğretim yöntem-teknikleri kullanılmaktadır.

Bilgi: Anlatım, Tüme Varım-Tümden Gelim, 
Soru Cevap 

Kavratma: Şema-Grafik ve Resimlerle Des-
tek Oluşturma, Tartışma, Beyin Fırtınası

Uygulama: Gösterip Yaptırma, Deneme 
Yanılma, Problem Çözme

Analiz: Rol Yapma, Drama, Eğitsel Oyun

Sentez: Bireysel ve Grupla Çalışma

Değerlendirme: Gözlem, Karşılaştırma, Yorumlama, Akıl Yürütme

PAYDAŞLAR/UYGULAMA ADIMLARI/FİNANS/ÖLÇME VE DEĞER-
LENDİRME

• «Eğlenerek Öğreniyorum Matematiği 
Çok Seviyorum» proje ekibi; sınıf, mate-
matik, teknoloji tasarım, bilişim teknolo-
jileri, oyun ve fiziki etkinlikler gibi farklı 
branşlardan öğretmenlerin katılımıyla 
oluşturuldu.

• 1. sınıf velilerimizle sene başında toplan-
tı yapılarak proje hakkında bilgi verildi.

• 1. Sınıf müfredat programı incelenerek her hafta kazanım doğrultu-
sunda uygulanacak oyun ve etkinlikler belirlendi.

• Oyun materyal ve malzemeleri listelenerek temin edildi ve proje oda-
sı oluşturuldu.

• Öğretmenlerimiz her hafta düzenli olarak toplantı yaptı. Bir önceki 
haftanın değerlendirmesi ile sonraki haftaların hazırlıklarını yaptılar ve 
tutanak haline getirdiler.

• Oyun ve etkinlikler kapsamında yapılan gözlemlerin işlenebileceği 
haftalık ölçme-değerlendirme çizelgeleri hazırlandı.
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PROJE OYUN VE ETKİNLİK PLAN ÖRNEKLERİ

Kazanım: M.1.1.1. Rakamları 
okur ve yazar.  / M.1.1.1.2. Nesne 
sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan 
bir topluluktaki nesnelerin sayı-
sını belirler ve bu sayıyı rakamla 
yazar. 

Süre: 40+40 dk.

Araç Gereçler: Kinetik kum, ki-
netik kum havuzu, etkinlik masası, mıknatıslı rakam magnetleri, yazı tah-
tası ve tahta kalemi.

İşleniş, Öğrenme-Öğretme Teknikleri: Etkinlik masası üzerinde içi ki-
netik kum ile doldurulmuş havuzun içine mıknatıslı rakamlar konarak her 
öğrencinin havuz içerisinden bir rakam bulması ve mıknatıslı tahta üzeri-
ne yapıştırması istenir. Kinetik kum havuzundan mıknatıslı rakamı bulan 
öğrenciler, yüksek sesle hangi rakamı bulduklarını sınıfla paylaşır ve tahta 
üzerine rakamın aynısının yazılması beklenir. 
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Kazanım: M.1.3.4.1. Nesneleri 
kütleleri yönünden karşılaştırır ve 
sıralar. 

Süre: 40+40 dk.

Araç Gereçler: Terazi, meyve.

İşleniş, Öğrenme - Öğretme 
Teknikleri: Öğretmen etkinlikte 
kullanılmak üzere her öğrencinin 
mevsimsel olarak istediği, sevdi-
ği bir meyveyi getirmesini ister. Öğretmen sınıfa terazi ile gelerek öğren-
cilere elinde bulunan aletin ne işe yaradığı, bu aleti daha önce nerede 
görmüş olabileceklerini sorar. Öğrencilerin getirmiş olduğu meyveler te-
razi üzerine konarak ölçüm yapılır ve ağırlık ölçüleri isimlendirilir.

DEĞERLENDİRME VE RAPOR

Her hafta düzenli olarak toplanan proje ekibi şuana kadar 32 toplantı 
gerçekleştirdi.
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Proje rapor yazılımı teknoloji tasarım öğretmenimiz Tuğçe PAKMAN ta-
rafından yapılmaktadır.

