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BAKAN SUNUŞU

Sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve
becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini
içselleştirmiş; öz güveni, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; girişimci,
yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlama
arzusu, eğitimin, ülkemizde en öncelikli gelişim alanlarından biri olmasını zorunlu
kılmıştır.
21.yüzyıl bilgi toplumu, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da
büyük ve köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Değişimleri sadece takip etmekle
kalmayıp onu yöneten ülkeler arasında olma hedefi, 2002’den bu yana ülkemizde
eğitimin en öncelikli gelişim alanlarından biri olmasını kaçınılmaz kılmıştır. Nitekim
Bakanlığımızın bütçe büyüklüğü, istihdam edilen personel sayısı, yapılan derslik
sayısı ve okullaşma oranları gibi birçok temel göstergede rekor sayılabilecek
ilerlemeler sağlanmıştır. Teknolojik alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, öğretim
programlarının ve materyallerinin güncellenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin
sağlanması gibi alanlarda da önemli gelişimler sağlanmıştır.
Bu bağlamda, 2015- 2019 Stratejik Planında, eğitim ve öğretime erişimin yanı
sıra eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
ana temalar olarak belirlenerek yenilikçi ve dinamik bir millî eğitim sistemi
oluşturma azim ve kararlılığı ortaya konmuştur. Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu
bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini kendine vizyon edinmiş olan Bakanlığımızda
değişimi yönetebilmek yenilikçi uygulamaların sürdürülebilirliğine bağlıdır.
“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” Bakanlığımızın amaç ve
hedeflerini gerçekleştirme adına, fark oluşturanı takdir etmek, ödüllendirmek ve
başkalarını da benzer çalışmalar yapmaya özendirmeyi amaçlamaktadır. Bu konuda,
yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz eğitim-öğretimde kaliteyi
artırmaya matuf, uygulanabilir, geliştirilebilir ve yaygınlaştırılabilir, özgün ve takdiri
hak eden örnek çalışmalar ortaya koymuşlardır. Gerek bireysel, gerekse ekip olarak
bu faaliyete, binlerce projenin gönderilmiş olması, kurumlarımızda proje bazlı
çalışma kültürünün sevindirici düzeyde olduğu göstermektedir.
Projeleri değerlendirme sürecinde yoğun mesai harcayan Bakanlığımız
çalışanlarını, değerlendiricilerini, “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”
sürecine ilgi gösteren ve yürüttükleri projelerle eğitimin niceliksel ve niteliksel
açıdan gelişmesine katkı sağlayan değerli yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve
öğrencilerimizi yürekten kutlayarak başarılarının devamını diliyorum.
İsmet YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı
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MÜSTEŞAR SUNUŞU

Millî Eğitim Bakanlığı olarak; tüm vatandaşlarımızın eğitim ve öğretime eşit
şartlar altında erişmesini, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı
kazanmasını, girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık,
öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini başlıca
amacımızdır.
Bugüne kadar yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, eğitim sistemimizin
temel altyapı ve erişim sorunlarını önemli ölçüde çözülmüş, eğitimin kalitesinin
artırılması daimi hedef olarak belirlenmiştir. Eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi
artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek; bakanlığımızın
beşerî, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını daha da
iyileştirmek en önemli önceliklerimiz arasındadır.
Eğitim ve öğretime erişim imkânlarının geliştirilmesi, öğretim ortamlarının
kalitesinin artırtılması ve kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi sürecinde
yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yoğun bir mesai harcamakta,
geleceğin Türkiye’sinin inşasında aktif rol oynamaktadır. Bu noktada Eğitim ve
Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri öğretmen, yönetici ve öğrencilerimiz ile eğitime
gönül veren tüm paydaşlarımızın motivasyonunu artırmakta, örnek uygulamaların
yurt geneline paylaşımında önemli bir araç görevi üstlenmektedir.
Bu kitapta yer alan 94 çalışma incelendiğinde; hepsinin kayda değer hedefleri
başararak öğretim yöntem ve teknikleri, bilimsel ve teknolojik faaliyetler, kurumsal
kapasitenin geliştirilmesi, eğitim ve öğretime erişim ve yönlendirme ile olumlu
tutum ve davranışların geliştirilmesi alanlarında tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek
nitelikte uygulamaları barındırdığı görülmektedir.
Bu vesile ile Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri sürecine başvuruda
bulunan tüm çalışma sahiplerini, değerlendiricileri ve sürecin organizasyonunu
sağlayan Strateji Geliştirme Başkanlığımızı tebrik eder, önümüzdeki yıllarda sürece
olan ilginin artmasını ve tüm paydaşlarımızın hazırlanmış olan bu kitap vasıtasıyla
örnek uygulamalardan faydalanmasını temenni ederim.
Yusuf TEKİN
Müsteşar
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STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI SUNUŞU

İçinde bulunduğumuz bilgi çağı baş döndürücü gelişmelere sahne olmaktadır.
Bilim ve teknolojideki değişmeler ile ekonomik yapıdaki dönüşüm, kurumların
klasik görevlerinden öte; öğrenen, gelişen, yenilikçi organizasyonlar haline gelmesini
zorunlu kılmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde, değişime ayak uydurmanın
ötesinde onu yönetmek, kurumsal amaçların gerçekleşmesinin koşullarından biridir.
Değişimi yönetmek içinse, bilgiye sahip olmak yeterli olmayıp onu üretmek
gerekmektedir. Eğitim kurumları bu değişimden etkilenmelerinin yanı sıra değişimin
yönetilmesi adına her dönemkinden daha belirleyici bir konuma gelmiştir. Günümüz
eğitim kurumları bilgi veren kurumlar olmanın ötesinde tüm paydaşlarıyla birlikte
bilgiyi üretebilmeyi öğreten bir konuma sahip olmak durumundadır.
Bilgi toplumunun getirdiği bu gereksinimleri karşılamak ve kurumsal
amaçlarımızı gerçekleştirmek adına; Bakanlığımızın bütçesinden yatırım
programına, stratejik planından performans programlarına, iç kontrolden istatistiğe
ve koordinasyona kadar birçok konuda temel politika belgelerinin hazırlanmasını
sağlayan ve koordinasyon faaliyetlerini yürüten Strateji Geliştirme Başkanlığımızca
yürütülen faaliyetlerden biri de Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleridir. Eğitim
ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinin amacı; eğitim ve öğretim alanında modern ve
özgün uygulamaların kalitesinin artırılması, paylaşımının sağlanması ve
ödüllendirilerek teşvik edilmesidir.
İlk kez 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında uygulanan eğitim ve öğretimde
yenilikçilik ödüllerinin, geride bıraktığımız eğitim ve öğretim yılında dördüncüsünü
gerçekleştirmenin haklı gururunu ve mutluğunu yaşamakta ve sizlerle
paylaşmaktayız. Bu süreçte eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödüllerinin başvuru,
değerlendirme ve ödüllendirme süreçlerinde yapılan güncellemelerle yenilikçilik
düşüncesi bir anlamda yenilikçilik ödüllerine de uygulanmıştır. Ödül kategorileri
güncellenmiş, başvuru ve değerlendirme işlemleri elektronik ortama taşınmış,
geliştirilen çoklu değerlendirme mekanizması ve kriterlerin güncellenmesi ile
yapılan ölçme işleminin geçerliği ve güvenirliği artırılmıştır. Lisansüstü eğitim,
yabancı dil, mesleki deneyim, alan tecrübesi, akademik yeterlik gibi birçok kritere
göre, bine yakın başvuru arasından seçilen ve eğitilen bağımsız değerlendiricilerle
başvuru raporları elektronik ortamda değerlendirmiştir. Ardından her bir bölgede
başarı gösteren ekipler ve çalışmalar saha ziyaretleri ile yerinde gözlemlenmiştir.
Bu süreç sonunda; “öğretim yöntem ve teknikleri, bilimsel ve teknolojik
faaliyetler, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, eğitim ve öğretime erişim ve
yönlendirme ile olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi” olmak üzere 5
kategorideki 2581 ödül başvurusundan 94 başvuru ödül almaya hak kazanmıştır.

vi

Bugün geldiğimiz noktada Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik ödülleri eğitim ve
öğretim alanında farklı ve özgün uygulamalar geliştirmeyi kendine görev bilmiş,
alışılmışın sınırlarını zorlayan; idareci, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer
paydaşlarımız için değerli bir motivasyon aracı konumuna gelmiştir. Buradan
hareketle yenilikçilik ödüllerinin bir amaç değil araç olduğunu vurgulamak ve ödül
alan alamayan fakat bu sürece dâhil olan tüm ekiplerimizi ve bireysel çalışma
sahiplerimizi canı gönülden kutluyorum. Bu bilinçle, önümüzdeki dönemde eğitim
ve öğretimde yenilikçilik ödüllerine yapılacak başvuruların artacağını temenni
ediyorum.
Bu eserin; eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasına, modern/özgün
uygulamaların kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kitabın
ülke genelinde paylaşımının örnek ve özgün bu uygulamaların yaygınlaştırılması
açısından yararlı olmasını bekliyorum.
Çalışmaları değerlendirme sürecine gönüllü olarak katılan ve yoğun mesai
harcayan değerlendiricilerimize, sürecin koordinasyonunu sağlayan Strateji
Geliştirme Başkanlığındaki arkadaşlarımıza, ödül törenlerini organize eden il millî
eğitim müdürlükleri çalışanlarına ve en önemlisi yenilikçi çalışmaları gerçekleştiren
proje yürütücülerine teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini
diliyorum.
Unutmayalım, yenilikçilik ulaşılacak bir nokta değil, devamlı gidilecek bir
yoldur.
Veysel ERDEL
Strateji Geliştirme Başkanı

vii

İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUŞU ................................................................................................................................ ii
MÜSTEŞAR SUNUŞU ........................................................................................................................ iv
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI SUNUŞU ................................................................................ vi
İÇİNDEKİLER ....................................................................................................................................viii

1. KATEGORİ
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
ARDIŞIĞIM NEREDESİN? ............................................................................................................. 3
AHİLER İŞ BAŞINDA ...................................................................................................................... 8
AİLEM MEDYA OKURYAZARI BEN GÜVENDEYİM ........................................................... 13
DEYNEK ALTILISI......................................................................................................................... 19
ASTRONOMİ EĞİTİMDE İSTASYON MERKEZLERİNİN TASARLANMASI VE
UYGULANMASI ............................................................................................................................ 23
MATEMATİK ATÖLYESİ ............................................................................................................. 28
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ ........................................................................ 33
CEVAPLARI QR KODLUYORUM .............................................................................................. 37
BUGÜN NELER YAPIYORUZ? ................................................................................................... 42
İLKOKULDA MONTESSORİ ....................................................................................................... 47
STEMBÜS (OKUL ÖNCESİ STEM EĞİTİM OTOBÜSÜ).......................................................... 52
GÖZLERİMİ KAPADIM, YÜREĞİMİ AÇTIM........................................................................... 57
KÜÇÜK ADAMLAR BÜYÜK ADIMLAR .................................................................................. 62
BAK BU HARİKA! ......................................................................................................................... 67
SAMSUN, ADIM ADIM BAŞARI PROJESİ ................................................................................ 72
YAZDIM, ÇİZDİM, OYNUYORUM ............................................................................................ 77
ROTA................................................................................................................................................ 82
BUGÜN DERSTE ENGEL YOK! .................................................................................................. 87
ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMSEL MATEMATİK ÖĞRETİMİ .......................................................... 92

viii

2. KATEGORİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK FAALİYETLER
FETİH MOBİLOSKOP ................................................................................................................. 101
CONQUEST MOBILOSCOPE .................................................................................................... 101
F@TİH YAMANKEY.................................................................................................................... 106
KODLAMA HER KAPIYI AÇAR .............................................................................................. 111
MİNİK IŞIKLARLA MUTLU DÜNYA ...................................................................................... 116
AKILLI SINIFLAR ........................................................................................................................ 120
DOĞA MÜZESİ ............................................................................................................................ 125
GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARI ................................................................... 130
PRATİK-AL ................................................................................................................................... 134
SAYILARIN MUHTEŞEM GÖSTERİSİ ..................................................................................... 139
GENÇLERİN ANADOLU’NUN BOTANİK KÜLTÜRÜYLE BULUŞMASI........................ 145
UBAM (Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi) Uzay Çağına İlk Adım .................................... 150
KODLUYORUM ........................................................................................................................... 155
CERN PROJELERİNE ODAKLAN ............................................................................................ 160
ANA KUCAĞINDAN İLİM OCAĞINA................................................................................... 164
SINIF MİKROFOMU.................................................................................................................... 169
CANLI YEM (UN KURDU) ........................................................................................................ 174
ENGELSİZ HAYATA MERHABA............................................................................................. 178
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA DİNAMİK EĞİTİM ......................................................... 183

3. KATEGORİ
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
ODAK (Okul Değerlendirme, Akredite ve Kalite) SİSTEMİ .................................................. 191
EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİNDE E-KALİTE PROJESİ ......................................................... 196
TAKİP SİSTEMİ ............................................................................................................................ 201
EĞİTİM YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN STANDARDİZE EDİLMESİ” PROJESİ ................. 206
KALİTE BİZİM İŞİMİZ ................................................................................................................ 211
TURİZMİN YÜKSELEN SESİ Projesi ........................................................................................ 217
DÜNYAYI KEŞFEDİYORUM Projesi ........................................................................................ 222
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE FARKLI BİR BAKIŞ: DANIŞMANLI,
ÜNİVERSİTE DESTEKLİ, OKUL TEMELLİ, SÜREKLİ VE İHTİYAÇ ODAKLI YAKLAŞIM
......................................................................................................................................................... 227

ix

YÜKSEK DEĞERLER SOKAĞI Projesi ..................................................................................... 233
BİR OKUL DEĞİŞİR BİR DÜNYA DEĞİŞİR Projesi ............................................................... 238
GENÇLERLE KARİYER SOHBETLERİ Projesi........................................................................ 243
KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ (İSTMEM.COM PORTAL ÇALIŞMASI) ......................... 248
ÖĞRETMENİM EVİME KİTAPLA GELDİ............................................................................... 253
KİM, NE ZAMAN, NEREDE (2N1K) ........................................................................................ 257
SİMÜLATÖRLÜ MESLEK EĞİTİMİ ......................................................................................... 262
MODEL SİZSİNİZ ........................................................................................................................ 268
PLANLA, UYGULA, İZLE, DEĞERLENDİR ........................................................................... 273
TODİPAN ...................................................................................................................................... 278
ETKİLEŞİMLİ TAHTALAR VE BİLGİSAYARLAR İÇİN ....................................................... 278
TOKAT DİJİTAL PANO .............................................................................................................. 278
HİZMET SUNUMU KALİTESİNDE ZİRVE PROJESİ ............................................................ 283
ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK PROJESİ .................................................................................... 288

4. KATEGORİ
EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİM VE YÖNLENDİRME
VELİM- REHBERİM..................................................................................................................... 295
OKUL - HASTANE EL ELE, SAĞLIKLI GELECEĞE ............................................................. 300
SENİN GİBİ OLMAM İÇİN ELİMİ TUTAR MISIN? .............................................................. 305
İŞİMİZ OKULLARDA DEĞİŞİM ............................................................................................... 310
HAYALLERİMİZ YARIM KALMASIN .................................................................................... 321
MASAL DİYARI ........................................................................................................................... 326
SENİ DUYUYORUM ................................................................................................................... 331
BİLSEM, ÇOCUKLARI BİLİMLE BULUŞTURUYOR ............................................................. 335
GİTMEDİĞİMİZ EV TUTMADIĞIMIZ EL KALMASIN........................................................ 340
ENGLISH SPEAKING GENERATION ..................................................................................... 345
ÖĞRENCİ DOSTU OKUL ........................................................................................................... 350
ÖĞRETMENİMİN YÜREĞİ PROJESİ ....................................................................................... 355

x

5. KATEGORİ
OLUMLU TUTUM VE DAVRANIŞLARIN GELİŞTİRİLMESİ
ÇOCUKLARIMIZ ECDADININ YOLUNDA .......................................................................... 363
ÇANAKKALE SOKAĞI’NDA TARİHE YOLCULUK ............................................................ 369
DEDEM KORKUT: ESKİDEN YENİ YENİDEN ESKİ ............................................................ 374
7EDİ GÜZEL ADAM SANAT&EDEBİYAT TOPLULUĞU ................................................... 379
KEÇEDE BİRLEŞEN GÖNÜLLER ............................................................................................. 384
OYUNCAK KÜTÜPHANESİ İLE .............................................................................................. 390
1 OYUNCAK 100 ÇOCUK, 100 ÇOCUK 1000 OYUNCAK ................................................... 390
GERİ DÖNÜŞÜMLE AĞAÇLARI KURTARALIM ................................................................. 395
KARDEŞLİK ÇARŞISI ................................................................................................................. 400
DUYGUNU BELİRLE ÖNERİYİ DENE .................................................................................... 406
BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI ......................................................................................... 411
MONOLOG MU, DİYALOG MU?............................................................................................. 411
SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ ..................................................................................................... 416
MUTLU ÇOCUKLAR MUTLU YARINLAR ............................................................................ 421
OKULLARDA UYUMUN ADI AKRAN DANIŞMANLIĞI .................................................. 425
GENÇ KALEMLER ...................................................................................................................... 430
GELECEĞİM İÇİN OKUYORUM PROJESİ ............................................................................. 435
TARİHİ BİR KENTİN KÜÇÜK BİR SİMGESİ MİNİAKENT ................................................. 441
AÇIK OKUL, AÇIK ZİHİN! ........................................................................................................ 446
PRATİK ETKİN ZÜMRE (PEZ) .................................................................................................. 451
ÖZGÜRLÜĞÜMÜN FARKININ FARKINI FARK ETTİM .................................................... 456
81 ÇOCUK 81 MEKTUP PROJESİ .............................................................................................. 461