II. «TÜRKÇE PROJESİ» PROJE SUNUMU

PROJE HEDEF VE AMAÇLARI

• Türkçe dersinin sevilmesini sağlamak,

• 21.yy. iletişim becerilerine hakim, düşünen eleş-
tiren, sorgulayan, araştıran, öğrenen, çıkarım ya-
pan ve doğru iletişim yollarıyla paylaşan öğren-
ciler yetiştirmek,

• Öğrencinin farklı ve etkili iletişim tekniklerini kul-
lanarak sunum becerilerini geliştirmek,

• Günceli yakalamak, günceli yorumlamak, çevresinin farkında olan ve 
çevresi tarafından fark edilen öğrenciler yetiştirmek,

• Doğru düşünme sistemleri oluşturmak,

• Dinleme, izleme, okuma ve anlama ile ilgili becerilerini, kaynaklara 
başvurarak içinde yaşadıkları yurdu, toplumu, dünyayı daha iyi tanı-
maları, sevmeleri için kullanabilme yöntemini kazandırmaktır.
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YÖNTEM VE STRATEJİ

Türkçe, konuşan insanlara sözlü ve yazılı kültür yeteneği kazandırmayı 
amaçlayan bir dildir. iletişim, insan hayatının olmazsa olmazlarından biri-
dir ve iletişimi etkili şekilde gerçekleştirebilmenin yeterli şartı; ana dilimi-
zi etkili şekilde kullanmaktır.

Bu projede:
 
• Bilişsel Alan Düzeyi Yöntem ve Tek-

nik,

• Bilgi Anlatma-Gösteri,

• Kavrama Tartışma-Soru-Cevap,

• Uygulama, Gösterip Yaptırma-Dra-
ma,

• Analiz, Rol Yapma-Benzetim,

• Sentez, İkili ve Grup Çalışmaları,

• Gerçek Hayatla ilişkilendirme amaçlanır.

PAYDAŞLAR/UYGULAMA ADIMLARI

• Türkçe proje ekibi; sınıf öğretmenleri, Türkçe, 
oyun ve fiziki etkinlikler gibi farklı branşlardan 
öğretmenlerin katılımıyla oluşturuldu.

• 1. sınıf öğretmenleri ve Türkçe öğretmenleri 
sene başında toplantı yaparak proje taslağı 
oluşturdu.

• 1. sınıf müfredat programı incelenerek her 
hafta kazanım doğrultusunda uygulanacak 
oyun ve etkinlikler belirlendi.

• Oyun materyal ve malzemeleri listelenerek temin edildi ve proje oda-
sı oluşturuldu.

• Öğretmenlerimiz her hafta düzenli olarak toplantı yaptı. Bir önceki 
haftanın değerlendirmesi ile sonraki haftaların hazırlıklarını yaptılar ve 
tutanak haline getirdil
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PROJE OYUN VE ETKİNLİK PLAN ÖRNEKLERİ

Süre: 40+40 dk.

İşleniş, Öğrenme-Öğretme Teknikleri: 
Ne Düşünüyorsun?
Üzerinde yağmur bulutu res-
mi olan bir görsel kâğıda çi-
zilir ya da bilgisayar, tablet 
vs.den öğrenciye gösterebi-
lirsiniz. Çocuklardan bulut-
lu havaların kendilerine ne/
neler hissettirdiğini düşünüp 
çizmeleri istenir. Hatta sizde 
neler hissettiğinizi çizin, varsa 
evin diğer bireyleri de çizsin-
ler. (ya da kısaca anlatılabilir.) 
Daha sonra aynı durumun insanlarda neden farklı etkiler yaptığı üzerine 
konuşulur. Bu etkinlik farklı durumlar (güneşli hava, park, okul vb. ) orta-
ya konularak tekrarlanırsa çocukta birey kavramı çok çabuk oluşacaktır. 
Farklı durumlarda, insanların farklı tepkiler verebileceğinin farkına vara-
caktır. Duygularının farkında olmaları sağlanacaktır. 

PROJE OYUN VE ETKİNLİK PLAN ÖRNEKLERİ

Süre: 40+40 dk.

İşleniş, Öğrenme-Öğretme 
Teknikleri:
Bazı Şeyler Hakkında Düşün-
me:
Üzerinde ütü resmi çizili olan 
etkinlik kâğıdı çocuklara ve-
rin ya da gösterin. Çocukların 
ütüden yola çıkarak sıcaklık 
kavramı hakkında akıllarına gelen her şeyi söylemeleri, çizmeleri, yaz-
malarını isteyin. Çocuklar düşüncelerini sizinle paylaşsınlar. Öğrencilerin 
fikirlerini hikâye, resim, anlatma, diyalog vb. şekilde en özgün şekilde 
açıklamalarına izin verin. Bu etkinlik çocuğun özgüvenini geliştirmeye ve 
düşüncelerini derli toplu bir şekilde anlatmaya yardımcı olur.
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PROJE OYUN VE ETKİNLİK PLAN ÖRNEKLERİ

Süre: 40+40 dk.
İşleniş, Öğrenme-Öğretme Teknikleri: 
Ne Düşünüyorsun?
Hisler
Üzerinde altı farklı duygu durumuna ait yüz ifadeleri kâğıda çizilir ya da 
bilgisayar, tablet vs.den öğrenciye gösterebilirsiniz. Aynı yüz ifadesinin, 
birden çok duyuyu yansıtabileceğini vurgulayın. Örneğin, asık yüzlü bir 
yüz ifadesine mutsuz, kaygılı, tedirgin vb. nitelendirmeler yapılabilir. Ço-
cuklardan bu duygulara neden olan durumlar hakkında fikir üretmeleri 
istenir. Çocukların konu hakkındaki fikirlerini sizinle paylaşmaları istenir. 
İsterseniz fikirler bir kâğıda yazılıp evin herhangi bir yerine asılabilir.

PROJE OYUN VE ETKİNLİK PLAN ÖRNEKLERİ

Süre: 40+40 dk.
İşleniş, Öğrenme-Öğretme Teknikleri
A sesi:
Öğretmen öğrencilere birden 
çok hikâye anlatır. Hikâye an-
latımında içinde a sesi gecen 
kelime oldukça öğrenciler o 
kelimeyi duyduklarında elle-
rini bir kez çırpmak suretiyle 
alkış yaparlar. Daha sonra öğ-
renciler hikâye unsurlarından 
istedikleri biri ile ilgili bir hatırasını anlatır. A sesine el çırpma oyunu öğ-
rencilerin anlattıkları anıları için de geçerli olabilir.

PROJE OYUN VE ETKİNLİK PLAN ÖRNEKLERİ

Süre: 40+40 dk.
İşleniş, Öğrenme-Öğretme Teknikleri
E harfi:
Sınıflar ayrı ayrı bahçeye çıkarlar. Öğrencilerimizin ellerine önceden ha-
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zırlanmış ‘’e’’ harfleri verilir. 
Hatta el becerilerinin geliş-
mesi için öğrenciye önceden 
yaptırılabilir. Tüm kampüste 
gezinti yapılarak etraflarında 
gördükleri nesnelerin isminin 
içinde e harfi olan nesnelerin 
üzerine yapıştırmaları istenir 
sonra o nesne hakkında bildiklerini tüm sınıfa anlatabilir ve bilgi paylaşı-
mı yapabilirler.

III. MEVMAT «MEV ULUSLARARASI MATEMATİK SINAVI PROJESİ» 
PROJE SUNUMU

NEDEN ULUSLARARASI MATEMATİK SINAVI?
• Dünyada Uygulanan Uluslararası Matematik Sınavları Nelerdir?

• Hangi Ülkeler Bu Sınavları Yapıyor?

• Hangi Yaş Gurupları ve Matematiğin Hangi Alanları İle İlgili?

• Türkiye’de Uluslararası Matematik Sınavı Yapan Kurum Var Mı?

ULUSLARARASI YAPILAN YARIŞMALAR

• Championnat International de Jeux Mathématiques et Logiques -her 
yaş için, özellikle Fransızca konuşulan ülkeler için, ancak katılım dil ile 
sınırlı değildir.

• Çin Kızlar Matematik Olimpiyatı (CGMO) - Çin’deki bölgeleri ve bir 
dizi başka ülkeyi temsil eden kız takımları için her yıl Çin’in farklı şe-
hirlerinde düzenlenen olimpiyat.

• Entegrasyon Arı - Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı ülkelerdeki 
çeşitli yükseköğrenim kurumlarında düzenlenen integral hesabında 
rekabet

• Modellemede Disiplinlerarası Yarışma (ICM) - lisans öğrencileri için 
takım yarışması

• Uluslararası Matematiksel Modelleme Yarışması - lise öğrencileri için 
takım yarışması

• Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) - 1959’dan beri her yıl dü-
zenlenen en eski uluslararası Olimpiyat.
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• Üniversite Öğrencileri için Uluslararası Matematik Yarışması (IMC) - 
lisans öğrencileri için uluslararası yarışma.

• Modellemede Matematik Yarışması (MCM) - lisans öğrencileri için ta-
kım yarışması

• Matematiksel Kanguru - dünya çapında rekabet.

• Zihinsel Hesaplama Dünya Kupası - en iyi zihinsel hesap makineleri 
yarışması

• Birincil Matematik Dünya Yarışması (PMWC) - dünya çapında rekabet

• Rocket City Matematik Ligi (RCML) - Virgil I. Grissom Lisesi öğrencile-
ri tarafından Explorer (Cebir Öncesi) ile Discovery (Kapsamlı) arasında 
değişen seviyelerde yarışma

• Romanya Matematik ve Bilim Ustası - Son IMO’da ilk 20 ülkenin seçi-
mi için Olimpiyat.

• Kasabalar Turnuvası - dünya çapında rekabet.

OKUL OLARAK HANGİ ULUSLARARASI SINAVLARA KATILIYORUZ???