xi

1. KATEGORİ
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yenilikçi programların ve eğitim-öğretim yöntemlerinin uygulanması, teknoloji ile
desteklenmesi ve bilişim ürünlerinin kullanımı suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin
yükseltilmesi gibi çalışmalar bu kategori kapsamında ele alınmaktadır. Bu kategorinin
bileşenleri aşağıdaki gibidir:
1.1.Etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesi
1.2.Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile öğrenme kazanımlarının edindirilme
düzeyinin artırılması
1.3. Materyal geliştirme
1.4. Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı
1.5.Öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme
1.6.Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik çalışmalar
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ARDIŞIĞIM NEREDESİN?
Pınar YAHŞİ, p.yahsi@hotmail.com,
ANKARA-Altındağ-Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
idare@zubeydehanimkmlk12.com.tr.
ÖZET
Matematik öğretmeni olarak karşılaştığım en büyük güçlük, öğrencilerimin
matematiğin zor olduğu inancını taşımalarıdır.
Çevremde bulunan öğrencilerle yaptığım sohbetler sonucunda, çocuklarımızda
oluşan matematik korkusunun zaman içerisinde isteksizlik ve başarısızlık olarak karşımıza
çıktığını fark ettim. Yaptığım araştırmalar ve gözlemler, korku ve önyargılar oluşmadan önce
farklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gösterdi.
Bu düşünceyle matematik kavramlarını içeren çocuk oyunları tasarlamaya başladım.
İki yıl boyunca oyunları kurgulayıp sınıflarda uygulayarak matematik öğretim
programlarındaki kazanımları kapsayan 25 oyun hazırladım.
Öğrencilerin oynarken eğlenceli bulduğu, hatta otizme sahip öğrencilerin dahi
kendi istekleriyle katıldığı bu oyunlar okul öncesi sınıfındaki bilişsel alan kazanımlarının
%100’ünü, ilkokul 1.sınıf matematik dersi kazanımlarının %73’ünü, ilkokul 2.sınıf matematik
dersi kazanımlarının %65’ ini kapsamaktadır. Bu oyunların matematik öğretim programında
yer alması öğrenmeyi ve başarıyı artıracaktır.
ABSTRACT
The greatest difficulty I encounter as a mathematics teacher is that my students
believe that mathematics is difficult.
As a result of the conversations I made with the students around me, I realized that
the fear of mathematics in our children in time has turned out to be reluctance and a failure.
All the investigations and observations I have made have showed that there was a
need for a different approach before fear and prejudices were formed.
With this thought I started to design children's games that contain math concepts.
In two years I designed 25 games covering the achievements of mathematics teaching
programs by organizing and practicing games in the classroom.
These games, which pupils find fun to play and even students with autism participate
with their own will, comprise 100% of the pre-school cognitive domain achievements, 73% of
the first grade mathematics learning outcome, and 65% of the second grade mathematics
learning outcome.
These games taking part in the Mathematics curriculum will increase the learning
and the success.
1. Giriş
Matematik denince kişilerin aklına önce sayılar ve işlemler gelir. Esas olarak arkada
özümsenmesi gereken pek çok kavram ve terim ise dikkatlerden kaçmaktadır.
Terimler ve kavramlar, hızlı geçilmesi ya da önemsenmemesi gibi sebeplerle
öğrencilerin zihninde “ sıkıcı, zor, angarya, ne işimize yarayacak, benim temelim yok, hep şu
işaretleri karıştırıyorum,” şeklinde ifadelerle yansıtılmaktadır. Ayrıca anlayan, notları iyi
olan öğrencilerde de genel bir isteksizlik gözlemlenmektedir.
Bu iki noktadan hareketle ne yapılabilir, sorusuna cevap aramak için yola çıkılmıştır.
Bu çalışmaya yön veren bilgilerden birkaçı aşağıda verilmiştir:
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Araştırmalara göre matematik anksiyetesi yaşayan 14 kişinin fMRI aracılığıyla beyin
aktiviteleri izlenmiş, deneklere, matematik problemi çözmeleri için hazırlanmaları
gerektiği belirtildiğinde, beyinlerinin arka insula bölgesinde (beynin tehditlere cevap
veren ve fiziksel acı ile bağlantılı bölgesi) çeşitli aktiviteler gözlemlenmiştir ( Sian
Beilock).
 PISA projesinde yer alan önemli duyuşsal özelliklerden birisi olan Matematik kaygısı,
günlük ve akademik yaşamda matematik problemlerini çözme ve sayıları
kullanmada kaygı ve gerginlik duygularını hissetmek olarak tanımlanmaktadır
(Şahin, 2000). Matematik kaygısı, öğrencilerde matematik dersinden kaçınma,
matematiksel işlemleri gerektiren aktivitelere karşı olumsuz tutum geliştirme
davranışlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Ma & Xu, 2004).
 PISA 2012 sonuçlarına göre de kaygı matematik performansının manidar ve önemli
bir yordayıcısıdır. Ayrıca çalışmalarda matematik kaygısının matematiği öğrenme ve
matematik performansına yönelik zararları ile (Miller & Bichsel, 2004) işleyen belleğe
etkisi ve böylece matematik performansı üzerindeki etkileri de (Beilock & Carr, 2005)
gösterilmiştir. Bu konuda PISA 2012 sonuçları çarpıcı bulgular içermektedir. (MEB
2015)
 Matematik kaygısının 5 yaş gibi erken zamanlarda başladığı ve bir kartopu gibi
büyüyerek ilerlediği belirtilmektedir (Boaler, 2012).
Sonuç olarak; temel terim ve kavramları erken yaşta çocukların zihninde daha o
kavramlara karşı önyargılar oluşmadan oyun olarak basitçe verebilirsek, çocuğun kavram ve
terimleri gözlemci olarak değil, bizzat kendisinin mutluluk ve güven duygusu içinde
deneyimlemesine imkan sağlamış oluruz. “Bu deneyimlemeler de korkuyu önlemekle
kalmayıp zamanı geldiğinde matematikteki başarılarının artmasına zemin oluşturacaktır”
düşüncesi bu oyunların kurgulanma ve uygulanma nedeni olmuştur.
Matematikte oyunla eğitim ve öğretim uygulamaları birçok şekilde yapılmaktadır.
Ancak burada yeni ve farklı olan, eğitimleri süresince matematik eğitiminde karşılaşacakları
terim ve kavramların oyunların içine yerleştirilme şekli, yani oyunların kurgusudur.
Eğlence faktörü yüksek ve klasik çocuk oyunlarının ruhuna uygun olarak tasarlanıp
uygulanan ilk oyun “Ardışığım nerdesin?” oyunudur. Bu oyunda “Ardışık” terimi oyunun
tekerlemesi olarak şarkı ile yerleştirilmiştir. Ardışık terimi ve ardışık olma durumunun 20
dakikalık oyun sürecinde tamamen kavranması üstelik kelime olarak da hoşlarına gittiğinin
gözlemlenmesi, öğrenci- öğretmen-veli geri dönütleri diğer oyunların tasarlanma sebebi
olmuştur.
2. Problem Durumu
Öğrencilerin temel terim ve kavramları hatta işlemleri tam kavrayamamaları; ilgili
konuları, soruları ve problemleri anlayamadıkları için, çözüm hakkında kendi fikirlerini
oluşturma ve/veya tam sonuca ulaşma becerilerini geliştirememelerine ve matematik
başarısı ile ilgili özgüven yitimine neden olmaktadır.
PISA 2012 Türkiye sonuçlarına göre öğrencilerin %67,7’si matematik derslerinin zor
olacağından endişe duyduklarını, %52,1’i matematik ödevlerini yaparken gergin olduklarını,
%38,7’si matematik problemlerini çözerken sinirli olduklarını, %39,1’i bir matematik
problemi çözerken kendilerini çaresiz hissettiklerini ve %69,4’ü düşük not alacağı endişesi
yaşadıklarını belirtmiştir (MEB, 2015).
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birincisi, çocuklarımızın matematik ile ilgili olumlu algı
geliştirmelerini sağlayarak matematiğe karşı oluşabilecek korku, isteksizlik gibi önyargıların
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önüne geçmektir. İkincisi ise, matematiksel terim, kavram ve işlemleri oyunlar aracılığıyla
öğreterek eğitimleri boyunca matematik öğretimindeki konuları kolayca anlayabilmelerini
sağlamaktır.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise şunlardır:







Okul öncesi ve ilkokul çağında matematiğin eğlenceli olduğu fikrinin oluşmasını
sağlamak.
Anaokulu sınıfı ve ilkokulda temel matematik terimlerini ve kavramlarını sınıf içi
oyunlarla öğretmek.
Anaokulu sınıfı ve ilkokulda temel geometrik şekilleri tanımlarına uygun oyun ve
etkinliklerle tanıtmak.
Anaokulu sınıfı ve ilkokulda terim ve kavramların içselleştirilmesini sağlamak.
Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işleminin mantığını kazanım sırasına uygun
zamanlarda oyunlarla kavratmak.
Kavrama ve transfer etme becerilerini arttırmak.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Oyunlar “tasarla-uygula-kurguyu tamamla” biçiminde bir sistemle oluşmuştur.
İşlemlerle ilgili oyunlarda sonucu söylemeye değil, işlemin yapılandırılmasına; geometrik
şekillerde ise matematiksel tanımına uygun kurgu yapılmıştır. Örneğin, çember anlatılacaksa
“uzayda verilen bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesi” tanımı üzerinden oyun
kurgulanır, terimler oyunun içine yerleştirilir. Oyun bir kaç kez oynandığında çocuklar
çember, yarıçap, merkez terimlerini öğrenmekle kalmayıp yarıçap-çevre ilişkisini de
kendiliğinden kavrayıp oyunun içinde kullanmak ister.
Tasarlanan oyunlar uygulanırken oyun sürecinde çoğunlukla doğaçlama yaparak
düzenleme gerekmiş ve tüm öğrencilerden tekrar oynama yönünde hararetle istek gelmişse
oyunun kurgusu tamamlanmış kabul edilmiştir.
Oyunların kurgulanmasında beyin fırtınası, doğaçlama, araştırma, literatür tarama
yöntemleri izlenmiştir. Drama, gösteri, anlatım, soru-cevap yöntemleri de çocuklara oyunlar
anlatılırken kullanılmıştır.
4.2.Plan
Bu çalışmaya “Ne yapılabilir?” sorusundan yola çıkılarak başlamıştır. Tasarlayan ve
uygulayan öğretmenin aynı kişi olması ve öğretmenin ders programının yoğunluğu el
verdiğince planlı bir çalışma olmasına çalışılmıştır.
Faaliyet

Süresi

Sorumlusu

Oyunların tasarlanması

Belirli bir süre yok

Çalışmayı yapan (oyunları
tasarlayan)öğretmen

Oyunların uygulanması

Her bir oyun için
bir hafta

Çalışmayı yapan (tasarlayan) öğretmenokul öncesi öğretmeni ve sınıf
öğretmeni

Geri dönütlerin alınması

Uygulamanın
yapıldığı hafta

Çalışmayı yapan (tasarlayan) öğretmensınıf öğretmeni

Kurgunun tamamlanması

Geri dönütlerin
tamamlandığı hafta

Çalışmayı yapan (oyunları
tasarlayan)öğretmen

Kazanımlara göre
oyunların sıralaması

2015-2016 Eğitim–
Öğretim yılı sonu

Çalışmayı yapan (oyunları
tasarlayan)öğretmen
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5. Uygulama
Yapılacak faaliyetler planlanan şekilde yürütülmüştür. Oyunlarla ilgili çalışmalar
okulumuz anaokulu 6 yaş sınıfında bir yıl boyunca düzenli olarak sürdürülmüştür. İlkokul
1. ve 2. sınıf öğrencilerine de öğretim programındaki kazanımlara uygun olacak şekilde
aralıklı olarak uygulanmıştır.
Uygulamalar ile ilgili yazılı ve görsel dökümanlar mevcuttur. Oyunlar sınıf ortamında
sınıf öğretmeni ile birlikte oynatılmıştır. Aşağıdaki tabloda bazı örnekler verilmiştir.
Oyun No

Başlama
Tarihi

Bitiş Tarihi

23.09.2014

29.09.2014

Tasarlayan matematik
öğretmeni-okul öncesi
öğretmeni-sınıf öğretmeni

Ardışığım Nerdesin?

1

7

9.12. 2014

16.12.2014

Tasarlayan matematik
öğretmeni-okul öncesi
öğretmeni-sınıf öğretmeni

Puf-Puf (Geriye doğru
sayma)
Çember Çiçekleri

Sorumlu Kişiler

Oyun Adı ve Açıklamalar

(Birer sayma)
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02.01.2015

09.01.2015

Tasarlayan matematik
öğretmeni-okul öncesi
öğretmeni-sınıf öğretmeni

19

28.12.2015

Tasarlayan matematik
öğretmeni-okul öncesi
öğretmeni-sınıf öğretmeni

Çat Pat Küt

24.12.2015

20

03.01.2015

Tasarlayan matematik
öğretmeni-okul öncesi
öğretmeni-sınıf öğretmeni

Nerden Bütün?

29.12.2015

21

08.01.2016

Tasarlayan matematik
öğretmeni-okul öncesi
öğretmeni-sınıf öğretmeni

Ortada Kim Var ?

4.01.2016

01.03.2016

08.03.2016

Tasarlayan matematik
öğretmeni-okul öncesi
öğretmeni-sınıf öğretmeni

Böl de Görelim

24

18.03.2016

Tasarlayan matematik
öğretmeni-okul öncesi
öğretmeni-sınıf öğretmeni

Bardak Oyunu

14.03.2016

25

(Çemberin tanımı)

(Çıkarma)

(Tam,çeyrek,yarım)

(Simetri, sayı doğrusu,
sıralama)
(Bölme)

(Sıvı ölçme)

6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Bu çalışma uzun soluklu olup, var olan bir sorunun gelecek nesillerde ortaya
çıkmasını engellemeye yöneliktir. Bu oyunların okullarımız eğitim programında yer alması
ve uygulanmasının sonuçları 2-3 yıl içinde ölçülebilir duruma gelecektir. Kaldı ki oyunların
yaygınlaştırılmasının sonuçlarının olumlu olacağı oyunların içerikleri incelendiğinde
aşikardır.






Oyunların uygulanma-kurgulanma aşamasında 58 çocuğun katılımı olmuştur.
25 tane oyun tasarlanmış, uygulanmış, aksayan yönleri düzeltilerek kurgusu
tamamlanmıştır.
Oyunlar, okul öncesi 5-6 yaş bilişsel alan kazanımlarını kapsamıştır.
Oyunlar, ilkokul 1. sınıfta bulunan 45 kazanımdan 33 kazanımı kapsamıştır.
Oyunlar, ilkokul 2. sınıfta bulunan 57 kazanımdan 37 kazanımı kapsamıştır.
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Veliler çocuklarının oyunları evde anlattıklarını, kendilerinin de dikkat çekici
bulduklarını, yeni kuşak için farklı bir yaklaşımdan memnuniyet duyduklarını ifade
etmişlerdir.
Sınıf öğretmenleri diğer zamanlarda da çocukların bu oyunları oynamak için istekte
bulunduklarını ve oynadıklarını beyan etmişlerdir.
Öğrencilerin kelime haznesi gelişmiştir.
Veliler çocuklarının öğrendikleri yeni terim ve kavramları doğru ve yerinde
kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Öğretim Programında belirlenen hedef kazanımlara kolayca ulaşılmıştır.
Öğrencilerin matematik için çok kolay ve eğlenceli ifadelerini kullandığı
gözlemlenmiştir.
Problem çözme becerisi, liderlik gibi özellikleri olan çocuklar oyunlarda öne
çıkmıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bu oyunlar okul öncesi 5-6 yaş grubunda , ilkokul 1. ve 2. sınıflarda “Matematik” ile
“Oyun ve Fiziki Etkinlikler” derslerinde matematik öğretim programının
kazanımlarına uygun sırada öğretim programına alınabilir.
Bu oyunların matematik eğitimine yapacağı katkı ile uygulamadaki kolaylık hizmet
içi eğitimlerle öğretmenlerimize aktarılabilir.
Oyunlar sınıflarda uygulanmaya başlandıkça öğretmenlerden gelecek geri dönütlerle
oyunların kullanışlılığının ve çeşitliliğinin artması sağlanabilir.
Özellikle fonksiyon, analitik düzlem gibi kavramlar için oyun kurgulandığında üstün
yetenekli çocukların eğitimine büyük katkı sağlanabilir.
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Ülgen, G. Kavram Geliştirme. Pegema Yayıncılık. 3. Baskı. Ankara, Şubat, 2001.
Senemoğlu, N. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Gazi Kitabevi Yayınları.
Başar, H. Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegema Yayıncılık. 5.baskı. Ocak 2001.
Novak , J. Gowin, B. Learning How To Learn. Cambridge Universty Press.1984.
Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. A Subsidiary of
Perseus Books, L.L.C. U.S.A. (Tenth-anniversary edition).
Tarman, S. Çoklu zeka kuramı’nın lise programlarında uygulanabilirliği. 2000’li Yıllarda Lise
Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. 8-9 Haziran, 2002.
Vural, B. “Öğrenci Merkezli Eğitim ve Çoklu Zeka”. Hayat Yayıncılık. İstanbul.
http://www.edutopia.org/blog/best-practices-implementing-gbl-sam-patterson
http:// orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/rehbamac.htm

7

AHİLER İŞ BAŞINDA
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ÖZET
Öğrencilerine üretmenin sadece para kazanmak amacını taşımadığını benimsetmeye
çalışan, bunun yanında mesleğinin güvenli iş yapım tekniklerini de en iyi şekilde
öğretebilmenin peşinde koşan Proje Koordinasyon Ekibimiz “Bütün Okullar Bizim” ve
“Sihirli Makaslar” projelerini başlatmışlardır.
Projedeki amacımız ülkemizin küresel düzeyde rekabet edebilecek iş gücüne sahip
olması için merkezimizde eğitim gören öğrencilerin ulusal ve uluslararası mesleki
standartlara göre mesleki becerilerini ve güvenli iş yapım tekniklerini geliştirmek ve
kurumlar arası işbirliği sağlamaktır.
Proje kapsamında 21 okul/kuruma hizmet götürülmüştür (Hedeflenen:15).
Yürütülen çalışmalarla devlet bütçesine 76.495 katkı sağlanmıştır. 11 okul öğrencilerinin ve
yaşlı bakım evinde kalan büyüklerimizin yer aldığı 775 kişiye saç bakım hizmeti verilmiştir.
Uygulama başlamadan önce öğrencilerin katıldıkları ilk kalfalık sınavında başarı
oranı %65 iken uygulama başladıktan sonraki yıllarda %92’ye yükselmiştir.
ABSTRACT
Project Coordination Team has started a new project called "All Schools Are Ours "
and " Magic Scissors ". Our aim is not only to teach the students producing means to earn
money, but also to do their work safely in a best way and best working techniques
and to teach them best working techniques.
Our objective in the project
is to develop the professional skills,
to do their job in a secure way co-operate between the institutions , so that
they can compete in the national and international areas successful using their skills.
21 schools were served within the scope of the project. (Our target was 15). We
have contributed 76495 TL to the budget of the state. Hair Care service was given to
the 775 elderly people who stay in the dispensary and some of the students from 11 school
in our town by our students for this project.
The rate of the success was %65 on the first master builder (foreman) exam where
students attended before the start of the practice by our project. It has increased to %92 in
the following years.
1. Giriş
Eğitimde Kalite Yönetim Sisteminin benimsenmesi ile Merkezin verdiği hizmetler ile
ilgili olarak süreçler tanımlanarak, iş tanımları yapılarak, süreç sorumluları belirlenerek ve
süreç haritaları hazırlanarak; yönetsel süreçler, temel operasyonel süreçler ve destek
süreçlerde yer alan hizmetlerin gerçekleştirilmesi için iyileştirme/problem çözme ekipleri
kurularak; öğrencilerinin gelişimlerini gerçek işleri yaparak öğrenmelerini, aynı zamanda
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paydaş okul/kurumların ihtiyaçlarını karşılamalarını, bununla birlikte devlete katma değer
oluşturmalarını sağlayan uygulamaya rastlanmamıştır.
Öğrencilerimiz haftanın bir günü okulda teorik eğitim, beş günü ise işletmelerde
pratik eğitim alırlar. İşletmelerimizin birinci önceliği doğal olarak ticarettir; yani para
kazanmak isterler. Hal böyle iken öğrencilerimizin pratik eğitim almalarında zaman zaman
sorunlar yaşanması doğaldır. Öğrencilerimiz mesleklerinin güvenli yapım tekniklerini iyi
öğrenemeyebilirler. Bunun önüne geçebilmek için Merkezimizde oluşturulan iyileştirme
ekiplerinden Proje Koordinasyon Ekibi ile Teknik Destek ve Uygulamalı Eğitim Ekibi
işbirliğinde “Bütün Okullar Bizim Projesi” ve “Sihirli Makaslar Projesi” başlatılmıştır.
2. Problem Durumu
Merkez Gelişim Yönetim Ekibince öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinin, mesleki
becerilerinin ve güvenli iş yapım tekniklerinin geliştirilmesi problem olarak tespit edilmiştir.
Bunu yaparken temrin uygulaması yerine gerçek işlerin yapılması tercih edilmiştir. Kar
amacı gütmeyen devlet kurumlarının, özellikle de okulların birtakım ihtiyaçlarını
karşılamada yetersiz kalması da bir başka problemdir. Öğrencilerimiz geliştirilirken paydaş
okul/kurumların bakım, onarım ve hizmet ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarına destek
verilmesi de düşünülmüştür.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı ülkemizin küresel düzeyde rekabet edebilecek iş gücüne sahip
olması için merkezimizde eğitim gören öğrencilerin ulusal ve uluslararası mesleki
standartlara göre mesleki becerilerini ve güvenli iş yapım tekniklerini geliştirmek ve
kurumlar arası işbirliği sağlamaktır.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise,
 Kazandığı mesleki yeterliliklerle ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet
edebilen, teknoloji takip eden ve kullanabilen bireyler yetiştirmek,
 İlçemizde yaşanabilecek iş kazalarını önlemek amacıyla öğrencilerimizi
güvenli iş yapım teknikleri konusunda eğitmek,
 Öğrencilerimize uygulanan memnuniyet anketlerinde “Güvenli iş yapım
tekniklerini biliyorum” ve “Yürüttüğüm mesleğin mesleki becerilerine yeterli
düzeyde sahibim.” sorularının memnuniyet düzeyini %60’ın üzerine
çıkarmak,
 Öğrencilerimizin katıldıkları ilk kalfalık sınavında başarılı olma oranının
%80’in üzerinde olmasını sağlamak,
 İlçemizde bulunan 15 paydaş okul/kurumun Merkezimizin hizmetlerinden
yararlanmasını sağlamaktır.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Teorik bilgilerin mesleki gelişimde önemi büyük olsa da uygulamada yaşanan
sıkıntılar nedeniyle sonuç elde etmek zorlaşmaktadır. Bu projemizle öğrencilerimizin
yaparak-yaşayarak öğrenmelerine imkân tanınmıştır. Mesleki Eğitim Merkezinden mezun
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olan öğrencilerin karşılaşacağı sosyal alanlara entegrasyonu, sunulan gerçekçi ortamlar
sayesinde daha kolay olacaktır.
Mesleki becerinin temelini oluşturan araştırma-geliştirme yöntemi de sıkça
başvurduğumuz yöntemlerdendir. Gelişen sanayi ve teknolojik imkânlar araştırmageliştirme alanında daha yoğun çalışmamız gerektiğini göstermektedir.
4.2.