Bizler MEV Büyükçekmece Okulları olarak;
• CARIBOU

• KANGURU

• WATERLOO

• URFODU 

Bu sınavların amacı;
Matematik alanında yetenekli öğrencileri zamanında keşfetmek ve üstün 
yeteneklerini gösterebilme imkânı vererek ödüllendirmektir. Matematik-
te üstün zekâlı öğrencilerimizin, bu yeteneklerini gösterebilecekleri bi-
limsel nitelikteki olimpiyatlar, bizim ülkemizde ve başka gelişmiş ülkelerle 
karşılaştığı sorularla öğrencilerimiz kendilerini keşfetme imkânı bulurlar.

ULUSLARARASI KATILDIĞIMIZ SINAVLAR
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HEDEFİMİZ

• Türkiye’de matematik alanında Uluslarara-
sı sınav yapan ilk kurum olmak

• Günümüzde matematiği önemseyen, ma-
tematiksel düşünme becerilerine sahip, 
karşılaştığı problemlerinde matematiği kullanabilen bireyler yetiştir-
mek. 

• Matematik beceri ve niteliklerini yorumlarken, matematik okuryazar-
lık düzeyi ve problem çözme kavramlarını öne çıkarmak.

• Matematik alanında yetenekli öğrencileri zamanında keşfetmek ve 
üstün yeteneklerini gösterebilme imkânı sağlamak 
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• Hazırlanan sınavlarla öğrenci gelişim düzeylerini takip etmektir.

• Bu ekip çalışması içerisinde soru hazırlama ve ölçme değerlendirme 
konularında uzmanlaşmış akademisyen ve öğretmenlerden oluşan bir 
topluluk oluşturmak ve bu alanda çalışma yapan öğrencilere destek 
olmak.

• Sınavları sırasıyla İlçe, İl, Bölge, Ulusal ve Uluslararası olarak düzen-
lenmesi hedeflenmektedir. 

 Matematiği kullanmayan disiplinler, bilimin dışında kalacaklardır.
 Mustafa Kemal ATATÜRK

4. DÜNYA NEREYE GİDİYOR

a. Her Sınıfın Bir Robotu Var.

PROJE KONUSU / İHTİYAÇ

• Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. 

• Yeni teknolojiler hayatın hemen hemen her alanında 
kullanılmaya başlamıştır. 

• Hiç şüphesiz ki yapay zekâ da yeniçağın teknoloji 
öncüsü olacaktır. 

• Beyin fonksiyonları ile kontrol edilebilen, neden-sonuç ilişkisi kuran, 
muhakeme yeteneği olan,  çevreyi insan gibi algılayan ve bunlara yö-
nelik eylem geliştirebilen robotlarla birlikte; yapay zekâ sistemlerinin 
2029 yılına kadar hayatımızın her alanında olması beklenmektedir. 

• İnsanın zihinsel ve bedensel tüm kabiliyetlerini içerisinde barındıran 
robotlar hangi alanlarda faaliyetlerini sürdürecek?

• Hangi meslekler kaybolacak? hangi meslekler doğacak? 

• Öğrencilerimizin kodlama öğrenerek, ürünler tasarlamalarını ve hayal 
dünyalarını geliştirerek, yenidünya düzenine bir an önce farkındalık-
larını artırarak ürün çıkarmalarını sağlamak

PROJE HEDEF VE AMAÇLARI

• Öğrencilerimizin kodlama öğrenerek, ürünler tasarlamalarını ve hayal 
dünyalarının geliştirmelerini
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• Yakın gelecekteki mesleklere ilgi 
duymalarını

• Takım çalışması sayesinde ekip ruhu, 
birlikte çalışma vb. özelliklerini geliş-
tirmelerini

• Sınıf seviyesi yükseldikçe farklı özel-
lik ve zorlukta robotlar üretmelerini 
sağlamak

• Okul içi turnuvalar düzenlemek

• Farklı yaş gruplarında sırasıyla ilçe / il / Ulusal ve Uluslararası Yarışma-
lar düzenlemek

YÖNTEM / MATARYEL

• Projede geliştirme kartı olarak “BBC Microbit” kullanılmaktadır.

• Yapılan ilk çalışmalarda; tasarlanan robotun sahip olacağı özellikler ve 
hareket kabiliyetleri test edilecektir.

• Robotun aynı zamanda sıcaklık ölçmesi, dışardan gelecek seslere 
tepki vermesi ve belirli sesler üretmesi hedeflenmektir.

• Kodlama için blok tabanlı kodlama platformu olan “Make Code” ter-
cih edilmiştir.

HEDEFİMİZ

Her sınıf seviyesinde robotik olarak faaliyet gösterebilecek ürünler tasar-
lamak-kodlamak ve prototip oluşturmak.