Plan
Faaliyetler

Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Verilecek hizmetlerde sorumluların
belirlenerek iş tanımlarının yapılması

05/10/2015

16/10/2015

Süreç haritalarının hazırlanması

19/10/2015

30/10/2015

Merkezimizin hizmet verme
kriterlerinin okul/kurumlara
duyurulması

02/11/2015

13/11/2015

Okullarda yapılan çalışmalar

16/11/2015

Sorumlu

Merkez Müdürü

Müdür Yardımcısı

Meslek
Dersi
Öğretmenleri
01/04/2016

5. Uygulama
Merkezimizin iyileştirmeye açık alanları tüm ekip liderlerine ve ekip üyelerine
duyurulmuştur. Merkez Gelişim Yönetim Ekibince öğrencilerin mesleki becerilerinin ve
güvenli iş yapım tekniklerinin geliştirilmesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi
ve paydaş okulların bakım, onarım ve hizmet ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarına
başlanmıştır.
Projeler
kapsamında
öğrencilerimizin
eğitimlerini
desteklerken
paydaş
okul/kurumlarımızın ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Okul yöneticilerimizin girişimleri ile
diğer okullarımızın ihtiyaçları öğrenilerek bunlar bir program dâhilinde çözülmektedir.
Yine, berber ve kuaför son sınıf öğrencilerimizle ilçe merkezindeki ilk ve ortaokullarda,
öncelikli olarak dezavantajlı gruptaki öğrenciler olmak üzere isteyen tüm öğrencilere
ücretsiz olarak saç bakım hizmeti sunulmaktadır. Talep olması durumunda Yaşlı
Bakımevinde de bu çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalar esnasında öğrencilerimize işin
güvenli yapım teknikleri uygulamalı olarak kazandırılmaktadır.
Merkezimiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek üzere 1993
yılında açılmıştır. “Kaliteli, saydam, objektif ve hesap verebilir bir hizmet sunumuyla ulusal
düzeyde rekabet edebilen mesleki yeterliliklere sahip bireyler yetiştiren bir kurum olmak.”
vizyonuyla hareket eden Merkezimiz, öğrencilerinin mesleki becerileri ve kişisel
gelişimlerini tamamlamış, teknolojiyi takip eden ve kullanan, çalışma esnasında
karşılaşabileceği sorunları çözebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Öğrencilerimizin teorik eğitimleri Merkezimizde, uygulamalı eğitimleri ise
işletmelerde verilmektedir. Teorik eğitimlerin hedeflerine ulaştığı Merkezimizde yapılan
sınavlarla tespit edilmektedir. Ancak pratik eğitimlerin hedefine ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili
somut bir bilgi yoktur. Bu amaçla hedeflere ulaşım düzeyini görmek için öğrencilerimize
uyguladığımız memnuniyet anketlerinin sonucunda;
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“Güvenli iş yapım tekniklerini biliyorum” sorusuna çok yetersiz %19 (29 kişi),
yetersiz %29 (43 kişi), az yeterli %31(46 kişi), yeterli %17 (25 kişi), çok yeterli %4 (7 kişi)
oranında cevap verilmiştir. Öğrenci memnuniyetlerinin düşük olduğu görülmüştür.
(Memnuniyet %21)
“Yürüttüğüm mesleğin mesleki becerilerine yeterli düzeyde sahibim” sorusuna çok
yetersiz %17 (24 kişi), yetersiz %26 (41 kişi), az yeterli %31 (46 kişi), yeterli %18 (27 kişi), çok
yeterli %8 (12 kişi) oranında cevap verilmiştir. Öğrenci memnuniyetlerinin düşük olduğu
görülmüştür. (Memnuniyet %26)
Düşük memnuniyet nedenlerinin merkezimizde uygulamalı eğitime fazla yer
verilmemesi, bu konuda verilen teorik eğitimleri öğrencilerin yeterli düzeyde
kavrayamamaları, işyerindeki usta öğreticilerin pratik eğitimi düzenli vermek yerine
işyerine gelen işlere göre uygulama yaptırmalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir..
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Bütün Okullar Bizim ve Sihirli Makaslar Projeleriyle öğrencilerin işbaşında uygulama
yapmalarına imkan sağlanarak mesleki becerileri ve güvenli iş yapım teknikleri
geliştirilmiştir. Uygulamanın sonucunda yapılan memnuniyet anketinde;
“Güvenli iş yapım tekniklerini biliyorum” sorusuna çok yetersiz %8 (12 kişi), yetersiz
%12 (18 kişi), az yeterli %18(27 kişi), yeterli %43 (64 kişi), çok yeterli %19 (29 kişi) oranında
cevap verilmiştir. (Memnuniyet %62)
“Yürüttüğüm mesleğin mesleki becerilerine yeterli düzeyde sahibim” sorusuna çok
yetersiz %4 (6 kişi), yetersiz %7(11 kişi), az yeterli %19 (28 kişi), yeterli %46 (69 kişi), çok
yeterli %24 (36 kişi) oranında cevap verilmiştir. (Memnuniyet %70) olduğu görülmüştür.
Buradan öğrencilerimizin memnuniyet düzeylerinin yükseldiği görülmektedir.
Uygulama başlamadan önce öğrencilerin katıldıkları ilk kalfalık sınavında başarılı
olma oranı %65 iken uygulama başladıktan sonraki yıllarda bu oran %92’ye yükselmiştir.
15 paydaş okul/kuruma hizmetlerimizin götürülmesi hedeflenmiş, 21 okul/kuruma
hizmetlerimiz götürülmüştür. İlçedeki okul/kurumlara hizmetlerimiz götürülürken
öğrencilerin mesleki becerileri de geliştirilmiş ve 76.495 TL tasarruf sağlanarak devlet
bütçesine kâr ettirilmiştir. Ayrıca on bir farklı okulda 390 erkek, 362 kız, Yaşlı Bakımevinde
kalan 18 kişi olmak üzere toplam 775 kişiye saç bakım hizmeti verilmiştir.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Merkezimiz eğitim kurumu olması nedeniyle her yıl sürekli hizmet veren bir
kurumdur. Bu nedenle Merkezimizden hizmet alan öğrencilere her yıl yenileri katılmaktadır.
Yürüttüğümüz bu çalışmanın standardizasyonunun sağlanmış olmasından dolayı yeni kayıt
olan bu öğrenciler de geliştirdiğimiz uygulama modelinden yararlanmaktadır. Yürütülen
çalışmalar, EKYS modeli doğrultusunda gerçekleştirildiği için ölçülebilir, geliştirilebilir ve
sürdürülebilirdir.
Paydaş okul/kurumların ihtiyaçlarıyla ilgili talepleri yıl içerisinde süreklilik arz
etmektedir. Gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla okul/kurumların ihtiyaçlarının
karşılanmasında bakım, onarım ve hizmet verme süreci de öğrenciler aracılığıyla yıl boyunca
sürdürülmektedir
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Yürütülen çalışmalar sonucunda öğrencilerimizden ve paydaş okul/kurumlardan
aldığımız olumlu geri bildirimler yeni projelerin geliştirilmesi ihtiyacını da ortaya
koymuştur. Devam eden bu çalışmalarımızda öğrencilerimizin bu konuda istekli olmaları ve
gözle görülür bir gelişme göstermeleri projelerin devamı konusunda bize ışık tutmuştur.
Sürdürülebilirliğin en önemli noktası öğrencilerimizin güvenli iş yapım tekniklerini daha iyi
öğrenmeleriyle iş kazası ve meslek hastalıkları engellenmiş, yaralanma ve ölümlerin önüne
geçilerek sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri sağlanmıştır.
Bu projenin en güzel yanı tüm mesleklerde uygulanabileceği gibi tüm Mesleki Eğitim
Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim okul/kurumlarca da uygulanabilir olmasıdır. Bu
proje yaygınlaştırıldığı takdirde hem öğrenciler mesleklerinin güvenli yapım tekniklerini
daha iyi öğrenecekler hem de ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlayacaktır.
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AİLEM MEDYA OKURYAZARI BEN GÜVENDEYİM
Işıl Öztürk, isilisilozturk@gmail.com,
Erzincan/Zübeyde Hanım Anaokulu.
ÖZET
Günümüzde kitle iletişim araçları büyük önem kazanmıştır. Özellikle televizyon
ulaşılması ve kullanılması kolay olması sebebiyle ekonomik düzeyi ne olursa olsun birçok
evde vardır. Ayrıca akıllı telefon, tablet gibi araçlarda okul öncesi çocuklarının velilerince
çocuklara verilmektedir. Okul öncesi çocukları kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerine
maruz kalmaya daha açıktır. Bu durum çocuklarda dikkat dağınıklığı, odaklanmada sorun,
şiddete eğilim, öfkeli davranışlar gibi çocuğun gelişimini etkileyen olumsuzluklara neden
olmaktadır. Öğrencileri bu olumsuz etkilerden korumak için bir program hazırlama ihtiyacı
doğdu.
Günümüz de her bireyin medya okuryazarı olması gerekmektedir. Medya
okuryazarlığı medya mesajlarına ulaşma çözümleme ve iletme yeteneği olarak
tanımlanabilir. Öğrencilerin birer vatandaş olarak da hayatları boyunca medya kültürü
karşısında güçlü olmalarını sağlayacak bakış açılarını kazandırmalarını sağlayan bir
eğitimdir (Tallim, 2009).Ancak okul öncesi çocuğu dönem özellikleri nedeniyle medya
okuryazarlığı olma yetisine sahip değildir. Bu noktada Okul öncesi çocuğunu medyanın
olumsuz etkilerinden korumak gerekmektedir. Bu durumda ebeveynin medya okuryazarı
olması ve okul öncesi çocuğunun medya ve iletişim araçları konusunda farkındalık
kazanması önem taşımaktadır.
Okul öncesi çocuğunun telefon, tablet ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarına
bilinçsizce maruz kalması erken görülmüyorken medya okur yazarlığı farkındalık bilgisi
verilmesi noktasında okul öncesi yaş grubunun erken görülmemesi gerekmektedir. Okul
öncesi çocuğunu yaş özellikleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim süreci ile farkındalık
yaratma, dikkat çekme, olumlu davranış sergileme gibi kazanımlara ulaşılabilir.
Medya okuryazarlığı Türkiye’de RTÜK ve Millî Eğitim Bakanlığın işbirliği ile 20072008 öğretim yılında ilköğretim 2.kademede seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır.
Birey etrafındaki davranışları gözlemleyerek öğrenir bilgisinden hareketle çocukların bu
farkındalığı ve bilinci ancak ailelerinden görerek sahip olacakları kaçınılmaz bir gerçektir.
Araştırmalar olumlu tutumların davranışa dönüşmesinin kısa sürede olmadığını
göstermektedir. Bu sebeple çalışma ile ebeveynin medya okuryazarlığı konusunda bilinçli
olması, çocuğun farkındalık sahibi olması amaçlandı.
ABSTRACT
Today, mass media has gained great importance. Especially since television is easy to
access and use, there are many households regardless of economic level. In addition, smart
phones, such as tablets, are given to children in pre-school children's homes. Preschoolers are
more likely to be exposed to the negative effects of mass media. This leads to negativities
affecting the child's development, such as distractibility, focussing problem, violent
tendency, and angry behavior in children. It was necessary to prepare a program to protect
students from these adverse effects.
Today, every individual must be media literate. Media literacy can be defined as the
ability to reach, analyze and transmit media messages. As a citizen, it is education that

13

enables students to gain perspectives that will enable them to be strong against media
culture throughout their lives (Tallim2009), although pre-school children do not have the
capacity to be media literacy due to their period features. At this point it is necessary to
protect the preschool child from the adverse effects of the media. In this case, it is important
that parents are media literate and that pre-school children gain awareness of media and
communication tools.
Pre-school age group should not be seen early when media literacy awareness
information is given while the preschool child is not seen early to be unconsciously exposed
to mass media like phone, tablet and television. Pre-school child's educational process, which
is prepared by taking age characteristics into consideration, can attain achievements such as
creating awareness, attracting attention, exhibiting positive behavior.
Media literacy started to be taught as an elective course in the primary school in the
2007-2008 academic year in cooperation with the RTÜK and the Ministry of National
Education in Turkey. It is an inevitable reality that children will have this awareness and
consciousness only by seeing from their families by observing the behaviors around the
individual and learning from the knowledge. Research shows that the positive attitudes do
not turn into behavior in a short time. For this reason, it was aimed that the parent is
conscious about media literacy with the project of AİLEM MEDYA OKUR YAZARI BEN
GÜVENDEYİM (THE FIRST STEPS OF MINI MEDIA LITERACY) project that the child
should have awareness.
1. Giriş
Genel olarak araştırma yapıldığı kadarı ile Türkiye’de okul öncesi çocuklarına
yönelik programlı ve eğlenceli, çocukların gelişim özelliklerine uygun etkinliklerle ve
velilerle işbirliği yapılarak medya okuryazarlığı farkındalık yaratma çalışmalarının
yapılmadığı görülmüştür. Yurtdışında erken çocukluk dönemi sırasında medya
okuryazarlığı eğitimi çalışmalarına rastlanmıştır. Çalışmayı özgün kılan tarafının çok önem
arz eden medya okuryazarlığı konusunda veliler bilinçlendirilirken, oyun temelli öğrenen
okul öncesi çocuğunun programla paralel yaşlarının özelliklerine uygun etkinliklerle sürece
dahil edilerek, medya okur yazarı olma iletilere eleştirel bakabilme ve yorumlama
yeteneğinin gelişmesi yolunda ilk adımları atmasını sağlaması açısından farklı bir
çalışmadır. Proje
sonunda yapılan değerlendirmelerde kitle iletişim araçlarından
kaynaklanan dikkat dağınıklığı ,öfke, hırçınlık gibi sorunları azaltma eğilimi göstermesi,
velilerin medya okuryazarlığı bilincine sahip olması çalışmanın gerekli olduğunu ortaya
koymuştur.
2. Problem Durumu
Çalışmayı uyguladığımız 25 öğrencinin bulunduğu grupta öğrenci davranışları, veli
görüşmeleri ve öğretmen değerlendirmeleri incelendiğinde dikkat dağınıklığı, odaklanmada
sorun, şiddete eğilim, öfkeli davranışlar sergilemeleri gibi olumsuzlukların, çocukların
televizyon ve diğer araçlarla bilinçsiz vakit geçirdiklerinden kaynaklanabileceği görülmesi,
bunun yanısıra çocukların medyanın olumsuzlukları karşısında en savunmasız grubu
oluşturuyor olması, bu sorunlara çözüm bulmak ihtiyacından doğan Ailem Medya Okur
Yazarı Ben Güvendeyim projesi hazırlandı.
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3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Veliye yönelik amaçlar: V1.Okul öncesi çocuğu velilerine medya okuryazarlığı bilinci
kazandırmak; V2. Ailelerin çocuklarını kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden
korumalarını sağlamak; V3.Velilerin bilinçli bir şekilde her türlü medya yayınını
değerlendirebilmesi medya ile ilgili doğru sorular sorarak, yanıtlarını bulmalarını sağlamak;
V4.Velilere yanlış kullanıldığında kitle iletişim araçlarının nasıl büyük bir zaman kaybı
olduğunu, doğru ve bilinçli kullanıldığında ise faydalarının olduğunu belirtmek; V5. Velilere
medyanın ticari bir yapı üzerine inşa edildiği, bunun büyük bir kısmının reklamlardan elde
ettiğini ve reklamların kişiler üzerinde tüketim iştahı oluşturduğu konusunun önemine
değinmek.
Öğrenciye yönelik amaçlar: Ö1. Okul öncesi çocuğuna kitle iletişim araçlarını onlara
etkinliklerle tanıtmak; Ö2. Öğrencinin kitle iletişim araçlarını bilinçsiz kullandırılmasından
doğan dikkat dağınıklığı, odaklamada sorun, saldırganlık gibi olumsuz etkileri yok etmek;
Ö3. Öğrencilerin hayal gücü, tasarım, problem çözme, iletişim, araştırma, gözlem, yaratıcı ve
eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek; Ö4.Öğrencilerin gerçekle kurguyu yaşlarına
uygun etkinliklerle anlatılarak, ayırt edebilmesini sağlamak. Bunların öğrenci üzerindeki
olumsuz etkilerini bertaraf etmektir.
Veliye yönelik hedefler: V1.Medya okuryazarlığı hakkında bilgi sahibidir?; V2.Çocuğu
okul öncesi eğitim çağında olan 25 ebeveyn medya okuryazarlığı bilinci kazanır; V3.Ebeveyn
çocuğunu kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden korur; V4.Çocuğuna alternatif
etkinlikler sunar, onunla nitelikli zaman geçirir; V5.Ebeynler reklamların çocuklarının ve
kendisi üzerinde etkisini sorgular.
Öğrenciye yönelik hedefler: Ö1.Öğrenci medya okuryazarlığı konusunda farkındalık
sahibidir; Ö2.Çalışmaya dahil olan 48-60 aylık 25 çocuk iletişim araçlarını tanır; Ö3.Öğrenci
algılaması geren nesne durum ya da olaya dikkatini verir; Ö4.Öğrenci olumsuz duygularını
olumlu davranışlarla gösterir; Ö5.Görsel materyalleri, açıklar, sorular sorar, görsel
materyalle ilgili sorulara cevap verir; Ö6.Öğrenci dinledikleri ve izledikleri hakkında yorum
yapar; Ö7.Öğrenci neden sonuç ilişkisi kurar.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Çalışma kapsamında velilere, çocukları kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden
korumalarını sağlayacak etkinlikler planlanarak bilgilendirici seminerler, notlar, aktif
görüşmeler anlatma, tartışma, örnek olay, inceleme, soru cevap, problem çözme
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada çocukların dahil oldukları etkinlik programları
48-60 ay yaş aralığında olan 25 öğrencinin yaş özellikleri dikkate alarak drama, okuma
yazmaya hazırlık, sanat, Türkçe, oyun, müzik, hareket ve alan gezileri etkinlikleri
hazırlanmıştır.
4.2.
Plan
Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Etkinlik Süreci ve açıklamalar

1- Çalışma planının hazırlanması.

02.11.2015

21.12.2015

Çalışmanın amaç ve hedefleri belirlendi.

2- Atölyesinin kurulması

22.12.2015

25.12.2015

Çalışmanın daha etkili olmasını sağlayacak
eğitim ortamının gerekliliği düşünüldü.

Faaliyetler

15

3-Çocukların gelişim gözlem
formlarının incelenmesi,
değerlendirilmesi.

21.12.2015

21.12.2015

Problem durumu olarak ortaya çıkan
olumsuz davranışların incelenmesi yapıldı.

4- Medya okuryazarlığı eğitiminden
önce veliler ile görüşme yapılması.

23.12.2015

31.12.2015

25 öğrencinin velisi ile yarı yapılandırılmış
derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır.

5- 25 öğrencinin dikkat sürelerini ve
dikkat yoğunluklarının ölçülmesi ..

23.12.2015

23.12.2015

Çocuklara bilişsel özelliklerine uygun dikkat
ve odaklanma gerektiren çalışma yapıldı.

6- Velilere medyanın zararlı etkileri
hakkında seminer verildi.

5.01.2016

5.01.2016

Aileler medya okuryazarlığı konusunda
bilgilendirildi

7- Velilere bilgilendirici broşür
dağıtıldı.

5.01.2016

5.01.2016

Çocuklara olumsuz etkinlerini anlatan
broşürler verildi.

8- Öğrencilerle Dikkat geliştirici
çalışmalar ve etkinlikler yapıldı.

28.12.2016

4.04.2016

Belirlenen tarihlere yayılarak uygulandı.

9-Velilere TV izlemek dışında
çocukları ile yapacakları alternatif
etkinlikler sunuyoruz.

6.01.2016

6.01.2016

Etkinlik örnekleri verildi.

10- Anne ve babamızla TV sözleşmesi
imzaladık

8.01.2016

8.01.2016

Çocuklar olumlu davranış kazanmak için
sözleşme imzalandı.

11- Kaliteli zaman takvimi gönderildi.

22.01.2016

22.01.2016

Etkinlik takvimi velilere gönderildi.

12- İletişim araçlarını tanıyalım.

8.02.2016

12.02.2016

Pano oluşturuldu.

13- Gazete nedir?

17.02.2016

17.02.2016

Gazeteye gezi düzendi.

14- Dikkat oyununu oynuyoruz.

18.02.2016

18.02.2016

Gazetedeki çeşitli sembolleri bulmaları
istendi.

15- Kendi gazetemizi çıkarıyoruz.