3D Örnek Prototip
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b. “SANAL GERÇEKLİK YILSONU RESİM/TEKNOLOJİ TASARIM/SE-
RAMİK SERGİLERİ PROJESİ”

PROJENİN KONUSU

Değişen teknolojik dünyada var olabilmek ve çeşitli teknolojilere uyum 
sağlamak zorunlu hale gelmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya 
çıkan yenilikler her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da etkili olmakta-
dır. Eğitim ortamı, teknolojinin getirdiği olanaklarla hızla değişirken özel-
likle son yıllarda sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve yapay zekâ gibi 
uygulamaların eğitime katkısı olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, özel-
likle eğitim alanında yeni teknolojileri takip etme ve uygulamaya geçir-
me gerekliliği doğmaktadır. Teknolojinin öneminin daha fazla anlaşıldığı 
salgın döneminde hayatımıza farklı yönlerden adapte olan teknolojik sis-
temlerle, yeni döneme hazırlıklı olunmasının önemi ön plana çıkmıştır. 

Projemizin kapsamı; her yıl okulumuz lobisinde düzenlenen resim/tek-
noloji tasarım/seramik sergilerinin salgın sonrasında dijital ortamda da 
yayınlanmasının ardından teknolojik anlamda bir adım daha ilerleyerek, 
tasarlayacağımız sanal gerçeklik galerilerine taşımaktır.

PROJENİN HEDEF VE AMAÇLARI

Günceli takip eden, teknolojik gelişimlere adapte olan bir okul bilincinde 
olduğumuzun göstergesi olarak; öğrencilerimizin sene boyunca yapmış 
olduğu çalışmaların görücüye çıktığı yılsonu resim/teknoloji tasarım/se-
ramik sergilerimizi sanal gerçeklik platformuna taşıyarak; velilerimizin, or-
tamın içerisinde bulunma hissiyatı yaratan cardboard ya da VR gözlükler 
eşliğinde sergi ortamını gezmelerini sağlamaktır.

YÖNTEM VE STRATEJİLER

Günümüzde gelişen eğitim olanaklarından biri olan sanal gerçeklik, art-
tırılmış gerçeklik ve yapay zekâ uygulamaları; sahip olduğu teknolojik 
özellikler aracılığıyla, etkileşimli bir şekilde kullanıcılarının sanal ortamlar-
da öğrenme deneyimleri yaşamalarına imkân vermektedir. 

• Sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve yapay zekâ teknolojileri eğitim 
alanında hangi amaçlarla kullanılmaktadır? 

• Eğitimde sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve yapay zekâ teknolo-
jileri uygulamalarının faydaları neler olabilir?
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• Sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve yapay zekâ sistemlerinin öğ-
renmeye olumlu etkisi nedir?

• Öğrencilerin tasarlayacağı yapay zekâ robotları ve sanal gerçeklik ve-
rileri ile teknolojiye katkı sağlayabilir miyiz?

Sorularından hareketle sanal gerçeklik uygulamaları için gerekli olan 
materyallerin belirlenip temin edilmesi ve eğitim öğretim sistemleriyle 
entegre şekilde her ders ortamında etkin olarak kullanılması üzerine ça-
lışmalarımız başlamıştır.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında sanal gerçeklik platformlarında yap-
mayı planladığımız sergilemenin ardından projenin bir sonraki adımın-
daki stratejisi; kütüphane, gezi, deney ve diğer tüm ders ortamlarını 
kapsayan çalışmalar yapmaktır. 

PAYDAŞLAR/UYGULAMA ADIMLARI

• Proje ekibi; bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, teknoloji tasarım ve 
seramik branşlarından öğretmenlerimizin katılımıyla oluşturuldu.

• Proje ekininde görev alan öğretmenlerimiz toplantı yaparak proje tas-
lağı oluşturdu ve görev dağılımlarıyla yapılacak çalışmalar planlandı.

• Sanal gerçeklik platformları incelenerek uygulanacak programın 
“Artsteps” olacağı belirlendi.

• Öğretmenlerimiz düzenli olarak toplantı yapıp proje aşamaları hak-
kında bilgi alışverişinde bulunmaktadır. 
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2022-2023	Eğitim	Öğretim	yılı	itibariyle	“Metaverse”	kulübü	oluştu-
rulması;	yapay	zekâ	ve	sanal	gerçeklik	projelerinin	gerçekleştirilece-
ği	bir	sınıf	ortamı	kurulması	için	gerekli	donanım	üzerine	yaptığımız	
araştırmalar	sürdürülmektedir.