19.02.2016

19.02.2016

Somutlaştırarak anlamalarını sağlamak

16- Gazetemiz için röportaj yapıyoruz.

22.02.2016

22.02.2016

Merak ettikleri meslek ile ilgili bir röportaj
yapıldı.

17- Sanat çalışmaları yapıyoruz.

25.02.2016

25.02.2016

Gazeteler kullanılarak geri dönüşüm bilinci
verildi.

18- Çok uzaklara resimlerimizi
mektupla gönderiyoruz.

01.03.2016

03.03.2016

Mektubun da bir iletişim amacı olduğu
anlatıldı. Başka ile gönderildi. Cevap
beklendi.

19- Sanat etkinliği

03.03.2016

04.03.2016

TV reklamlardaki ürünler hakkında
bilgilendirildi.

20- Kendi haberimizi topluyoruz.

07.03.2016

08.03.2016

Çocuklarla fotoğraflar çekildi.

21- Haberimizi TV ekranında
sunuyoruz.

09.03.2016

09.03.2016

Çocuklar kendi televizyonlarını yaptılar.

22- Kendi çizgi filmimizi yapıyoruz.

11.03.2016

11.03.2016

Çizgi filmlerin nasıl yapıldığını öğrenerek
resimlerini çizgi filime dönüştürdüler. Film
makinası yaptılar.
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23- Resimleri anlat sunumu TV çekimi
yapıyoruz.

14.03.2016

14.03.2016

Ellerindeki görseli anlatmaya çalıştılar ve
görsel materyalleri anlamlandırdılar.

24- Sesli örüntüyü tamamlıyoruz.

15.03.2016

15.03.2016

Ses ile örüntü çalışmaları yaptılar.

25- Radyoyu ziyaret ediyoruz.

16.03.2016

16.03.2016

Radyo stüdyosu daha yakından incelendi.

26- Sembol okuma çalışmaları
yapıyoruz.

21.03.2016

21.03.2016

Çevremizdeki ve medyadaki sembolleri
tanıdık.

27- Çocuk öyküsü yazarı ile
buluşuyoruz. Bir kitap nasıl yazılır
konuşuyoruz.

23.03.2016

23.03.2016

Çocuk kitabı yazarı okulumuza davet
edilerek, nasıl yazdığı hakkında sorular
sordular.

28- Haydi eleştir oyununu oynuyoruz.

25.03.2016

25.03.2016

Dikkat gelişimleri için oyunlar oynandı.

29- Bilinçli izleyiciyim rozetlerimizi
aldık.

28.03.2016

28.03.2016

Olumlu davranışın kalıcı olması sağlandı.

30- Proje sonrası 25 öğrencinin son test
çalışma sayfalarının uygulanması.

31.03.2016

31.03.2016

Çalışma çıktıları üzerinde değerlendirme
çalışmaları yapıldı.

31- Çocukların davranış değerlendirme
formlarının incelenmesi,

31.03.2016

08.04.2016

Çalışma çıktıları üzerinde değerlendirme
çalışmaları yapıldı. Önceki formlarla
karşılaştırıldı.

32- Medya okuryazarlığı eğitiminden
sonra veliler ile görüşme yapılması.

31.03.2016

08.04.2016

Çalışma çıktıları üzerinde değerlendirme
çalışmaları yapıldı.

33-Sonuç raporunun yazımı.

08.04.2016

15.04.2014

Çıktılar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

5.
Uygulama
Aynı zamanda öğretmenlerden alınan öğrenci gözlem formları alınarak incelendi.
Böylece problem durumunu ortaya çıkaran somut verilere ulaşıldı. Problem durumuna
çözüm bulacak etkinliklerin bulunduğu çalışma planı oluşturularak 23 Aralık 2015 tarihinde
etkinlikler uygulanmaya başladı. İlk olarak çalışma öncesi çocukların dikkat süreleri ve
odaklanmalarını ortaya koyan çalışma sayfaları öğrencilere uygulandı. Velilere belli
aralıklarla ‘Medya okuryazarlığı nedir?’ ‘Medyanın zararlı etkilerinden çocuğumu nasıl
korurum’ ‘Çocuğumla kaliteli zaman geçirebileceğiniz etkinlik önerileri’ adlı seminerler
verildi. Çocukların dikkat ve düşünme becerilerini geliştirecek etkinlikler hazırlanarak
belirlenen tarihlere yayılarak uygulandı. Etkinlik örnekleri verildi. Çocuklar olumlu davranış
kazanmak için sınırlara ve somut çalışmalara ihtiyaç duyduklarından dolayı veli ve
çocuklarla TV sözleşmesi imzalandı. Yarıyıl tatili öncesi çocuklar 15 gün okuldan uzak
olacakları sebebiyle TV karşında sınırlı vakit geçirecekleri etkinlik takvimi velilere
gönderildi. Ocak ayı ikinci haftası çocukların kitle iletişim araçlarını ve ne işe yaradıklarını
anlatan pano oluşturularak sohbet edildi. Gazetenin ne işe yaradığını ve nasıl hazırlandığını
görmeleri için alan gezisi düzenlendi. Dikkatlerini geliştirme etkinlikleri kapsamında
gazetedeki çeşitli semboller sorularak bulmaları istendi. Kendi gazetelerini çıkardılar. Çeşitli
sanat etkinliklerinde geri gazeteler artık materyal olarak kullanılarak dönüşüm bilinci
verilmesi amaçlandı. Mektubun da bir iletişim amacı olduğu anlatıldı. Başka illerdeki
arkadaşlarına mektup gönderdiler. Cevap beklediler. Televizyondaki reklamlardaki
ürünlerin hangilerinin kendileri için yaralı olduğu anlatıldı. Çocuklarla birlikte çevre gezisi
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yapılarak, haber yapabilecekleri fotoğraflar çekildi. Çocuklar kendi TV. lerini yaptılar ve
hazırladıkları haberleri sundular. Süreç sonu değerlendirmeleri sonrası tüm çocuklara
bilinçli izleyiciyim rozet verilerek, olumlu davranışın kalıcı olması sağlandı. Çalışma
sonrasında 31 Mart 2016-15 Nisan 2016 tarihleri arasında çalışma çıktıları üzerinde
değerlendirme çalışmaları yapıldı.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Ailem Medya Okuryazarı Ben Güvendeyim çalışması sonrasında 25 okul öncesi
eğitim alan 48-60 aylık çocuğun 25 ebeveyninin medya okuryazarlığı konusunda
bilinçlendikleri gözlemlenmiştir. Görüşmeler sırasında çocuklarını medya ve kitle iletişim
araçlarının olumsuz etkilerinden koruyacak bilinçli cümleler kurdukları gözlenmiştir.
Aşağıdaki tabloda çalışma öncesi ve sonrası sayısal verilere ve görüşme kayıtları verilmiştir.
Projenin hedef kitlesi içinde bulunan 25 okul öncesi çocuğunun proje başında
yapılan değerlendirme sonunda elde edilen veriler ve sonunda yapılan değerlendirme
verileri karşılaştırıldığında belirlenen hedeflerin %90’nına ulaşıldığı görülmüştür.
Ayrıca çocukların davranış değerlendirme
15
çalışma
öncesi
10
formları
incelendiğinde
proje
başında
öğrencinin tv
5
saldırganlık ve inatçılık davranışı gösteren 13
karşında
0
geçirdiği süre
çocuğun bu davranışlarında 5 öğrencide
çalışma sonrası
azalma 8 öğrencinin de bu davranışı
öğrencinin tv
karşısında
sergilemedikleri izlenmiştir.
geçirdiği süre

6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Çalışma ilerleyen eğitim öğretim yıllarında okul öncesi eğitim kurumlarında
uygulanabileceği gibi, ilköğretim 1.kademe öğrencilerinin gelişim özelliklerine uyarlanarak,
uygulandığında sürdürebilirliği sağlanacaktır. Çalışma için ulaşılması gereken amaç ve
hedefleri, etkinliklerin öğrenme süreçlerini, aile katılımı çalışmalarını içeren program
kitapçığı hazırlanarak yerel ya da ulusal okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanması
sağlanabilir.
KAYNAKLAR
Aktaş C. (2007). İlköğretim Okullarında Medya Okuryazarlığı Eğitimi. 4. Uluslararası Çocuk
ve İletişim Kongresi.Vol.1, İstanbul:22-24 Ekim 2007.
Binark M.& Bek M.G. (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kuramsal Yaklaşımlar ve
Uygulamalar, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
Bostancı, N. (2007). İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı, Nisan 8,
2010, İletişim Fakültesi Dergisi / Medya Okuryazarlığı ve Okul Öncesi Çocuk:
Ebeveynlerin Medya Okuryazarlığı Bilinci Üzerine Bir Araştırma
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DEYNEK ALTILISI
Ethem DEYNEK 317189@meb.k12.gov.tr, pisagor79@hotmail.com,
DENİZLİ/Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi.
ÖZET
Eğitim Öğretimde Yenilikçilik ödüllerine katıldığımız bu proje ile matematikte 6 ile
bölünebilme formülü daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Millî Eğitime bağlı resmi okullarda da
iyi çalışmaların yapıldığı ortaya konularak öğrenci ve velilerin devlet okullarına olan bakış
açılarını olumlu yönde etkilemiştir.
ABSTRACT
“The formula of divisibility by 6” has reached larger masses by applying “The
Innovation in Education Awards” . This Project has affected the perspectives of students
and parents positively towards the state schools by proving that useful studies are also made
in state schools.
1. Giriş
10 TL'nin arkasındaki Cahit Arf'in matematik formülünü görmemle, “Benim de bir
matematikçi olarak matematik bilimine bir katkım olabilir mi?” düşüncesiyle çalışmaya
başladım.
Üniversiteye hazırlık matematik konularını incelediğimde çalışma yoğunluğumu
bölme bölünebilme üzerine verdim. Yaptığım incelemeler sonucunda 6 ile bölünebilme
kuralının 2 ve 3 ile bölünebilen sayıların 6 ile tam olarak bölündüğünü tespit edebilmekte
ancak kalanın kaç olduğu sorusuna cevap verememektedir.
1966-2013 yılları arasında üniversiteye giriş sınavında 37 tane bölme bölünebilme
sorusu sorulmuş olup,6 ile bölünebilme sorusuna rastlanmamıştır. Bulduğum 6 ile
bölünebilme formülü sayesinde ÖSYM'ye 6 ile bölünebilme soruları hakkında yeni kapılar
açılacaktır.
Yaptığım matematik literatür taramaları sonucunda 6 ile bölünebilme formülünün
varlığı görülmüş, kalanı veren formüle rastlanmamıştır. Bulduğum bu formülle tam
bölünebilmenin tespit edilmesinin yanında kalan hesabını da yapabilmekteyim. Formülüm,
bu haliyle bilinen mevcut formülden sıyrılmakta ve özgün bir hal almaktadır.
Matematik soru bankası çıkarmak isterken ben de matematiğe yeni soru tipleri
ekleme fikri oluştu. Bu yeni soru tarzları için 6 ile bölünebilme üzerine yoğunlaşarak
çalışmalarıma hız verdim.
2. Problem Durumu
Buradaki problem mevcut formüllerin 6 ile bölünebilmede kalanı bulamamasıdır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Çalışmamın amacı 6 ile bölünebilmede kalanı bulabilmek ve ÖSYM'ye buna yönelik
yeni soru tarzları ekleyebilmek.
3.2. Çalışmanın hedefleri
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Bulduğum bu formülle bölünebilme formüllerine yeni bir yaklaşımla bakmayı ve
ÖSYM'ye bölünebilmeyle ilgili yeni soru tipleriyle kaynak oluşturmak ve katkı sağlamak.
Öğrencilerin 6 ile kalanlı bölünebilme formülümü kullandırarak soruları daha hızlı
çözmelerini sağlamak.
4. Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Çalışmamda tümevarım yöntemi kullanarak formüle ulaştım. Birler basamağından
itibaren yola çıkarak sırasıyla onlar yüzler ve binler basamağı üzerine uygun sayılar
yerleştirerek parçadan bütüne giderek bir kalıp oluşturdum ve bu kalıp rastgele seçtiğim 20,
30, 40, 50 haneli sayılar üzerinde uyguladım ve tümevarımdan bulunan formülümün doğru
sonuca ulaştığını gördüm. Uygulandığı takdirde daha yüksek basamaklı sayılarda da sonuca
ulaşılacağı aşikardır.
4.2. Plan

Faaliyet 1

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

05/04/2016

19/04/2016

AÇIKLAMALAR
Formül öğrencilere
tanıtıldı.

5. Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
abcdefgh doğal sayı olmak üzere; sayılar belli sayılarla ve katsayılarla çarpıldığında
bulunan sayının mod 6 daki değerine bakılarak sayının 6 ile bölümündeki kalanın pratikçe
bulunduğu gözlenmiştir.
“abcdefg” sayısının 6 ile bölünüp bölünemediğini saptamak için aşağıdaki yöntem
uygulanır.
Sağdan başlanarak birler basamağındaki rakamın üzerine 1 yazıldıktan sonra geriye
kalan diğer basamaklardaki rakamlar üzerine de sağdan sola doğru sırasıyla “2 ve 4”
rakamları yazılır ve yine sağdan başlanarak sayının rakamları +, -, + , - , ... şeklinde
işaretlenir.
+

─

+

─

+

─

+

4

2

4

2

4

2

1

a

b

c

d

e

f

g

Yukarıdaki tabloya göre; aşağıdaki matematiksel işlem yapılır.
1.g ─ 2.f + 4.e ─2.d + 4.c ─ 2.b + 4.a işleminin sonucu 0 veya 6 nın katı ise abcdefg
sayısı 6 ile tam bölünür.
Eğer sonuç 0 veya 6 nın katı değilse, sayı 6 ile tam bölünmüyor demektir. Kalanı
bulabilmek için çıkan sonucun (mod 6) daki değeri kalanı verir.
Yukarıda verilen 6 ile bölünebilme kuralına “Deynek Altılısı ” denir.
Açıklamasını yaptığımız formülümüzle ilgili işlem örnekleri şöyledir:
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Örnek 1: 566135 sayısını inceleyelim
─

+

─

+

─

+

2

4

2

4

2

1

5

6

6

1

3

5

1.5-2.3 + 4.1─2.6 + 4.6─2.5
= 5-6+4-12+24-10
= 5
566135 sayısı 6 ile bölündüğünde 5 kalanını verir.
Örnek 2: 2801443 sayısını inceleyelim
+

─

+

─

+

─

+

4

2

4

2

4

2

1

2

8

0

1

4

4

3

1.3-2.4+4.4-2.1+4.0-2.8+4.2
= 3-8+16-2+0-16+8
=1
2801443 sayısı 6 ile bölündüğünde 1 kalanını verir.
Örnek 3: 20134366 sayısını inceleyelim
─

+

─

+

─

+

─

+

2

4

2

4

2

4

2

1

2

0

1

3

4

3

6

6

1.6-2.6+4.3-2.4+4.3-2.1+4.0-2.2=6-12+12-8+12-2+0-4= 4
20134366 sayısı 6 ile bölündüğünde 4 kalanını verir.
5.2.İzleme ve değerlendirme
23 kişilik bir sınıfta şu deneyi öğrencilerime uyguladım. Öğrencilere 9 haneli bir sayı
verip bu sayı 6 ile bölünürse kalanın kaç olduğu sorusunu sordum. Bilinen normal bölme
işlemi yaptıklarında, 9 tanesinin sonucu yanlış bulduğunu, 14 kişinin ise doğru sonuca
ulaştığını, en hızlı cevabı bulan öğrencinin 97 saniyede sonuca ulaştığını gördüm.
Bulduğum "Deynek Altılısı" formülüyle aynı deney yapıldığında öğrencilerimin
tamamının sonucu doğru olarak bulduğunu, en hızlı yapan öğrencimin sonuca 28 saniyede
ulaştığını gördüm.
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6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
6 ile bölünebilme soruları üniversiteye giriş sınavlarında yer edinememesine rağmen
sınava hazırlık aşamasında soru bankalarında ve deneme sınavlarında mevcut formülleri
kullanabilecekleri, tam bölünebilme şeklinde sorulmakta olup öğrencilerimiz bu soruların
çözümlemesinde yeni bir yaklaşım kazanmış oldular. Bulduğum formül ile yeni soru tarzları
üretilecek ve uzak paydaşlarımıza da ulaşmış olacağım. İzleme ve değerlendirme
çalışmalarında da belirttiğim gibi formülümden önce yaptığım uygulamada en hızlı cevabı
bulan öğrenci 97 saniyede yapabiliyorken, formülü öğrendikten sonra yaptığım uygulamada
öğrencilerim 28 saniye gibi çok kısa bir sürede soruları doğru bir şekilde cevaplamışlardır.
Bu fark beklentilerimin üzerinde olup hedefime ulaştığımın açık göstergesidir.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Deynek Altılısı formülüyle, kalan hesabı yapılabilmesi ve kullanımı pratik olması
sebebiyle yakın bir zaman içinde formülümün Millî Eğitim Bakanlığının matematik ders
kitaplarında yer alacağına ve sonuç olarak matematiğe gönül veren milyonlarca öğrenciye
formülün ulaşacağını bekliyorum. Formülümü yaygınlaştırmak için gazete ve internet haber
sitelerine gönderdim ve formülüm buralarda yayınlanmıştır. Bu formülümüz ile diğer
sayıların bölünebilme formülleri içinde araştırmalara ışık tutacak olduğunu düşünürsek
uzun yıllar üzerinde çalışılacak ve sürdürülebilir olma özelliği kazanacaktır.

22

ASTRONOMİ EĞİTİMDE İSTASYON MERKEZLERİNİN TASARLANMASI VE
UYGULANMASI
Hamza ALBAYRAK-albayrakhmz@gmail.com
Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu
ÖZET
Alanyazında ülkemizde etkili bir astronomi eğitimi verilemediği vurgulanmaktadır. Bu
çalışmada etkili bir astronomi eğitimi için; öğrencilerin öğrenme sorumluluğu üstlendiği,
etkileşimli gruplar ile akran öğrenmeyi destekleyen bir eğitim anlayışı geliştirilmeye
çalışılmıştır.
Araştırmada astronomi konuları parçalara ayrılarak öğrenme istasyonu adı verilen
çalışma ortamları oluşturuldu. 1.aşama istasyonlarında, model yapma, resim yapma,
teleskop yapma, benzetişim yapma, stellarium, spacecraft 3D gibi etkileşimli uygulamaları
kullanma, akrostiş yapma, kodlama yapma gibi olabildiğince çeşitli etkinlikleri yapma fırsatı
buldular. 2. aşama istasyonları ise hikâye yazma, resim ve poster hazırlama istasyonlarında
öğrendikleri bilgileri kullanarak ürünler oluşturdular ve sundular.
Yapılan değerlendirme sonucunda öğrenme istasyonların öğrencilerin akademik
başarılarını ve astronomiye karşı tutumunun diğer sınıflardan daha fazla artırdığını
sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler öğrenme istasyonlarını; eğlenceli, faydalı, kalıcı öğrenmeyi
sağlayan, başarılı bir teknik olarak görmektedirler.
ABSTRACT
Emphasizing that there is no tendency for astronomy to be received. Buearch is an
effective astronomy education; It has been attempted to develop a sense of education that
supports students' learning responsibilities, interacting groups and peer learning.
In the study, astronomy subjects were divided into pieces and working environments
called learning stations were created. At stage 1 stations, they found the opportunity to make
as many activities as possible, such as modeling, painting, making telescopes, simulating,
using interactive applications like stellarium, spacecraft 3D, acrosting, coding.
The second stage stations created and presented products using the information they learned
at story writing, picture and poster preparation stations.
As a result of the evaluation, the learning stations were found to increase the students'
academic achievement and attitude toward astronomy more than the other classes. Student
learning stations; They see it as a successful technique that provides fun, useful, permanent
learning.
1. Giriş
Ülkemizde astronomi eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar daha çok öğrencilerdeki kavram
yanılgılarını belirlemek üzerine yoğunlaşmıştır. Etkili ve kalıcı bir astronomi eğitimi için
yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır (Erdağı, 2014). Öğrenme istasyonlarının
astronomi eğitimi üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Öğrenciler kişisel
gözlemeleri ya da yanlış öğrenimleri sonucunda edindikleri astronomi konularına ait
kavram yanılgılarını eğitimleri sırasında da devam ettirmektedir. Bu nedenle sınıflarda
oluşturulan eğitim ortamları iyi planlanmalıdır, yeterli olmayan sınıf ortamlarında
öğrenciler astronomi konularını öğrenmeye çalışırken bir yandan da yanlış algılar
kazanmakta ve özellikle ilköğretim çağlarında oluşan bu algıların zaman daha da kalıcı hale
gelmektedir (Türk, 2010).
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Öğrenciler kavramları zihinlerinde farklı şekilde yapılandırırlar ve her öğrenci için
kavramsal değişim süreci aynı şekilde gerçekleşmez. Astronomi konularında eğitim
ortamları düzenlenirken öğrencilerin kişisel yaşantıları göz önüne alınmalıdır. Farklı
öğrencilere hitap edebilmek için eğitim ortamlar olabildiğince çeşitli etkinlikler içermelidir.
Astronomi eğitimde öğrencilerin aktif katılımı önemlidir. Öğrenciler kendileri
oluşturacakları problem durumlarına cevap vermekle birlikte, kendi zihinlerinde yeni
problem cümleleri oluşturarak, doğru cevaba kendisi ulaşmalıdır. Öğrenci bilginin yapı taşı
olan olgu, kavram ve genellemeler arasında nasıl bir ilişki olduğunu bizzat kendisi üreterek
anlamalıdır (Baloğlu, 2005).
Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının değiştirilmesinin çok zordur; bu
nedenle astronomi derslerinin görsel materyallerle desteklenmesi gerektiğini ve astronomi
eğitimi için en uygun yöntemin yapılacak çalışmalarla belirlenmesi gerektiğini
önerilmektedir (Emrahoğlu ve Öztürk 2009).
2. Problem Durumu
Yapılan çalışmalar ilköğretimden üniversite düzeyine kadar her seviyedeki öğrencilerde
benzer ve kalıcı kavram yanılgılarının olduğunu göstermektedir. Öğrencilerde çeşitli
nedenlerle oluşan yanlış algılamalar, okul yaşantıları sırasında etkili bir şekilde
düzeltilmediğinde, oluşan yanlış anlaşılmalar öğrencilerin yaşamları boyunca devam
etmektedir. Astronomi konularının anlaşılması zor, üç boyutlu ve ulaşılmaz konular
içerdiğinden farklı zekâ türlerine sahip öğrencilere hitap edecek şekilde dersler işlenmelidir.
Etkili bir astronomi eğitimi için öğretmenlerin kullanabilecekleri yöntem ve ders materyalleri
oldukça sınırlıdır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Öğrenme istasyonları kullanılarak tasarlanan etkinlikler ile öğrencileri astronomiye ait
kavramları daha etkili ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak bu çalışmanın amacını
oluşturmaktadır.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Bu çalışmada istasyon tekniği kullanılırmıştır. Çalışma kapsamında astronomi
konularını içeren öğrenme istasyonları hazırlanmış ve fen bilimleri dersleri işlenmiştir.
Alanyazında, istasyon tekniği: öğrencilerin çeşitli materyallerle zenginleştirilmiş
eğitim ortamlarında, öğrencilerin etkileşimli gruplar içerisinde derse aktif bir şekilde
katılarak konuyu farklı açılardan işlenmesini sağlayan, öğrencilerin kendi öğrenmelerini
üstlendiği ve onları araştırma ve keşfetmeye teşvik eden, yarım bırakılan bir görevi bir adım
ileriye götürerek tamamlama temeline dayanan öğrenci merkezli bir öğrenme tekniğidir
(Albayrak, 2016).
Çalışma kapsamında araştırmacı tarafından hazırlanan etkinlikler ile öğrenciler çok
boyutlu düşünme isteyen astronomi konularını aynı anda öğrenme istasyonları ile işlediler.
Öğrenme istasyonlarında farklı zeka türlerine ve öğrenme stilerine sahip öğrenciler aynı
anda resim yapma, hikaye yazma, poster hazırlama, sanal gerçeklik programları kullanma
(stelleraium vb.), tablet uygulamaları (skywiew free), yapboz tamamlama, model yapma,
deney yapma gibi farklı etkinlikleri yapma fırsatı buldular. Normal bir ders işleme
yönteminde bu kadar farklı etkinliği yapmazsınız ancak; öğrenme istasyonlarında öğrenciler
gruplar halinde 10-15 dakikalık zaman aralıklarında ilgili istasyona gelerek çalışmasını
yapmaktadır. Öğrenme istasyonlarında öğrenciler kendinden önceki grupların eksik
bıraktıkları tamamlayarak ilerlemektedirler.
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4.2.

Plan

İşlemler

Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Literatür taraması

01.11.2015

01.12.2015

Başarı testinin hazırlanması

01.12.2015

01.01.2016

Etkinliklerin hazırlanması

01.01.2015

20.02.2016

Ön test yapılması

19.02.2016

19.02.2016

Etkinliklerin uygulanması

29.02.2016

25.03.2016

Son test yapılması

02.03.2016

02.03.2016

Öğrencilerle görüşmelerin yapılması

04.04.2016

09.04.2016

5. Uygulama
Çalışma kapsamında literatür taraması yapılarak araştırmacı tarafından güvenirliği 0,79
olan bir başarı testi geliştirilmiştir. Bazı kavramların öğretilmesi için araştırmacı tarafından
astronomi etkinlikleri tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında öğrenciler pek çok etkinliği
yapma fırsatı buldular. Belirlenen plan dâhilinde öğrencilerle birlikte dersler işlendikten
sonra başarı testi tekrar uygulanarak öğrencilerin son test puanları belirlenmiştir. Öğrenci
çalışmalarından bazı kesitler aşağıda verilmiştir.
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Öğrenciler ders boyunca izlendi ve yaptıkları çalışmalar sınıflarında sergilendi.
Öğrenciler her dersten sonra yaptıkları çalışmaları sınıfta sundular. Ders sonunda tüm
sınıfın ortak ürünleri tartışılarak varsa yanlışlıklar belirlenmeye çalışıldı.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Araştırmada öğrencilerde oluşan değişimlerin tam olarak belirlenmesi için 4 sınıf
seçilmiştir. Bu sınıflardan 2 tanesi deney grubu diğer 2’si ise kontrol grubudur. Deney grubu
ile astronomi dersleri öğrenme istasyonlarında işlenirken, kontrol grubu ile dersler ders
kitabı baz alınarak işlenmiştir. Öğrencilerin ön test ve son test puan ortalamaları aşağıda
verilmiştir.
Ön test

Son test

Kontrol grubu

31,76

46,88

Deney grubu

32,48

64,26

Astronomi konuları öğretilmesi zor konulardır. 16 ders saati sonucunda yapılan son
test başarı puanları arasında deney ve kontrol grupları arasında belirgin bir farklılık
bulunmaktadır. Bu sonuçlar bize öğrenme merkezlerinin astronomi konularının öğretiminde
başarılı bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.
Öğrenciler astronomi konularını içeren öğrenme istasyonlarında çalışırken oldukça
ilgili bir şekilde çalıştılar. Öğrenci görüşlerinde de anlaşılacağı gibi öğrenciler ders sırasında
dikkatleri dağılmadan kendi yeteneklerini de ortaya koyarak ders işlediler.
Öğrenme merkezleri ile ilgili bazı öğrenciler şu şekilde görüş bildirmişlerdir:
S.Y.: Siz anlattığınız bazen zaman sıkılıyoruz, deneyler ve çalışmalar yaparak da hem kendi
kendimize öğrenmiş oluyoruz hem de arkadaşlarımızla birlikte yanlış bilgilerimizi düzelme
şansımız oluyor.
A.B.B.: Astronomiye olan ilgimi artırdı, mesela Güneş’ten daha büyük yıldızların olduğunu,
gökadanın Güneş’ten daha büyük olduğunu öğrenmek ilgimi çekti. İstasyonlarda daha
eğlenceli geçti, akıllı tahtada kullandığımız program, poster yapmak, hikaye yazmak dersleri
öğrenirken ilgimi çekti.
S.B.Ö.: İstasyon yöntemi gayet başarılı bir yöntem fen bilimleri gibi bir derste deney yaparak
daha iyi öğrenebiliriz bu yüzden yöntem gayet etkili oldu. İstasyon yönteminde pek çok
etkinlik yapma fırsatı bulduk, konuyu kavrayamayan arkadaşlarımız konuyu daha iyi
anladılar. Özelikle gezegen ve gök cisimleri hakkında daha iyi oldu, sadece kitaptan
bakmaktansa deneyerek, gözleyerek, dokunarak öğrenmek daha iyi oldu. Astronomi
konularının bu şekilde öğrenmem kalıcı öğrenmemi sağladı, uzun bir süre sonra bile
öğrendiklerimi hatırlayabilirim.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Etkinlikler için seçilen materyaller her öğretmen tarafından kolayca bulunabilecek
malzemelerden seçildiğinden dolayı ülkemizde bulunan tüm okullarda başarılı bir şekilde
kullanılabilir.
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ÖZET
Eskişehir, Tepebaşı, Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokuluna özgü yapılan bu çalışmanın
amacı; matematik derslerinin işleneceği bir sınıf oluşturmaktan öte ilkokul yaş grubunu
kapsayan tüm öğrencilerin belirli periyotlarla yararlanabileceği ve öğrenciler için
matematiğin günlük hayatla olan ilişkisini vurgulayan ve matematiksel süreç becerilerini
geliştiren okul ve matematik için bir cazibe alanı oluşturmaktı. Çalışmanın sonunda
öğrencilere yönelik 7 görsel materyal, 5 etkileşimli materyal, 1 zemin oyunu ve 36 adet atölye
materyalinin yer aldığı çok boyutlu bir ortam sunulmuştur. Öğretmenlerin bu öğrenme
ortamını verimli bir şekilde kullanabilmeleri için eğitimler düzenlenmiş ve tüm sınıfların
“Oyun ve Fiziki Etkinlikler” dersi kapsamında bu öğrenme ortamından haftada en az bir
ders saati yararlanması sağlanmıştır. Öğrencilere yönelik yapılan memnuniyet belirleme
anketi sonunda %82’lik genel bir memnuniyet düzeyine ulaşılmıştır.
ABSTRACT
The main aim of this study, which was carried out Pilot Binbaşı Ali Tekin Primary
School, Tepebaşı/ Eskişehir, was, rather than ordinary math class, to create an attractive
atmosphere for math and school which all students including primary school-age group can
benefit in specific periods and emphasizes on relationship between maths and daily life and
develops mathematical process skills. At the end of the study, a multidimensional
environment with 7 visual materials, 5 interactive materials, 1 floor game and 36 workshop
materials for the students were presented. Trainings were organized so that teachers could
use this learning environment efficiently. It was provided that all classes could benefit from
this learning environment at least one "Gaming and Physical Activities” lesson hour per
week. At the end of the satisfaction survey conducted for students, a general satisfaction
level of 82% was reached.
1. Giriş
1956 yılında ilkokul olarak eğitim öğretime başlayan okulumuz, kesintisiz sekiz yıllık
eğitim sistemi ile birlikte hem ilkokul hem de ortaokul olarak öğrencilerimize hizmet vermiş
ve fiziksel koşullar bağlamında uygun düzenlemeler yapılarak bu iki öğretim kademesi
arasında denge sağlanmaya çalışılmıştır. Bu yıllarda okullar, çalışma ağırlığını
OKS/SBS/TEOG üzerine verdikleri için bu durumdan ilkokullarda etkilenmiş ve sınav
odaklı bir yapı oluşmuştur. Hatta bundan dolayıdır ki güncellenen öğretim programlarının
öngördüğü
yapılandırmacı
yaklaşımın
öğretmenler
tarafından
tam
olarak
benimsen(e)mediği gerçeği birçok bilimsel çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Kesintisiz 12
yıllık eğitim sistemiyle birlikte başlangıçtaki misyonuna geri dönen okulumuz ilkokul olarak
hizmet vermeye başlamıştır. Bu doğrultuda okul yönetimince, özellikle fiziksel ortamın,
öğretim yaklaşımlarımızın ve ölçme-değerlendirme sistemimizin öğrenci yaş seviyesine ve
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öğrenme biçimlerine göre yeniden gözden geçirmesine karar verilmiştir. Bu sürece eş
zamanlı olarak ilkokul haftalık ders çizelgesinde yapılan son değişikliklerle haftalık ders
saati toplamının nerdeyse 1/4’lik bölümünü oluşturan “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” ile
“Serbest Etkinlikler” dersleri bu sürecin yapılandırılmasının doğal bir gerekçesi haline
dönüşmüştür. Özellikle öğrenme ortamlarının eğitim programının felsefine göre yeniden
gözden geçirilmesine ve öğrencilerin her türlü öğrenme etkinliklerine aktif katılımlarını
sağlayabilecek şekilde yeniden tasarımlanmasına öncelik verilmiştir.
Projeye ilimizde yapılan örnek çalışmalar incelenerek başlanmıştır. Bu bağlamda
ilimiz okullarında yapılan “oyun odaları” çalışmaları yerinde ziyaret edilerek okul
yönetimlerinden konuyla ilgili geri bildirimler alınmıştır. Kıyaslama sonucunda 2013-2014
öğretim yılının ikinci döneminde benzer bir oyun odasının da okulumuzda yapılmasına
karar verilmiştir. Ancak süreç içerisinde bu oyun odasının başlangıçta vurguladığımız
gerekçeye ve amaca hizmet etmediği deneyimlenmiştir. Yapılan öz değerlendirme
sonrasında literatür tarama çalışmalarına devam edilmiştir. Bu araştırma sürecinde 20052007 yıllarında TÜBİTAK-4002 proje çağrısı kapsamında desteklenen ve Eskişehir İl Millî
Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen “Eskişehir
Matematik Okulu (EMO)” projesinin bu anlamda yararlanabilecek özel bir çalışma olduğu
görülmüştür. Bu projenin gerek hazırlanmasında gerekse yürütülmesinde aktif görev alan
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi öğretim görevlilerinden Doç. Dr.
Abdulkadir ERDOĞAN ile Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi çalışanlarından
Ömer GARAN ile iletişime geçilmiştir. Bu projenin sonuçlarının okulumuz için ne tür
yansımalarının olabileceği üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. İlk görüşme sonucunda
bu çalışmanın projelendirilerek birlikte yürütülmesi noktasında fikir birliğine varılmıştır.
2. Problem Durumu
Okullardaki öğrenme ortamlarının geniş yelpazeye yayılmış, bireysel tercihlere
olabildiğince karşılık verebilecek düzeyde esnekliğe sahip ve öğrencinin kendini
gerçekleştirebilmesine imkân verecek şekilde öğrenci merkezli olarak tasarlanmadığı
görülmektedir. Aynı durum bizim okulumuz içinde geçerlidir. Doğal olarak bu çalışma
“Okulumuzda tasarlanacak böyle bir öğrenme ortamı için neler yapılabilir?” temel sorusu
üzerine odaklanmıştır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bu projenin amacı, matematik derslerinin işleneceği bir sınıf oluşturmaktan öte
ilkokul yaş grubunu kapsayan tüm öğrencilerin belirli periyotlarla yararlanabileceği ve
öğrenciler için matematiğin günlük hayatla olan ilişkisini vurgulayan ve matematiksel süreç
becerilerini geliştiren okul ve matematik için bir cazibe alanı oluşturmaktır.
Bu çalışmanın hedefleri:
 Bu öğrenme ortamında matematiksel bilginin doğasını anlaşılır, ilginç, kullanışlı ve
eğlenceli bir şekilde yansıtan interaktif etkinlikler oluşturmak,
 Öğretmenlerin bu öğrenme ortamını verimli bir şekilde kullanabilmesi için destek
vermek,
 Bütün öğrencilerin bu öğrenme ortamından yararlanmasını sağlamak.
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4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Hazırlanan proje doğrultusunda etkili öğrenme ortamları ile ilgili alan yazın ile
okulumuz öğretmenlerinin görüşlerinin harmanlanması amacıyla nitel araştırma
desenlerinden özel durum çalışması yöntem olarak belirlenmiştir. Özel durum çalışması
yöntemi ile mevcut durum üzerine yoğunlaşarak öğretmenlerin görüşleri bütün ayrıntıları
ile kayıt altına alınmıştır. Daha sonra matematik eğitimi konusunda ortaya konan etkin ve
orijinal çalışmaları/yaklaşımları konu alan bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu
anlamda çalışma, yukarıda bahsi geçen proje sonuçları, ilgili alan yazın ile öğretmenlerin
matematikle ilgili bilgi ve deneyimlerin bütünleştirildiği bir çalışmaya dönüştürülmüştür.
4.2. Plan
Faaliyetler

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Sorumlular

Proje Ekibinin Oluşturulması

15.09.2014

26.09.2014

Okul Yönetimi

Öğretmen Görüşlerinin Alınması

29.09.2014

10.10.2014

Proje Ekibi

Literatür Taramasının Yapılması

13.10.2014

10.11.2014

Proje Ekibi

Matematik Atölyesinin Fiziki Planlamasının
Yapılması

13.11.2014

27.11.2014

Proje Ekibi

Prototip Ürünlerin Hazırlanması

13.11.2014

26.12.2014

Proje Ekibi

Tahmini Bütçenin Çıkarılması

29.12.2014

31.12.2014

Proje Ekibi

Proje Tanıtım Toplantısının Yapılması

01.01.2015

01.01.2015

Okul Yönetimi

Atölye İçeriklerinin Oluşturulması

13.01.2015

13.03.2015

Proje Ekibi

Fiziki Yapının Tamamlanması

13.01.2015

17.04.2015

Proje Ekibi

Atölye Materyallerin Yaptırılması

13.01.2015

17.04.2015

Proje Ekibi

Öğretmen Eğitimlerinin Yapılması

18.04.2015

19.04.2015

Proje Ekibi

Matematik Atölyesinin Açılışı

23.04.2015

23.04.2015

Proje Ekibi

27.04.2015

-

Okul Yönetimi ve
Öğretmenler

Haziran 2015
Mesleki Çalışma
Dönemi

Haziran 2015
Mesleki Çalışma
Dönemi

Proje Ekibi ve
Öğretmenler

Matematik Atölyesine İşlerlik Kazandırılması

Uygulamanın Değerlendirilmesi

5. Uygulama
En fazla 25-30 öğrencinin etkinliklere katılabileceği ve fiziki alandaki ışık, ses ve
görüntü sistemi, materyallerin yerleştirileceği masa, öğrencilerin oturacağı tabureler ve
materyallerin yerleşim alanlarını içeren bir yenileme planı hazırlanmıştır. Yapılan fiziki
planlama üzerinden bir maliyet tablosu çıkarılmıştır.
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Eski Hali

Yeni Hali

Fiziki planlaması tamamlanan öğrenme ortamı, amaca yönelik olarak hem bireysel
hem de ortaklaşa çalışmaların yürütüldüğü bir öğrenme laboratuvarı şeklinde planlanmıştır.
Bunun için zemin giydirme, duvar giydirme ve fiziki giydirme planları geliştirilmiştir.
Burada esas olan nokta bu giydirilecek alanlar arasında amaca yönelik bir bütünlük
sağlanmasıydı. Giydirme planları 3 tür materyal içerecek şekilde sınıflandırılmıştır. Bu
materyaller görsel materyaller, etkileşimli materyaller ve model materyallerdir.