5. YÖNELTME

a. MEV KOLEJİ ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE OKULLARI 

YETENEK AKADEMİSİ PROJESİ (MEVYAP)

Bir ülkenin en büyük sermayesi insan yeteneğidir. Ülkemizde, birçok ço-
cuk yeteneklerinin farkında olmadan ve rastgele kararlarla kendine bir 
gelecek oluşturmaktadır. Oysa eğitimle ilgili bilimsel gerçekler ve dünya-
daki gelişmeler, artık yeteneklerin çok daha önemsenmesi gerektiğini or-
taya koymaktadır. Ulusal sınavların baskısı altında eğitim vermeye çalışan 
okulların en önemli görevlerinden biri, öğrencileri tüm yönleriyle tanıya-
rak, desteklemektir. Çocukların tanınması gereken en önemli alanların-
dan biri de yeteneklerdir. Yeteneklerini tanıması, bir öğrencinin hem okul 
başarısı hem de gelecekte yapacağı meslek ve kariyerine ilişkin tercihleri 
açısından son derece önemlidir.



121

Bu ana fikirden hareketle, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Oktay AYDIN tarafından geliştirilen ve okulumuzda da uygulanan 
“Yetenek Akademisi Projesi” ile çocuklarımızın geleceği için bir altyapı 
oluşturulmaktadır.

Projenin Tanımı

Proje uygulaması 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde başlamış olup 
sürdürülmektedir. Uygulama kapsamında okulumuzda 1. sınıf, 5.sınıf, 
9.sınıf ve 11.sınıf öğrencilerimizin yetenek haritalarının çıkarılır.

Projenin Amaçları

• Öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerini tespit ederek kendilerini 
tanımalarını sağlamak.

• Yeteneklerine uygun sosyal etkinlik ve faaliyetlere yönlendirmek. Sos-
yal Kulüp Seçimleri.

• Seçmeli Derslerin Belirlenmesi

• Mesleki yönelimleri konusunda farkındalık yaratmak.

Projenin Uygulama Aşamaları

• Öğrencilerimizin yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili tanıma çalışma-
ları yapılır.

• Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek amacıyla Yrd.Doç. Dr. Ok-
tay AYDIN tarafından geliştirilmiş olan “Yetenek Testi” uygulamaları 
yapılır.

• Test uygulamaları ile öğrencilerimizin yetenek haritaları çıkarılmakta 
ve böylece “baskın yetenek alanları” saptanmaktadır. Buna göre, her 
öğrencinin, sözel-dil, matematik-mantık, görsel-uzamsal, müzikal-işit-
sel, sosyal-kişiler arası ilişkiler, kişisel-özedönük, bedensel-kinestetik 
ve doğa yetenekleri ile ilgili analizler yapılacak ve raporlar hazırlana-
caktır. Böylece, hem bireysel düzeyde, hem de okul düzeyinde yete-
nek haritaları çıkarılır.

• Testler, web üzerinde uygulanır. Buna göre ilkokulda sınıf öğretmen-
leri tarafından, ortaokul ve lise kademesinde öğrenciler tarafından 
testler doldurulur.

• İlkokul, ortaokul ve lisede 13 sayfalık raporlamalar yapılır.
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• Raporlar hazırlandıktan sonra, anne-babalara yönelik “Yetenek Da-
nışmanlığı Semineri” düzenlenir. Seminerde öğrencilerin yetenek 
raporları velilerimize teslim edilir. Raporları nasıl değerlendirmeleri 
gerektiğine ilişkin velilerimize bilgi paylaşımında bulunulur.

MEVYAP ile okulumuz, geçmişten gelen değer, birikim ve vizyonuyla ço-
cuklarımızın önünü açacak ve onları geleceğe hazırlamaya devam ede-
cektir. 

b. MESLEKİ DENEYİM GÜNLERİ

c. KARİYER GÜNLERİ

c. ÜNİVERSİTE FUARLARI
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e. TENEFFÜS ETKİNLİKLERİ PROJESİ

PROJENİN HEDEF VE AMAÇLARI

Teneffüs Etkinlikleri Projesinde öğrencilerimiz için;
• İlgi ve yeteneklerin keşfedilmesinin sağlanması,

• Pozitif bir okul iklimi yaşanmasına fırsat verilmesi,

• Akranlarla olumlu ilişkiler geliştirilmesi,

• Fiziksel ve duygusal güvenlik ortamının sağlanması,

• Kaliteli zaman geçirme ve zamanı doğru kullanma bilincinin oluşması

• Okulun tüm imkânlarından faydalanılması,
hedeflenmektedir.
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SİSTEM
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OKUL VE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ODAKLI 
SÜREKLİ GELİŞİM PROJESİ 

 

 

İbrahim UZUN

MEV Koleji Özel Ankara
Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü 

Koordinatör Müdür

Pınar BAYDAŞ

MEV Koleji Özel Ankara 
Okul Öncesi-İlkokul-Ortaokul Müdürü
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MİLLİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL ANKARA OKULLARI MACMUN -2022 

Düzenlenecek Projenin Usul ve Esasları

Projenin Adı MEV MACMUN

Projeyi Düzenleyenler

Milli Eğitim Vakfı Özel Ankara Ana-
dolu Lisesi ve Fen Lisesi- Mev Koleji 
Özel Ankara Ortaokul 8.sınıf öğren-
cileri.

Projenin Kapsamı
Ankara Geneli Lise öğrencileri

Projenin Hedef Kitle

Türkiye’de ki tüm resmi ve özel okul-
larda öğrenim gören 9,10,11 ve 12. 
sınıf öğrencileri- Velileri- Öğretmen-
leri.

Projeye Başvuru Şekli

http://www.mevkolejiankara.k12.tr/   
web adresi üzerinden online olarak 
yapılacaktır.  (başvuru formu dolduru-
larak posta yoluyla ya da faksla yapı-
lan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Projenin Önemli Tarihleri

• Online Başvuruların Açılması:  

• Başvuruların Sona Ermesi: 

• MACMUN Konferansı 8-9-10 
Nisan 2022

• Ödül Töreni 10 Nisan  2022

Öğrenci Ödülleri
Her komiteden başkanların seçtikleri 
en iyi delegelere sertifika verilmek-
tedir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Vakfı Özel Ankara 
Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Eskişehir 
Yolu 17. km. 06810 Çayyolu - Ankara
Telefon: +90 (312) 235 03 53

Faks: +90 (312) 235 13 97

Email: iletisim@mevkolejiankara.k12.tr

Düzenleme Ekibi MEV Koleji Özel Ankara Okulları
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KONFERANSIN AMACI:

MACMUN projesinin birinci amacı Milli Eğitim Vakfı Okullarını Ulusal ve 
Ankara genelinde tanıtarak büyük çaplı organizasyonlarda var olduğu-
muzu bildirmek. Ulusal düzeyde birincisini düzenleyeceğimiz ve gele-
neksel hale getirmek istediğimiz MEV MACMUN, Katılımcı öğrenciler, bu 
konferanslarda düşüncelerini özgürce dile getirmeleri Dünyadaki mevcut 
sorunlar için konferanslarda çözüm önerileri sunmaları, çözüm yolları ve 
mevcut sorunların dile getirildiği platformda öğrenciler kendilerini ifade 
edebilme olanağına sahip olmaları, farklı ülkelerdeki öğrencilerin kendi 
ülkelerindeki sorunları ve çözüm yollarını dile getirmelerini amaçlamak-
tadır. Mev Koleji Özel Ankara Ortaokul öğrencilerinin Yabancı dil beceri-
si, iletişim ve lise oryantasyon süreçlerini kolaylaştırmak. 

KONFERANSIN HEDEF KİTLESİ:

Ankara genelindeki tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören 9,10,11 
ve 12. sınıf öğrencileri konferansa başvurabilirler.

KONFERANSIN KURALLARI:

• Öğrenciler sadece bir komiteye başvuru yapabilirler. 

• Bir danışman öğretmen birden fazla öğrenci ile konferansa katılabilir

• Konferansa katılan öğrencilerle birlikte danışman öğretmen katılmak 
zorunda değildir.

BAŞVURU SÜRECİ:

Öğrenciler konferansa başvurularını Mart –Nisan 2022 tarihleri arasında 
http://www.mevkolejiankara.k12.tr/  web adresi üzerinden online olarak 
yapacaklardır. 
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KONFERANS  PROGRAMI 

• 8 Nisan  2022 Saat 17.00 - 22.00 Açılış Töreni – Bilkent OTELİ Ankara     
Salonu

• 9 Nisan  2022 Saat 09.30 - 18.30 Komite Sunumu - Millî Eğitim Vakfı  
Özel Ankara Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Binası

• 10 Nisan  2022 Saat 09.30 - 17.30 Komite Sunumu - Millî Eğitim Vakfı  
Özel Ankara Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Binası

• 8.30-19.30 Kapanış Töreni

• Program ve ödül töreni üç tam gün sürecektir.

• Katılımcıların  8 Nisan 2022 Cuma günü en geç saat 15.30’da o Bilkent 
Otelde olmaları ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

• Katılımcıların sabah kahvaltısı, öğle yemeği kurumumuzca sağlana-
caktır.

• Ödül törenin 10 Nisan 2022 tarihinde saat 20.00’de gerçekleştirile-
cektir

ÖDÜLLER:

MEV MACMUN konferansına katılan her öğrenciye katılım belgesi verile-
cektir. Ayrıca komiteler kendi içlerinde değerlendirmeler yaparak komi-
teyi en iyi şekilde sunan öğrenciyi belirleyeceklerdir.