Görsel Materyal Örneği

Etkileşimli Materyal Örneği

Atölye Materyal Örneği

Matematik atölyesinin gerek fiziki planlaması gerekse öğrenme ortamına yönelik
prototip ürünlerin oluşturulması sonucunda tahmini bütçe oluşturulmuştur. Tepebaşı İlçe
Millî Eğitim Müdürü, Okul Aile Birliği ile veli temsilcilerine yönelik yapılan “Proje Tanıtım
Toplantısı”nda tahmini bütçe sunularak destek istenmiştir.
Öğrenme ortamı oluşturulurken tüm materyallerin içerik tasarımı, prototip üretimi
ve ürüne son halinin verilmesi her bir materyal için izlenecek bir süreç olarak tasarlanmıştır.
İlk materyalin içerik tasarımı tamamlandığında prototip üretim süreci başlamış ve ürüne son
haline verilmesine kadar devam etmiştir. Bu süreç her bir materyal için aynı şekilde
geliştirilmiştir. Dolaysıyla proje ekibi her bir materyalin tamamlanmasına kadar birlikte
etkin bir şekilde çalışmış, bu süreçte karşılaşılan problemler anlık olarak çözüme
kavuşturulmuştur. Fiziki yapının oluşturulması ile öğrenme ortamının tasarımı eş zamanlı
olarak tamamlanmıştır.
Öğretmenlere matematik atölyesini nasıl kullanacakları, atölyeleri nasıl
uygulayacakları, atölyeleri farklı sınıf seviyelerine nasıl adapte edecekleri gibi konularda
eğitimler verilmiştir. Bu eğitim, matematik atölyesi oluşturulduktan sonra doğrudan
matematik atölyesinde, uygulamalı ve katılımcı merkezli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
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6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
 “Bu öğrenme ortamında matematiksel bilginin doğasını anlaşılır, ilginç, kullanışlı ve
eğlenceli bir şekilde yansıtan bir öğrenme ortamı oluşturmak” hedefine uygun
olarak 7 görsel materyal, 5 etkileşimli materyal, 1 zemin oyunu ve 6 adet atölye
materyali (her birinden 6’şar adet toplam 36 materyal) geliştirilmiştir.
 “Öğretmenlerin bu öğrenme ortamını verimli bir şekilde kullanabilmesi için destek
vermek” hedefi ile ilgili okulda görev yapan sınıf öğretmenlerine eğitimler
düzenlenmiştir. Öğretmen eğitimleri sonunda bu öğrenme ortamının proje
başlangıcında dile getirdikleri beklentilerini karşılama düzeylerine yönelik yapılan
geri bildirimlerde beklentilerinin üzerinde bir çalışma ile karşılaştıklarını dile
getirmişlerdir.
 “Bütün öğrencilerin bu öğrenme ortamından yararlanmasını sağlamak” hedefine
ulaşmak için tüm sınıflar düzeyinde “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” dersi kapsamında
bu öğrenme ortamından haftada en az bir ders saati yararlandırılmıştır.
Sonuç olarak, projenin amacına yönelik yapılan memnuniyet belirleme anketi
sonunda %82’lik genel bir memnuniyet düzeyine ulaşılmıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Matematik atölyesinin içeriğini oluşturan atölyelerin her yaş grubuna hitap etmesi;
her yıl içerik geliştirme çalışmalarına devam ediliyor olması ve önümüzdeki yıllarda bu
sınıfın aynı amaçlar için kullanılacak olması sürdürülebilirlik açısından güçlü yönleridir.
Öyle ki, bu yıl için içerik geliştirme çalışmalarına devam edilmekte olup 2016-2017 öğretim
yılı sonuna kadar en az 3 materyalin daha bu atölyeye kazandırılması hedeflenmiştir.
Açılış töreni ve sonrasında yaşananların yer aldığı haber bültenleri; bu proje ile ilgili
ayrıntılı bilgiler edinmek isteyen birçok okul tarafından gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri
bu projenin yaygınlaştırılmasındaki en önemli doğrulama kaynaklarıdır. Öyle ki çalışma
ziyaretini gerçekleştiren iki ilkokul tarafından bu projenin bir benzerine yönelik çalışmalara
başlanmış durumdadır.
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
İbrahim TAŞDEMİR, ibrahimtasdemir33@hotmail.com,
Berrin ERBAŞ, berrinerbas@gmail.com,
Osman Sıtkı MERT, osmansitkimert@gmail.com,
Ömer NALBANT, omernalbant@yahoo.com,
Eskişehir/Tepebaşı/Ticaret Borsası İlkokulu.
ÖZET
Bu proje, Anadolu Üniversitesi “Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkez Müdürlüğü” ile bir protokol çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Proje IQ ile hem
ülkemize yerli bir zeka ölçeği kazandırmayı hem de uyarlama kültürünü kırarak yeni zeka
ölçeği geliştirme çalışmalarına öncülük etmeyi amaçlamıştır. Türkiye'nin 26 bölgesi AS Zeka
Ölçeğinin norm bölgeleri olarak belirlenmiştir. Bu aşamada kurum olarak etkileşime,
değişime ve işbirliğine açık olan Ticaret Borsası İlkokulu ile iş birliği yoluna gidilmiştir.
Projemizin öncelikli hedefi üstün yetenekli çocukların eğitiminde farkındalık
oluşturmaktır. Bu amaçla ilk faaliyetimiz öncelikle okulumuzdaki daha sonra da ilimizdeki
üstün yetenekli öğrencilerin dayanaklı araştırmalar doğrultusunda tanılanmasını sağlamak
ve okulumuz dışındaki öğrencilerin de eğitime alınmaları ile ilgili çalışmalar yapmak
olacaktır. Bu öğrencilerin eğitimi için çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve
bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi desteklenecektir.
ABSTRACT
This project is conducted depending on a protocol with the Center for Research and
Practice on Gifted Education at Anadolu University. The IQ Project aims to develop a new
scale of intelligence. 26 regions of Turkey have been determined as the norm regions of AS
Intelligence Scale. At this point Ticaret Borsası Primary School has collaborated with the
university.
The fundamental aim of the project is to create awareness on the education of the
gifted children. For this aim, the first step is to identify gifted children in our school first and
later in the city and to integrate the children in the other schools into to education. For the
education of the gifted children, enriched, differentiated and individualized education
programmes will be supported.
1. Giriş
Türkiye'de üstün yetenekli çocukların okul bünyesinde ayrıca eğitim alacağı bir
ortam bulunmamaktadır. Tespit ettiğimiz bu ihtiyacı gerçekleştirmek amacıyla Anadolu
Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) iş birliği yoluna
gidilmiştir. Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
(ÜYEP), Tepebaşı Kaymakamlığı ve Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından
imzalanan protokol kapsamında üstün yetenekli olan çocuklar belirlenerek, özel eğitim
almaları sağlanacaktır. Türkiye'deki ilk yerli zeka testi olan ASİS'in proje okulu olmamızdan
yola çıkarak hem ASİS'in hem de projenin model olarak yaygınlaşmasına katkı sağlamak,
Üstün yetenekli çocukların eğitiminde okul idarecileri, öğretmenler, velilerde ve tüm
kamuoyunda farkındalık yaratmak; Türkiye'de ilk defa bir devlet okulunda, ilkokul
düzeyinde üstün yetenekli çocuklara eğitim vererek; öncelikle eğitim bölgemizde daha
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sonrasında Eskişehir ili genelinde çalışmaları yaygınlaştırarak projeyi Türkiye geneline
taşıyarak bir model oluşturmak, üstün yetenekli çocukların tespiti ve eğitimi konusunda bu
proje ile teori ve uygulama konusunda kamuoyu desteği almak hedeflerinden yola çıkarak
bu projeyi yürütüyoruz.
2. Problem Durumu
Üstün zekâlı öğrenciler eğitim ve öğrenim açısından farklı özelliklere sahip oldukları
için, farklılaştırılmış bir müfredat programı gereksinimi içindedirler. Üstün zekâlı
öğrencilerin eğitim gereksinmelerine uygun olarak sınıf-içi ve sınıf-dışı etkinlik
düzenlemelerine gidilmezse, bu kesim bu beklentileri mantıksal bir temele dayanmayan
haksız istekler olarak algılar. Eğitim gereksinmelerinin karşılanması halinde ise, bu tür
öğrencilerin yeni keşifler ve icatlar yaparak, hastalıklara yeni tedavi yöntemleri bularak,
potansiyellerini sanat alanlarına da yansıtarak, sadece kendi ülkelerindekilere değil, bütün
insanlığa katkıda bulunmaları olasıdır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amacı
Üstün yetenekli çocukların okul bünyesinde ayrıca eğitim alacağı bir ortam
oluşturmak bu çalışmanın amacıdır.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
 Türkiye'deki ilk yerli zeka testi olan ASİS'in proje okulu olmamızdan yola çıkarak
hem ASİS'in hem de projenin model olarak yaygınlaşmasına katkı sağlamak,
 Üstün yetenekli çocukların eğitiminde okul idarecileri, öğretmenler, velilerde ve
tüm kamuoyunda farkındalık yaratmak,
 Kurumda konuyla ilgili vizyon oluşturularak, kurumun çalışanlarının projeye
sahip çıkmasının sağlanmak,
 Okulumuzun bulunduğu eğitim bölgesinde projemizin yaygınlaştırılmasına
yönelik farkındalık yaratmak,
 Türkiye'de ilk defa bir devlet okulunda, ilkokul düzeyinde üstün yetenekli
çocuklara eğitim vererek; öncelikle eğitim bölgemizde daha sonrasında Eskişehir
ili genelinde çalışmaları yaygınlaştırarak projeyi Türkiye geneline taşıyarak bir
model oluşturmak,
 Üstün yetenekli çocukların tespiti ve eğitimi konusunda bu proje ile teori ve
uygulama konusunda kamuoyu desteği almak,
 Projeyi uygulamayı planlayan yerel ve ulusal, kamu ya da özel tüm kurumlara
model oluşturabilmek,
 Okulumuzda yürütülen projeye dâhil olan ve 4. sınıfı tamamlayarak bir üst
öğrenime geçen öğrencilere ilgi, beceri ve yeteneklerine göre Bilim Sanat
Merkezlerine ve Anadolu Üniversitesi ÜYEP programına yönlendirebilmektir.
4. Yöntem ve Plan
4.1 .Yöntem
Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP),
Tepebaşı Kaymakamlığı ve Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan
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protokolün ardından Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ÜYEP)’in 14 kişilik ekibi ve Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
okullarda tüm öğrencilerine yönelik ASIS zeka testini uyguladı. Okulumuzda 800 çocuğa
bireysel zeka testleri, düşünme becerileri, zihinsel özel testler uygulandı. Anasınıfı ile
dördüncü sınıfa kadar olan öğrencilerin tanılamaları yapıldı. Okulumuzda tanılanan 30
(otuz) öğrencinin Destek Eğitim Odası Eğitimleri 25 Ocak 2016 itibarıyla başladı.
4.2 . Plan
FAALİYETLER

Protokol
İmzalanması

Taramaların
Yapılması
Tarama Raporlarının
Velilerle
Paylaşılması

BAŞLAMA
TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Mart 2015

Nisan 2015

Ekim 2015

AÇIKLAMALAR

Anadolu
Üniversitesi Üstün
Yetenekliler
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(ÜYEP), Tepebaşı
Kaymakamlığı ve
Tepebaşı İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü

Anadolu Üniversitesi
Üstün Yetenekliler
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(ÜYEP), Tepebaşı
Kaymakamlığı ve
Tepebaşı İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü
tarafından imzalanan
protokol kapsamında
üstün yetenekli olan
çocuklar belirlenerek,
özel eğitim almaları
hedeflenmiştir.

Anadolu
Üniversitesi ÜYEP
Müdürlüğü
Okul İdaresi ve
ÜYEP Müdürlüğü

Aralık 2015

Avrupa Yetenek
Noktası Başvuru
Yapılması (European
Talent Centres And
Talent Poınts)

Okul Müdürü
İbrahim
TAŞDEMİR
Sınıf Öğretmeni
Berrin ERBAŞ

Kasım 2015

Destek Odası
Eğitimlerinin
Yapılması

SORUMLU

Ocak 2016

ÜYÇEP Öğretmeni
Osman Sıtkı MERT

-
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Protokol kapsamında
yapılan taramalar her
eğitim öğretim
döneminin başında 1.
sınıfa başlayan ve
okula nakil gelen
öğrenciler için
yenilenmektedir.

21 Aralık 2015 tarihi
itibariyle faaliyet
gerçekleştirilmiştir.
Okulumuz 17 Mart
2016 Tarihi itibariyle
Avrupa Üstün
Yetenekliler Konseyi
(ECHA) tarafından
Avrupa Yetenek
Noktası olmaya hak
kazanmıştır.

DOE’ler 25 Ocak 2016
tarihi itibariyle
başlamış olup halen
devam etmektedir.

5. Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP),
Tepebaşı Kaymakamlığı ve Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından üstün yetenekli
olan çocuklar belirlenerek, özel eğitim almaları için protokol imzalanmıştır. Anadolu
Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP)’in 14 kişilik ekibi
ve Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda tüm öğrencilerine yönelik ASIS
zeka testini uyguladı. Okulumuzda 800 çocuğa bireysel zeka testleri, düşünme becerileri,
zihinsel özel testler uygulandı. Anasınıfı ile dördüncü sınıfa kadar olan öğrencilerin
tanılamaları yapıldı. Okulumuzda tanılanan 30 (otuz) öğrencinin aileleri ile veli toplantısı
yapıldı, sonuçlar paylaşıldı verilecek eğitim hakkında bilgi verildi. Programa kabul edilen
öğrenciler tanılanmış akranlarıyla birlikte haftada 4 ders saati eğitim almaktadır. Ayrıca bu
öğrenciler haftada 1 ders saati ÜYEP Merkez Müdürlüğünden gelen iki Araştırma Görevlisi
rehberliğinde ‘’Yaratıcı Drama’’ dersi almaktadırlar.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Uygulama Okul Yönetimi Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve
Araştırma Merkezi (ÜYEP) ve okul bünyesinde kurulan Zenginleştirilmiş Akademik
Program Yürütme kurulu tarafından ders programlarının yapılması, ders kitaplarının
hazırlanması, yıllık planlama ve değerlendirme süreçleri takibi, sonuçların rapor haline
getirilmesi bağlamında paydaşlarla değerlendirilmektedir.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Okulumuzda 800 çocuğa bireysel zekâ testleri, düşünme becerileri, zihinsel özel
testler uygulandı. Anasınıfı ile dördüncü sınıfa kadar olan öğrencilerin tanılamaları yapıldı.
Okulumuzda tanılanan 30 (otuz) öğrenci Destek eğitim odasında yararlanmaya başladı.
Okuldaki diğer öğretmenler, yaratıcı çözüm uygulamalarında, mesleki yaşamında
kullandıklarından farklı metotlar uygulayabilme, sınıfta yaratıcı düşünmeyi kısıtlayan
engelleri ortadan kaldırma, üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili olumlu tutum ve
davranışlar geliştirme, öğrencilerin yetenek alanlarına uygun etkinlik sunarak öğrenme
stillerini keşfetmelerini sağlama anlamında katkı sağladı. Velilerde farkındalık yaratmış
üstün yetenekli olsun ya da olmasın aileler çocuklarının bu okulda öğrenim görmesinden
memnun olmuş proje ile öğrenci sayımız artmıştır.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Önce okulumuza, eğitim bölgemize, ilçemize ve ilimize projemizi anlatabilmek ve
yaygınlaştırabilmek için eğitimcilere destek olunacaktır. Proje verileri ve sonuçları benzer
uygulamaları rehber olması için raporlaştırılıp proje kitapçıkları hazırlanacaktır. Okulumuz
MEB'in üstün yetenekliler konusunda yürütülen programlarına kabiliyet ve formasyon
anlamında kaynak ekibi olma gibi dönütler planlanmaktadır.
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CEVAPLARI QR KODLUYORUM
Ömer Faruk EKER, farukeker@msn.com,
Hayri KARTAL, kartal.hayri@hotmail.com,
Fatih KARA, fatihkara4481@hotmail.com,
HATAY/Payas Şehit Çevik İlkokulu.
ÖZET
Bu çalışma yeni bir ölçme değerlendirme aracıdır. Öğrenciler çoktan seçmeli sorulara
optik kodlama yerine QR Kod içeren kartları kullanarak cevap vermektedirler. Bu çalışma ile
öğrenciler QR Kod kartlarını havaya kaldırarak sorulara cevap verirler. Öğretmen elinde
bulunan tablet ya da telefon ile QR kodları taratır. Sonuçlar öğretmenin telefonuna,
projeksiyona ya da etkileşimli tahtaya anında aktarılır. Öğrencilerimiz QR Kod uygulaması
sonucunda sınav sonuçlarını anında öğrenebilmektedirler. Bu uygulama ile öğrencinin sınav
değerlendirmesi sınavın hemen ardından yapılmaktadır. Web tabanlı bu uygulama
öğretmenin soruları ve sonuçları saklamasına kolaylık sağlar. Okulumuzda bu projeye
katılan 2 sınıfta ortak soru havuzu oluşturulmuştur. Projenin en önemli özellikleri ise
zümreler arası ortak soru havuzu oluşturulması, sınav sonuçlarının hemen öğrenilmesi ve
öğrencilerin strese girmeden sınav olabilmeleridir.
ABSTRACT
This working is a new assessment and evalvation device. Students answer the
multiple choice without optical coding use, including QR code cards.With this work,
students answer the questions lifting to the air QR code cards. Teacher scan the QR Code
with his/her tablet or telephone. Results transfer his/her telephone projections or interactive
board instantly. Our students can learn their exam results QR Code application result with
these application evalvation of the examination was done quickly.Thanks to this web based
application, teacher keeps questions and answer easily. Two classes join this Project in our
school and create common question pool.
The most important features in this Project are creating a general pool among the
groups, learning exam results and students being examined with out stres.
1. Giriş
Öğrencilere verilen eğitim ve öğretimin en önemli esaslarından birisi de verilen
öğretimin hangi düzeyde sağlandığının ölçülmesidir. Eğitimde ölçme değerlendirme çok
farklı yollarla yapılmaktadır. Bunlardan en çok bilineni ise verilen öğretim sonucunda
öğrenmenin kolay kontrol edilebilirliği yönünden çoktan seçmeli testlerdir. Çoktan seçmeli
testler ilkokullarda her kademede uygulanabilmektedir. Özellikle de 4.sınıflarda
değerlendirme esaslarında bulunan yazılı sınavların bazılarında karma olarak çoktan seçmeli
test ve sorunun doğru ya da yanlış olduğunu belirten sorular bulunmaktadır. Öğrenciler
girdikleri bu tip sınavlarda soruların cevaplarını 4 seçenek arasından seçerler ya da cevabı
doğru olan sorulara D, cevabı yanlış olan sorulara Y harflerini işaret olarak koyarlar.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını 15 gün içinde öğrenirler ve karşılığında belirli bir puan alırlar.
Hangi soruları doğru, hangi soruları yanlış yaptıklarını tam ve doğru olarak ancak sonuçlar
açıklandığında öğrenirler. Gelişen eğitim teknolojileri ile beraber okullarımızda hayata
geçirilen FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi ile okullarda
uygulanan ölçme değerlendirme sistemleri de yeni boyutlar kazanmaya başlamıştır. Hatay
ili Payas ilçesi Şehit Çevik İlkokulunda FATİH projesi kapsamında etkileşimli tahtalara
geçildikten sonra ölçme değerlendirme üzerine nelerin geliştirilebileceği üzerinde çalışırken,
dünyada bir çok yerde kullanılan PLİCKERS uygulamasını FATİH projesine entegre
edebileceğimizi tespit ettik ve çalışmalara başladık. Plickers uygulamasını kullanmaya
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başlayınca, ders anlatırken ve soru çözerken çok zaman kazandıran etkileşimli tahtalar
sayesinde sınav değerlendirmelerini, sorular çözüldükten ya da sınavlar yapıldıktan sonra
soru başına 5-10 saniye gibi bir zamanda tamamladığımızı belirledik. Sınavlarda kimlerin
hata yaptığını, kimlerin doğru yaptığını anında gördük ve en önemlisi ise öğrencilerimizin
kendi değerlendirmelerini kendilerinin hem de eğlenceli bir biçimde yapabildiklerine şahit
olduk.
2. Problem Durumu
Bu çalışmada, öğrencilerin herhangi bir dersten girdikleri çoktan seçmeli ve doğruyanlış cevaplı soruların olduğu sınavlarda stresten uzak durmaları hatta eğlenmeleri, okul
çapında ölçme ve değerlendirmede kurumsal kapasitenin arttırılması, ortak soru havuzu
oluşturulması ve değerlendirme sonuçlarının en kısa sürede yapılması amaçlanmıştır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Öğrencilerin sınavlara bakış açısını değiştirmektir. Strese girmek yerine eğlenmek ve
bilgi sahibi olmak, değerlendirme sonuçlarından en yüksek düzeyde fayda sağlamak, eğitim
teknolojilerinden faydalanmak ve sonuçlarından velileri anında e-posta ile haberdar
etmektir.
Çalışmanın sonucunda:
 Sorular çözüldükten sonra değerlendirmenin soru başına 5-10 saniye
sürmesinden dolayı zaman kazancı,
 Soruları değerlendirirken öğrencilerin eğlenmeleri,
 Her soruda başarı oranının yüzdesinin raporlanması,
 Her soru başına öğrencinin başarı sıralamasının alınması,
 İstenilen zaman dilimleri arasında (öğretmenin seçeceği tarihler arasında)
öğrencilerin ve sınıfın toplam başarı durumunun görüntülenmesi ve
raporlanması,
 Öğrencilerin ortalama yüzdelik dilimlerinin belirlenmesi hedeflerine ulaşılması
beklenmektedir.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Çalışmamız kapsamında sunuş, anlatım, demonstrasyon, deney ve görüşme yöntem ve
tekniklerinden yararlanılmıştır. Plickers uygulamasıyla ilgili öğretmenlerden bu uygulamaya
katılmak isteyenlerin görüşleri alındı.
4.2.
Plan
Plickers uygulaması kapsamında 23.11.2015 tarihinde okulda toplantı düzenlenmiş, kısa
bilgiler verilmiş ve Plickers uygulaması hakkında bilgisi olan bir öğretmenimiz okulda bir
sunum gerçekleştirmiştir. Toplantıda aşağıdaki planlama yapılmıştır:
Faaliyet
No
1

Başlama
Tarihi
25.11.2015

Bitiş Tarihi

25.11.2015

Sorumlu

Hayri KARTAL
Ömer Faruk EKER

Açıklamalar

Plickers etkinliği tanıtım toplantısı ve katılmak
isteyen öğretmenlerin tespiti
-Katılımcı olan öğretmenler

2

27.11.2015

27.11.2015

Ömer Faruk EKER
Fatih KARA
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Plickers etkinliği için alt yapı çalışmaları ve
uygulama için gerekli materyal temini

3

28.11.2015

28.11.2015

Ömer Faruk EKER

Plickers etkinliği için pedagojik destek almak
üzere Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü ile görüşme yapıldı

4

02.12.2015

02.12.2015

Ömer Faruk EKER

Plickers etkinliğinde kullanılacak malzemelerin
hazırlanıp uygulayıcılarla paylaşılması (QR Kod
olarak bilinen A4 kâğıda çıktı alınarak
hazırlanan kartların elde edilmesi ve kullanıcı
öğrencilere dağıtılması

Fatih KARA

5

03.12.2015

04.12.2015

Ömer Faruk EKER
Fatih KARA

Plickers etkinliğinin nasıl olduğunun öğrencilere
uygulamalı olarak gösterilip anlatılması
Öğrencilerin
memnuniyet
gözlenmesi ve tespiti

6

07.12.2015

08.12.2015

Ömer Faruk EKER
Fatih KARA

7

09.12.2015

09.12.2015

Hayri KARTAL
Ömer Faruk EKER

8

01.04.2016

01.04.2016

durumlarının

Uygulamanın öğrenciler tarafından öğrenilip
öğrenilmediğini tespit etmek amacıyla Plickers
uygulamasının yapılışının gözlemlenmesi ve
sonuçların elde edilmesi amacıyla uygulamanın
test edilmesi ve uygulamanın video kameraya
çekimi
Plickers uygulaması ile ilgili yapılan toplantıda,
önceden çekilen videonun izlenmesi, diğer
öğretmenlere bilgi verilmesi

Fatih KARA

-Toplantı sonucunda Plickers uygulamasının
eğitim öğretime büyük katkı sağladığı
gözlemlenmiştir. Sonuçta bu uygulamaya
bundan sonra aralıksız devam edilmesine karar
verilmiştir. Uygulama sonuçlarının Mart ayı
sonunda ya da Nisan başında değerlendirilmesi
kararlaştırıldı.