2021-2022 ÖĞRETİM YILI “MEV MACMUN KONFERANSI” DEĞER-
LENDİRME RAPORU

KONFERANSIMIZ HAKKINDA

“MEV MACMUN KONFERANSI” nın ilki 2021-2022 Eğitim öğretim yı-
lında 8-9-10 Nisan 2022’de Ankara’da ki öğrencilerinin katılımına açık 
olarak Ankara çapında düzenlenmiştir. Toplam 420 öğrenci başvurusu 
yapılmış, ve konferansımıza davet edilmiştir.

Konferansın hazırlık süreci Kasım ayında başlamıştır,  okul idaresi ile ger-
çekleştirilen toplantılarda görev dağılımı yapılmıştır. Toplantılarda konfe-
ransın organizasyonu, görevlerin tamamlanma durumu, varsa aksaklıklar 
görüşülmüştür ve gerekli önlemler alınmıştır. Konferans öncesi ve konfe-
rans günü okul idaresi, öğretmenler, personel ve görevli 40 öğrencimiz 
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büyük özveri göstererek Milli Eğitim Vakfı’na yakışır biçimde konferansı 
düzenlemiştir. Görev dağılımı ve açıklamaları aşağıdaki tabloda yer al-
maktadır.

MEV’de MACMUN
8-9-10  Nisan 2022

GÖREV TANIMI AÇIKLAMA GÖREVİ 
ALAN KİŞİ

TAMAMLANMA 
DURUMU

4 Komite odaları • Fen Lisesi ka-
tında ki sınıflar 
fizik kimya biyo-
loji laboratuvar-
ları kullanılacak. 
Her odada bir 
masa 20 sandal-
ye ve sıra ola-
cak.
• Komite odala-
rında Bilgisayar 
bulunacak

İsmail Nacar

İngilizce 
öğretmenleri

TAMAMLANDI

5 Konukların Yemek 
İkramlar

• Lise yemekha-
nesi ve çay oca-
ğından

Lise  yemek-
hanesi ve çay 
ocağı

TAMAMLANDI

10 Katalog • İçerik Plaka 
Matbaaya teslim 
edildi. Konsept 
Bordo 

Çiğdem 
Çoşkun

TAMAMLANDI

11 Davetiye • Plaka Matbaa 
150 adet basa-
cak.

Çiğdem
Çoşkun

TAMAMLANDI

12 Katılım Belgeleri • Öğrenci ve ka-
tılım belgeleri

• Derece alanla-
ra başarı belge-
leri

Yabancı Diller 
Zümresi Öğ-
retmenleri

İlkay Fırıncı

TAMAMLANDI

13 Yaka Kartları • Plaka Matbaa 
500 adet basa-
cak.
• renkli sap.

Yabancı Diller 
Zümresi 
Öğretmenleri

TAMAMLANDI
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19 Elektrik Düzeneği • Her komite-
ye en az 2 priz 
düşecek şekilde 
düzenlemenin 
yapılması

• Salonda müzik 
ve ses sistemi-
nin sağlanması, 
playlist verilecek

İsmail 
NACAR 

Doğan 
YAVUZ

TAMAMLANDI

28 Fotoğraf • Öğrencilerin 
fotoğraf çekimi

Okul 
öğrencileri

TAMAMLANDI

31 Görevli Öğren-
ciler

• 80 kişi

• Kayıt kabul-
de Komitelerin 
hazırlanmasın-
da, öğrencilerin 
jüriye, yemek 
alanına, konfe-
rans salonuna 
gidişinde, mem-
nuniyet anketle-
rinin doldurul-
masında görev 
alacaklar.

Yabancı diller 
Zümresi
Öğretmenleri

TAMAMLANDI

32 Branda • 8 adet Roll-up 
(4tane okulun 
görseli, 4 tane 
konferans gör-
seli için )

• 2 tane branda 
satın alınacak 

İlkay Fırıncı TAMAMLANDI

35 Hatıra Foto blok Diğer posterler-
le birlikte

İlkay Fırıncı TAMAMLANDI

36 Poster-Afiş • Spor salonu 
içinde ve  giriş-
te olmalı

İlkay Fırıncı TAMAMLANDI
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38 Katılımcı Çanta • 400 adet çanta

• 400 adet dosya

• 400 adet kalem

• 400 adet blok-
not

• 400 adet kata-
log

Yabancı diller 
Zümresi
Öğretmenleri

TAMAMLANDI

40 Harcamalar Tüm harcama-
ların tek kişi 
tarafından kayıt 
altında 
tutulması

Çiğdem 
ÇOŞKUN

TAMAMLANDI

41 Ödül Töreni • 19.00 lise kon-
ferans salonun-
da başlayacak

Çiğdem 
ÇOŞKUN

TAMAMLANDI

42 Ayşe Duman 
Hemşire

Ayşe Duman 
Hemşire

Ayşe Duman 
Hemşire

TAMAMLANDI
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