Hayri KARTAL

Yapılan toplantıda uygulayıcı öğretmenler
tarafından Plickers etkinliğinin sonuçları
kapsamında sunumlar gerçekleştirilmiştir. Bu
uygulamanın süreklilik kazanmasına karar
verilmiştir.

Ömer Faruk EKER
Fatih KARA

5. Uygulama
5.1.
Çalışmanın uygulanması
Plickers uygulaması için okulumuz öğretmenlerine yönelik ilk önce tanıtım toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Plickers uygulamasının tanıtımı için öğretmenimiz tarafından
Plickers uygulamasının ayrıntılarıyla birlikte öğretmenlere sunumu yapılmıştır.
Toplantıda yapılan sunuda şunlar belirtilmiştir:
Plickers nedir? Ne amaçla kullanılır? Faydaları nelerdir? Eğitim öğretimde nasıl
yararlanırız?
Plickers, test-soru çözmeyi kolaylaştıran, çözerken eğlendiren, uygulaması basit bir web
2.0 aracıdır. En önemli artısı Plickers’ı uygulamanız için bir laboratuvarda veya sınıfta
olmanız ya da öğrencilerinizde tablet olması gerekmemektedir. Her yerde bu uygulama ile
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sorulara cevap verebiliriz. İhtiyacımız olan sadece önceden hazırlanmış soruların olması,
akıllı uygulamalar yüklenebilen bir cep telefonu, etkileşimli tahta veya etkileşimli tahta yok
ise bir öğretmen bilgisayarı.
QR Code dediğimiz birbirine çok benzer şekilde olan bu kod kâğıdında kart numarası
ve 4 adet cevap seçeneği bulunuyor. Cevap seçenekleri QR kod kartının her bir kenarında
bulunup cevap hangi şıksa öğrenci o şık üstte kalacak şekilde kâğıdını gösteriyor. Aşağıdaki
resimlerde gösterildiği üzere 1.kart sahibi öğrenci kartını bu şekilde öğretmenine
gösterdiğinde A şıkkını tercih ettiğini; 2.kart sahibi öğrenci ise kartını bu şekilde
öğretmenine gösterdiğinde C şıkkını tercih ettiğini göstermektedir.
Kodda 4 şık olduğu için çoktan seçmeli sorularınızı en az 2 en çok 4 seçenekli
hazırlayabilirsiniz. 2 şıklı hazırlanan sorular aynı zamanda Doğru ya da Yanlış seçenekli
sorularda da kullanılabilmektedir.

1 numaralı öğrenci QR Kodu
2 numaralı öğrenci QR Kodu
5.2.
İzleme ve değerlendirme
İzleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında 2015 yılı Aralık ayından 2016 yılı
Nisan ayı başına kadar yapılan Plickers etkinliği uygulamalarının öğretmenler tarafından
oluşturulan görselleri incelendi. Ayrıca çocukların 4 dersten bu süre zarfında Plickers QR
Kodları ile cevapladıkları soruların değerlendirme sonuçları incelendi. İnceleme sonucu
Plickers etkinliğinin herhangi bir probleminin bulunmadığı belirlendi.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Bu incelemede anlaşıldığı üzere öğretmenlerin sordukları bütün sorulara öğrencilerin
verdiği doğru ya da yanlış cevapların görüldüğü, hangi kazanımlarda başarının yüksek
olduğu, hangi kazanımlarda başarının düşük olduğu görüldü. Kazanım sonuçlarının kaç
tanesinde ya da hangi sorularda başarılı olduğu miktar ya da yüzdelik olarak elde edilmiştir.
Belirlenen tarih aralıklarında öğrencilerin başarıları grafik olarak ya da başarıbaşarısızlık durumuna göre raporlanmaktadır. Alınan raporlarda öğrencilerin başarı
durumları gösterilmektedir. Öğrencilerin bütün bu soruları cevaplandırırken sıkılmadıkları,
aksine çok eğlendikleri öğretmenler tarafından dile getirilmiştir.
Örnek Rapor 1’de 07 Şubat 2016 ile 07 Mart 2016 tarihleri arasında fen bilimleri dersinde
çözülen 259 soruda, soru başına öğrenci başarısını ve genel başarısını görüyoruz.
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Örnek Rapor 2’de ise Matematik dersinde çözülen iki sorunun sınıf başarısı
görüntülenmiştir.
Aşağıda belirtilen raporların tamamı Plickers etkinliğinin sonunda etkileşimli tahta
üzerinde öğrencilerle beraber görüntülenmiştir.
Sonuç olarak Plicker etkinliği ile bir ay içinde 1 derste anlatım dışında kalan zamanda
279 çoktan seçmeli ya da Doğru-Yanlış seçenekli sorular çözülmüştür. Bütün bunlar Fatih
projesi kapsamında verilen Etkileşimli tahta ile yapılmıştır. Öğrencilerde, bu sorular
çözülürken hiçbir şekilde stres ya da sıkıntı görülmemiş, aksine çok eğlenceli anlar
yaşanmıştır. 279 sorunun cevapları, başarı durumları istenildiği zaman raporlanabilip
öğrencilere dönütler sağlanmıştır. Yapılan bu çalışmanın okulumuzda %100 başarı ile
uygulandığını söyleyebiliriz.
Uygulamada akıllı telefondan ya da tabletten internet erişimi olduğu zaman, sınav
yapmak için mekân sınırlaması kalkmakta, istenilen bir yerde ya da alanda uygulama
kullanılmaktadır. Proje kapsamında 4.sınıf Sosyal Bilgiler sınavının bir tanesi Payas Sokullu
Mehmet Paşa Külliyesinde yapılmıştır.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bu proje ilkokuldan lise sonuna kadar bütün okullarda internet olamasa bile
öğretmenin akıllı telefon ya da tabletinde internet olduğu sürece uygulanabilmektedir.
İnternet erişimi olan okullarda öğrenciler soruları etkileşimli tahtada ya da projeksiyonda
görebilmektedirler. İnternet olmayan yerlerde ise yazıcı çıktısı ile öğrencilerin soruları
cevaplayıp QR Kod kartlarıyla öğretmene cevapları iletebilmesi sayesinde sonuçlar hemen
öğrenilebilmektedir.
Uygulamanın bütün ülke genelinde uygulandığını düşündüğümüzde bütün
öğretmenlerin katılımıyla çok büyük bir soru havuzu oluşturulacağı kanaatindeyiz.
Proje ödül süreci aşamasında Payas ilçesinde Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün yayınladığı TEOG kazanım testlerinin çözümü ve hemen
sonuçlandırılması için ortaokullar bünyesinde proje tanıtımımız gerçekleştirilmeye devam
etmektedir.
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BUGÜN NELER YAPIYORUZ?
Fulya DENİZCİ, 748843@meb.k12.tr - fulya_menzilci@hotmail.com,
İSTANBUL/Şişli/Sait Çiftçi İlkokulu.
ÖZET
Bu projede “Bugün Neler Yapıyoruz?” resimli manyetik planlama panosunun, okul
öncesi eğitime devam eden 48-72 ay grubu çocuklarına zaman kavramını kazandırmaya
yönelik etkisi ele alınmıştır. Projenin hedef grubunu İstanbul/Şişli Sait Çiftçi İlkokulu 20152016 eğitim-öğretim yılı Anasınıfı D Şubesi’nin 23 öğrencisi oluşturmaktadır. Projede
“Zaman Kavramı Başarı Testi” ön test olarak kullanılmıştır. Proje toplamda 22 hafta sürmüş,
süreç okul ve aileler tarafından gözlemlenmiştir. Çocukların başarılarını değerlendirmek
için, eğitim etkinliklerinin sonunda “Zaman Kavramı Başarı Testi” hedef gruba yeniden
uygulanmış ve ön test ile son test arasındaki başarı yüzdesi ilişkisi incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç; “Bugün Neler Yapıyoruz?” resimli manyetik
planlama panosunun hedef grubun zaman kavramını kazanmasında önemli ölçüde başarı
sağlamasına olanak sağlayabildiği yönündedir.
ABSTRACT
In this project, the effect of the magnetic planing panel with the picture "What are we
doing today?" And the effect of giving the concept of time to the group of 48-72 month
group, which is continuing education before the preschool, is discussed. The target group of
the project is İstanbul / Şişli Sait Çiftçi İlkokulu 23 students of 2015-2016 Education Year Preprimary D Class. The "Time Concept Achievement Test" was used as a preliminary test. The
project lasted for a total of 22 weeks and the process was observed by schools and families.
In order to evaluate the success of the children, the "Time Concept Achievement Test" was
re-applied at the end of the training activities and the success rate relationship between the
pre-test and the post-test was examined. The general conclusion reached in the direction of
the results obtained is; "What are we doing today?" Is that the illustrated magnetic planning
board can allow the target group to achieve significant success in winning the time concept.
1. Giriş
İlgili literatürlerden araştırıldığı üzere okul öncesi eğitimde oldukça etkili olan
modern yaklaşımların çocuk merkezli yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlarda
öğretmen de bir öğrenen olarak görüldüğü için çocuk, çevresindeki imkanları da kullanarak
aktif öğrenme sürecine kendi sorumluluğunda dahil olur (Oktay, 2005).
Çocuğun çeşitli etkinliklerle üzerinde değişiklikler yapmasına olanak sağlayan
özellikte eğitim araç-gereçleri kullanmasının önemini, çocuk merkezli eğitimde kabul gören
en önemli kuramcılardan Montessori (1950) ifade etmiştir. Eğitim araç-gerecinin basitliği o
kadar önemlidir ki çocuklar bu gereçleri kendi kendilerine kullanabilmelidirler. Basit araçgereçler çocuğun dikkatini yoğunlaştırmasına ve yanlışlarını görebilmesine olanak sağlarlar
(Aytaç, 2006).
Çocukların basit ve anlaşılır somut materyaller kullanmaları zaman, mekân, şekil,
renk, büyüklük gibi kavramları öğrenmelerine önemli ölçüde katkılar sağlar. “Zaman
diliminin somut nesneler veya çocuk için anlamlı olaylarla ilişkilendirilmesi, zaman gibi
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soyut bir kavramın somut bir şekilde öğrenilmesini sağlar. Bir gün içinde yapılacak
etkinliklerin çizildiği bir panonun asılması, kum-duvar saati, takvim gibi zaman bildiren
araçların sınıfta veya evde bulundurulması zamanla ilgili bilgileri çocuğa iletmek için etkili
yollardandır.” (Dinçer ve Ulutaş, 1999).
Hem MEB Okul Öncesi Eğitim Programı hem de çocuk merkezli birçok kuram
incelenmiş olup; çocukların zaman kavramını kazanma, zamanını etkin olarak kullanma,
planlama yapma ve planlara göre hareket etme davranışlarının aktif katılımla olumlu
gelişimine katkıda bulunacak bir eğitim materyali örneğine rastlanılmamıştır. Bu bağlamda
okulöncesi eğitim kurumlarında kullanılmak üzere “Bugün Neler Yapıyoruz?” isimli resimli
ve manyetik planlama panosu geliştirilmiş ve 48-72 ay grubu çocuklara zaman kavramının
kazandırılmasında kullanıldığında kısa ve uzun vadedeki etkilerini görebilmek için bu
çalışmaya gerek duyulmuştur.
2. Problem Durumu
“Bugün Neler Yapıyoruz?” resimli planlama panosunun, okulöncesi eğitime devam
eden 48-72 ay grubu çocuklarına zaman kavramını kazandırmaya yönelik etkisi nedir?
“Zaman Kavramı Başarı Testi” ön test ve son test olarak uygulandığında ortaya çıkan fark ne
olacaktır? Elde edilen test sonuçları doğrultusunda ulaşılan genel sonuç “Bugün Neler
Yapıyoruz?” resimli planlama panosunun eğitim materyali olarak kullanılıp
kullanılamayacağına ilişkin kanaat oluşturacak mıdır?
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın genel amacı; İstanbul’daki tüm okulöncesi eğitim kurumlarında ve
anasınıflarında çalışan okulöncesi öğretmenlerine, 48-72 aylık çocuklara zaman kavramını
kazandırmalarına önemli ölçüde katkı sağlayacak olan “Bugün Neler Yapıyoruz?” resimli
planlama panosunun tanıtımı yapılarak, öğretmenlerde zaman kavramını kazandırmada bir
eğitim materyali kullanmanın önemi ve desteği ile ilgili farkındalığı oluşturmaktır.
Çalışmanın özel amacı ise; 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde hedef grup olarak
belirlenen İstanbul/Şişli Sait Çiftçi İlkokulu Anasınıfı D Şubesi öğrencilerine, öğrenme
süreçlerinde “Bugün Neler Yapıyoruz?” resimli manyetik planlama panosu kullanılarak
zaman kavramını kazandırmaktır.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler aşağıda sıralanmıştır:
 Çalışmaya başlamak için gerekli ön koşul ön test olarak uygulanan “Zaman Kavramı
Başarı Testi” sonuçlarının %45’in altında olmasıdır.
 “Zaman Kavramı Başarı Testi” içerisindeki 16 adet görsel şeklinde hazırlanmış
sorularının cevaplarını içeren eğitim etkinlikleri düzenlenmiştir.
 16 hafta boyunca uygulanan eğitim etkinliklerinin sonunda çocukların zaman
kavramı ile ilgili hazırbulunuşluk seviyelerinin gözlemlenebilir olması gereklidir.
 Çalışma sonunda son test olarak tekrar yapılan “Zaman Kavramı Başarı Testi”
sonuçlarının %85 ve yukarısında olması çalışmanın başarılı sayılacağının göstergesi
olarak belirlenmiştir.
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4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Hedef gruptaki çocukların zaman kavramını kazanmalarında “Bugün Neler
Yapıyoruz?” resimli manyetik panosunun ne kadar etkili olduğunun değerlendirilmesi için
bu çalışmada manyetik eğitim materyali kullanma, toplantı, değerlendirme testleri,
yaparak-yaşayarak öğrenme, proje tabanlı öğrenme olmak üzere toplam 5 (beş) yönteme
gerek duyulmuştur.
 Pano kullanım kolaylığı, görsellerin netliği, işlevselliği ve dayanıklılığı açısından
manyetik olarak üretilmiştir.
 “Zaman Kavramı Başarı Testi” zaman gibi soyut bir kavramın somutlaştırılarak
ölçülebilmesine olanak sağlamıştır.
 Okul idaresi, hedef grubun velileri ve hedef grupla toplantı yapılarak projenin tüm
basamakları aktarılmıştır.
 “Bugün Neler Yapıyoruz?” resimli planlama panosu ve sınıf içerisinde yerleştirilen
mevsim şeridi, duvar saati, takvim de kullanılarak çocukların aktif katılımları
sağlanmış; hedef gruptaki çocukların ZKBT’de yer alan soruların cevaplarına yaparakyaşayarak öğrenme, proje tabanlı öğrenme süreciyle ulaşmalarına rehberlik edilmiştir.
 Süreç sonunda ön test ve son test olarak uygulanan ZKBT ölçme- değerlendirmesi
yapılacaktır.
4.2.Plan
Proje 12.10.2015 tarihinde başlatılmış ve 01.04.2016 tarihinde sona erdirilmiştir,
toplam 22 hafta sürmüştür. Aşağıdaki tabloda projenin uygulama basamakları haftalara
bölünerek açıklanmıştır.
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5. Uygulama
1.hafta: Özgün şekilde tasarlanan ve TPE tarafından koruma altına alınan manyetik
panonun üretimi yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.
2.hafta: ZKBT hedef grupta uygulanmak üzere hazır hale getirildi.
3.hafta: Hedef gruba, gruptaki çocukların velilerine ve okul idaresine bilgilendirme
toplantıları yapıldı.
4.hafta: “Zaman Kavramı Başarı Testi” hedef gruba uygulandı, sonuçları cevap
anahtarına kaydedildi ve sonuçların soru bazında doğru cevap yüzdeleri bulundu.
5-18.haftalar arası: Resimli planlama panosu kullanılarak projeye dâhil olan her gün,
güne başlama zamanında çocukların da aktif katılımlarının sağlanmasıyla günlük eğitim
akışı planlandı. Çocukların biten bir etkinlikten sonra sırada neler yapacaklarına ilişkin
bilgiyi gün içerisinde panonun başına gidip incelemelerine ve bir sonraki gün okulda neler
yapmak istediklerine dair planlamalar yapmalarına rehberlik edildi. Planladıkları bir günün
sonunda neleri uygulayıp neleri uygulamadıklarına dair sohbet etmelerine rehberlik edildi.
Gece-gündüz, sabah-öğle-akşam, dün-bugün-yarın, mevsimler, saatler, günler ve büyüme
aşamaları gibi zaman bildiren kavramlara aylık planlarda ve günlük eğitim akışlarında yer
verildi. Takvim, mevsim şeridi, duvar saati gibi zamanla ilgili araç-gereçler sınıf ortamında
sergilendi ve çocukların öğrenme süreçlerine aktif katılımları sağlandı.
19.hafta: “Zaman Kavramı Başarı Testi” hedef grupta son test olarak yeniden
uygulandı, sonuçları cevap anahtarına kaydedildi ve sonuçların soru bazında doğru cevap
yüzdeleri bulundu.
20.hafta: Ön test ve son test başarı yüzdelerinin karşılaştırması yapıldı ve “Bugün
Neler Yapıyoruz?” resimli manyetik panosunun çocukların zaman kavramını kazanmasında
etkili olup olmadığı değerlendirildi.
21.hafta: Yapılan ölçme ve değerlendirme sonucu olumlu olduğundan tanıtım
faaliyetlerine başlandı.
22.hafta: Panonun tanıtım izinleri alındıktan sonra tanıtım broşürleri hazırlandı,
dağıtımı yapıldı ve projenin ülke genelinde duyurusunun yapılabilmesi için bir fırsat olan
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 2016
yarışmasına başvuru yapıldı.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
ZKBT ön test başarı yüzdesi %39
olarak tespit edildiği için projeye başlanmış,
öğrenme süreçleri bittikten sonra yapılan
ZKBT son testte başarı yüzdesi %86 olarak
tespit edildiği için çalışma amaç ve
hedeflerine
ulaşmış
olarak
değerlendirilmiştir. Projenin hedef grubu
olan 23 öğrencinin 18’inin zaman kavramını
kazanmalarında aileleri ve sınıf öğretmeni
tarafından
önemli
farkındalıklar
gözlemlenmiştir.
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6.2. Sürdürebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Çalışmada kullanmak için üretilen 1(bir) adet panonun birim maliyeti yüksek
olmuştur, toptan üretimi yapıldığında birim maliyeti %50-55 oranında düşecektir.
Pano, tüm okulöncesi eğitim kurumlarında ve anasınıflarında kullanılabilecek şekilde
hazırlanmış bir eğitim materyali olduğundan, tüm okulöncesi öğretmenleri sınıflarında
rahatça kullanabilir ve zaman kavramını kazandırmadaki kolaylıklarından faydalanabilir.
Panonun okulöncesi eğitim materyali satışı yapan şirketlerle irtibata geçilip gerekli işlemleri
yapıldıktan sonra her hakkı buluş sahibine ödenmesi koşuluyla kataloglara girmesi
sağlanacak ve satışı yapılacaktır. Ortaklık oluşmazsa, yine tüm hakkının buluş sahibine
ödenmesi koşuluyla panonun üretilip tüm öğretmenlere dağıtımının yapılabilmesi ve gerekli
eğitimlerin verilebilmesi için hibe desteğine başvurulacaktır.
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İLKOKULDA MONTESSORİ
Muhammer AKBULAK, kafkas_3684@hotmail.com,
İSTANBUL/Arnavutköy İlkokulu.
ÖZET
Çağın gerektirdiği “öğrenmeyi öğrenebilmiş nesiller” yetiştirmek için aktif
öğrenmenin gerçekleştiği sınıflar oluşturmamız gerekmektedir. Bu amaçla Montessori eğitim
felsefesine uygun bir sınıf hazırladım. Montessori eğitiminde öğrencinin kendi başına
öğrenmesine hizmet edecek hazır bir çevrenin önceden oluşturulması gerekmektedir. Çocuk
bu çevrede istediği materyale, istediği zaman, istediği yerde, istediği kadar çalışabilir. Bu
çalışmalar sonucunda öğrenmenin sorumluluğunu kendi üzerlerine alan öğrencilerim
matematikten korkmayan ve başarabileceğine inanan bireylere dönüştüler. Dört basamaklı
sayılarla eldeli toplama, onluk bozarak çıkarma ve bölme işlemlerini yapabilir düzeye
ulaştılar. Dil eğitiminde ise öğrencilerimin yazdığı masal kitabı basılarak satışa sunulmuştur.
ABSTRACT
In order to cultivate the "generations that can learn to learn", we need to create active
learning classes. For this purpose, I prepared a class suitable for the Montessori educational
philosophy. In Montessori education, it is necessary to create a pre-prepared circle to serve
the learning of the student on his own. The child can work as much as he / she wants in the
desired material, whenever he wants, where he wants it. As a result of these studies, my
students who take on the responsibilities of the learners themselves are transformed into
individuals who are not afraid of mathematics and who believe they can succeed. With fourdigit numbers, they can reach the point where they can perform manual collection,
deconstruction, subtraction and division. In the language education, a fairy tale book written
by my students was printed and sold.
1.Giriş
Yaşadığımız çağı Uzay Çağı, Dijital Çağ veya Bilişim Çağı gibi farklı isimlerle
adlandırsak da ortak kanı bilgi üzerine inşa edilen bir çağda yaşadığımızdır. Bu çağa
öğrenmeyi öğrenebilmiş bireyler yetiştiren toplumlar ayak uydurabilecektir. Her öğrenci
değerlidir. Her öğrenci her bilgiyi öğrenebilir. Ancak her bireyin öğrenme ritmi farklıdır. Bu
farklılığa saygı duyan eğitim ortamları oluşturabilirsek ezberden uzak öğrenci merkezli
eğitimi gerçekleştirmiş olabiliriz. “Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
bireysel özelliklerinin temel alınarak eğitim sürecinin yeniden yapılandırılması
gerekmektedir. Bu amaçla, eğitim programları alışılmış yapılardan uzak, öğrenmenin
öğrenileceği ve yaşam becerilerinin kazanılacağı şekilde geliştirilmelidir.”(MEB). Öğrenciyi
merkeze alan, aktif öğrenmeye en İyi hizmet eden yöntemlerden bir tanesi de Maria
Montessori tarafından geliştirilmiştir. Ülkemizde Montessori eğitimi anasınıfı düzeyinde
uygulanmaktadır; Ancak ilkokul kademesinde Montessori eğitimi ne yazık ki
uygulanmamaktadır. Ülkemizde ilkokul düzeyinde Montessori eğitimini uygulan bir okula
rastlanmamıştır.
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2. Problem Durumu
Öğrenci merkezli eğitimin gerçekleşmesi için öğrencinin eğitim sürecinde aktif olarak
bulunması gerekmektedir. Öğrenci merkezli eğitimi gerçekleştirmek için önerilen yöntem ve
teknikleri defalarca denememe rağmen süreç müfredat odaklı bir yapıya ya da öğretmen
merkezli yapıya dönüşmüştür. Aktif öğrenme gerçekleşmemiştir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Montessori eğitiminde hedef açık ve nettir: Öğrencinin öğrenmeyi öğrenebilmesidir.
Yani düşünen, yorumlayan, araştıran, inceleyen, irdeleyen, sorgulayan, neyi niçin ve nasıl
öğrendiğini bilen, üretken bireyler yetiştirmektir. Montessori sınıfını oluşturmamdaki
amaçlarım aşağıdaki maddeler şeklinde sıralanabilir.
 Çağın gerektirdiği öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek.
 Her çocuğun tek ve özel olduğu fikrinden yola çıkarak; her öğrencinin bireysel
öğrenme hızına göre ilerleyebileceği bir eğitim ortamı hazırlamak.
 Eğitim ortamını öğretmenin yönlendirmesinden kurtarıp öğrencinin özgürce
öğrenmek istediği bilgiyi seçmesine olanak sağlayan yapıya kavuşturmak.
 Bireylerde öğrenmenin sorumluluğunu üzerlerine almalarını sağlayacak öz
disiplini kazandırmak.
 Öğrenciyi sınıf ortamında nesne olmaktan çıkarıp eğitimin rehberi haline
dönüştürmek.
İlkokulda Montessori sınıfını oluşturarak 1. Sınıf düzeyinde ulaşmak istediğim
hedefler şunlardır:
 Okuma yazma öğrenimini somut materyallerle gerçekleştirip her öğrencinin
öğrenim hızında ilerlemesine olanak sağlayarak yüzde yüz oranında başarıyla
tamamlamak.
 Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanan, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış
ve karşılaştığı problemleri çözebilecek bireyler yetiştirmek
 Günlük hayat becerileri kazandırmak ( sınıf bakımı, materyallerin temizliği,
çiçek bakımı vb.).
 Matematikten zevk alan, matematiği öğrenebileceğine inanan, matematiğe kaşı
önyargılarını yenmiş ve matematiğin gücünü ve güzelliğini kabul eden bireyler
yetiştirmek
 İlgili eğitim–öğretim yılının nisan ayının 3 haftasına kadar 4 basamaklı sayılarla
eldeli toplama ve 4 basamaklı sayılarla ondalık bozarak çıkarma işlemi yapar.
 İlgili eğitim - öğretim yılının mart ayı sonuna kadar Dünya kıtaları, Asya Kıtası
ve Avrupa Kıtası üzerinde yer alan devletler ve bayraklarını tanır.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Montessori İlkokulda projesi kapsamında öğrencilerime hedeflediğim becerileri
kazandırmak için hem görsel, hem işitsel hem de somut materyallerle iletişime
geçebilecekleri bir ortamı sağlayacak olan “gösterip yaptırma yönteminden” öncelikli olarak
faydalandım. Bu yöntemin aktif öğrenmede ki en büyük katkısı becerileri uygulama
düzeyine ulaştırmasıydı. Örnek olarak zımpara harfler materyali ile sesleri öğrenirken hem
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görerek hem işiterek hem de parmakları ile hissederek seslerin bilgisine ulaşıyorlardı. Proje
kapsamında ayrıca Drama, Beyin Fırtınası, Gezi Gözlem, Örnek Olay, Araştırma ve Grup
Çalışması Yöntemleri kullanılmıştır. Örnek Olay Yöntemi ile Drama Yöntemi birlikte
kullanılarak akıcı konuşma ve dil hâkimiyetinin geliştiği gözlenmiştir. İlkokulda Montessori
projesinin en olumlu sonuçlarından birisi bilgiyi paylaşan bireylerin yetişmesine hizmet
etmesiydi. Bu durum Grup Çalışması Yönteminde gözlenmiştir.
4.2. Plan
NO

YAPILAN
FAALİYETLER

Başlama
Tarihi

Bitiş Tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Sınıf
Öğretmeni

Materyallerin tasarım
orijinal materyaller
incelenmiştir.

1

Gerekli eğitim
materyallerinin çizim ve
tasarımlarının yapılması.

01/09/2015

26/09/2015

2

Dil Eğitimi Köşesinin
oluşturulması.

26/09/2015

22/01/2016

Sınıf
Öğretmeni

Zımpara Harfler ve
Hareketli Harfler.

3

Matematik
Köşesinin
oluşturulması

26/09/2015

22/04/2016

Sınıf
Öğretmeni

İlgili materyallerin
hazırlanması

26/09/2016

22/04/2016

Sınıf
Öğretmeni ve
öğrenci
Velileri

İlgili materyallerin
hazırlanması

26/09/2015

22/04/2016

Sınıf
Öğretmeni

İlgili materyallerin
hazırlanması

01/03/2016

01/05/2016

Sınıf
Öğretmeni ve
Sınıf
öğrencileri

Okul bahçesinde
bulunan bahçenin bir
kısmı kullanılmıştır.

25/04/2016

29/04/2016

Sınıf
Öğretmeni

Nisan ayının son
haftası çalışmalar
tamamlanacaktır.

4

5

6

7

Fen Köşesinin
oluşturulması ve
çalışmaların yapılması
Coğrafya Köşesinin
oluşturulması
Tarım bahçesi
oluşturulacak ve bitkiler
üretilecek.
Değerlendirme
çalışmalarının yapılması

5.Uygulama
Montessori sınıflarının yapısı “Bana kendi başıma yapabilmem için yardım et.”
şeklinde özetlenebilir. Bu eğitim ortamının yaşam bulabileceği, öğrencinin çalışmalarını
özgürce ve istediği oranda defalarca yapabileceği bir sınıf yapısı hazırladım. Çalışmaların
plan aşaması 2015-2016 Eğitim–Öğretim Yılının Güz Dönemi Seminer Çalışmalarında
gerçekleşmiştir. Montessori İlkokulda Projesi kapsamında hedeflenen kazanımları
gerçekleştirmeye hizmet edecek ve öğrencinin kendi başına öğrenmesini yardım edecek
materyaller seminer çalışmaları zarfında taslak haline getirilmiş ve şu eğitim köşeleri
oluşturulmuştur.
Dil Eğitimi Köşesi: Okuma yazma çalışmalarının en zor basamağı soyut olan seslerin
somutlaştırılması kısmıdır. Zımpara Harfler Materyali, belirli ölçülerde kesilen kontra plak
üzerine zımpara kağıtlarından el yazısı fontu ile hazırlanmış harflerin yapıştırılması ile elde
edilmiştir. Zımpara Harfler sayesinde öğrenci duyduğu ve gördüğü harfi aynı zamanda
parmakları ile üzerinde gezinerek hissetmiş yani somutlaştırabilmiştir. Hazırlanan Zımpara
harflerde ünlü sesler için mavi ünsüz sesler için kırmızı renk tercih edilerek sesli ve sessiz
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harf kazanımı süreç içerisinde kendiliğinden sağlanmıştır. Bu köşede ayrıca Hareketli
Harflerin bulunması ile öğrenci, seslerden heceler, kelimeler ve cümleler kurabileceği bir
özgürlüğe kavuşmuştur. Bir Masal Uydur etkinliği ile öğrenciler tesadüfen çektikleri
karakterler üzerinden hikâyeler yazmaları sağlanmış ve dil hâkimiyetleri gelişmiştir.
Matematik Köşesi: İlkokulda Montessori kapsamında hazırlanan sınıfımızda
öğrenci sayıların veya oranların sadece sembollerini görmüyor aynı zamanda bu sembollere
denk düşen miktarı eline alabiliyordu. Matematik derslerinin duyularla öğrenilmesini
sağlamak amacıyla tasarlanan materyallerin büyük bir kısmı marangozlarda kestirilen
ürünlerin üzerine dekupaj yöntemi ile çalışarak hazırlanmıştır. Bir kısım malzeme de öğrenci
velilerinin ekonomik katkıları ile satın alınmıştır. Bu materyallerin işlevleri şu şekilde
sıralanabilir. Ahşap Oyma Rakamlar aracılığı ile öğrenci rakama dokunabiliyor ve sayma
pulları ile eşleştirerek miktarını öğreniyordu. Sayma pulları yerleştirilirken ikişerli
yerleştirme yapılarak süreç içerisinde tek ve çift sayıların öğrenilmesi sağlanmıştır. İki
basamaklı sayıların öğretiminde Seguin Tablası kullanılarak öğrencilerde onluk ve birlik
kavramı bilgisi somutlaştırılmıştır. Boncuk Tablası ile toplama işlemi oyun oynadıkları bir
yapıda sunularak eğlenceli bir etkinliğe dönüştürülmüştür. Kırmızı Mavi Çubuklar ile
rakamların öğretimi ve toplama işlemi bilgisi somutlaştırılmıştır. Dört basamaklı sayıların
öğrenilmesi sırasında 0’dan 9000’e kadar sayı kartları ve onluk taban blokları beraber
kullanılmıştır. Sayı kartlarını ritmik olarak yerleştiren öğrenci sayıya denk düşen miktarı da
onluk taban blokları ile sayının yanına koyarak matematiği duyuları ile öğrenebiliyorlardı.
Ayrıca 0’dan 9000’e kadar sayı kartları ile onluk taban bloklarını kullanarak 3 ve 4 basamaklı
sayılarda hem toplama hem de çıkarma işlemini somut materyallerle yaparak eğlenerek
öğrenebildikleri bir eğitim ortamına kavuştular.

Fen Köşesi: Canlılar ve doğa çocukların her zaman ilgisini çekmiştir. Çocuklarda var
olan bu ilgi ve araştırma duygusunun geliştirilmesi amacıyla; mikroskop, preparat, büyüteç,
Konuşan İnsan Modeli, Hayvanlar Ansiklopedisi ve Bitkiler Ansiklopedisinin bulunduğu bir
eğitim köşesi oluşturuldu. Çevresinde gördüğü bir canlıyı veya bitkiyi( bitki yapraklarını
sınıfa getirerek) Sınıfta bulunan ansiklopedilerden araştırıp hakkında bilgi sahibi
oluyorlardı. Mikroskop aracılığı ile bazen bir arının dilini, bazen bir sineğin kanadını ve
bazen de soğanın zarını inceleyerek bilgilere ulaşıyorlardı. Mikroskoptaki preparatlar
düzensiz aralıklarla değiştirilerek öğrencilerin merakı hep canlı tutulmuştur. Konuşan İnsan
Modeli ile istediği organa dokunarak hakkında detaylı bilgiler öğreniyorlardı. Fen
köşesindeki çalışmalar genellikle serbest etkinlik saatlerinde yapılarak mihver derslerin geri
planda kalmasının önüne geçilmiştir.
Coğrafya Köşesi: Montessori’ye göre Dünya’nın kendisi resim ve kitaplardan daha
ilgi çekicidir. Coğrafya bilgisi çocuklara ancak duyuları ile öğretilebilir. Yer Küre Modeline
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dokunabilecekleri, kıtayı eline alabilecekleri ve deniz ile karaları renkleri ile ayırabilecekleri
bir coğrafya köşesi oluşturdum. İlgili materyallerin bir kısmı satın alınırken bir kısmı sınıf
öğretmeni tarafından imal edilmiştir. Dünya Kıtalarının her biri için ayrı renk tercih
edilmiştir. Dünya kıtalarını görsel olarak tanıdıktan sonra göz bantları ile gözleri bağlanan
çocukların sadece dokunarak kıtaları ayırt etme çalışmaları yapılmıştır.
6. Sonuçlar
İlkokulda Montessori Projesi kapsamında planlanan faaliyetlerin tümü gerekli
çalışmalar neticesinde tamamlanmış ve bu faaliyetlere paralel olarak belirlenen hedeflere
ulaşma düzeyleri yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları incelenerek aşağıda grafik
olarak verilmiştir. Ancak bu çalışmaların sonucunda matematiksel olarak ifade edilemeyen
şu büyük başarılar da elde edilmiştir. Dil Eğitimi Köşesi’nin oluşturulmasındaki en büyük
amaç Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanan bireyler yetiştirmekti. Sınıf öğrencilerimin
yazmış olduğu “Büyürken Bizden Masallar” adlı hikaye kitabının okulumuz tarafından 2016
nisan ayında basımının yapılarak kitapçı raflarında yerini alması bu hedefe ulaşıldığının en
somut delilidir.
27
24
21
18
15
12

ÇOK İYİ

9

6

İYİ

3
0
Ünlü ve En fazla dört En fazla dört En fazla dört
Dünya
Asya ve
ünsüz
basmaklı
basmaklı
basmaklı
Kıtalarını
Avrupa
harflerin ayırt sayıların
sayılarla
sayılarla
tanıyabilme Kıtaları'na ait
edilmesi
okunup
eldeli
eldeli
devletler ve
yazılabilmesi toplama
çıkarma
bayraklarını
işlemi
işlemi
tanıyabilme
yapabilme yapabilme
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Montessori eğitiminde öğrencinin bilgiyi kendi başına öğrenmesine hizmet edecek
materyallerin önceden hazırlanmasına bağlıdır. Bu materyaller sadece bir yıla değil tüm
ilkokul kademesindeki hedeflenen kazanımlara hizmet edecek yeterliliktedir. Materyallerin 4
yıl boyunca kullanılabilecek potansiyele sahip olması sürdürülebilirliğini olağan
kılmaktadır. Öğretmenlerin kişisel çabaları ile de üretilebilecek yapıya sahip olmaları ulusal
düzeyde bu eğitimin yaygınlaşabileceğini göstermektedir.
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ÖZET
STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. TEM disiplinlerinin en önemli
basamağını oluşturan fen ve matematik uygulamalarını çocukların yaparak, yaşayarak,
deneyerek gerçekleştirmelerini sağlamak ve böylece ezber yerine kalıcı bilgiyi edinmelerini
gerçekleştirmek; matematik ve bilimsel deney uygulamaları için özel olarak düzenlenmiş
ortamlar oluşturmak bir gerekliliktir.
STEMBÜS Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen STEM projesi
kapsamında pilot okul olarak belirlenen Melikgazi Anaokulu’nda uygulamaya geçirilmiştir.
2014-2015 eğitim öğretim yılı boyunca, okulda eğitim alan 430 çocuğun uygulamaları
STEMBÜS içerisinde gerçekleştirmeleri sağlandı. Çalışma sonucunda çocuklarda; fen ve
matematik etkinliklerine olan ilgi ve yeteneklerini, kendini ifade etme, cesaret ve ben
yapabilirim duygusunu geliştirmenin yanı sıra problem çözme, başladığı işi tamamlama,
küçük kas gelişimleri ile bilimsel terimleri kullanma konusunda %80 gelişme gösterdikleri
gözlemlenmiştir.
ABSTRACT
STEM (science, technology, engineering, mathematics) is an interdisciplinary learning
approach.It is a necessity to ensure that the kids realize the science and maths practises
which constitute the most important step of STEM disciplines by making,living and
experimenting, and so realizing to acquire permanent knowledge instead of memorizing;
creating environments specifically tailored for math and scientific experimentation.
STEMBUS has been put into practice in Melikgazi Kindergarten which is determined
as pilot school within the scope of STEM project carried out by Kayseri Provincial Directorate
of National Education. During the 2014-2015 school year, 430 children who were educated in
the school realized their practises in STEMBUS.At the end of the study, 80% improvement in
children has been observed about improving their Interests and talents in science and
mathematics activities, self-expression, developing courage and emotion I can do, and also
solving problem, completion of the work that started, small muscle development and using
scientific terms.
1.Giriş
STEM (Science – Technology – Engineering - Mathematics) disiplinler arası bir
öğrenim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda amaç akademik disiplinleri gerçek hayattan konularla
ilişki kurularak öğrencilerin bilimi, teknolojiyi, mühendislik ve matematik konularını okul,
toplum, iş ve küresel girişimlerde kullanarak; yeni ekonomide rekabet edebilecek çağın
gereklerine uygun STEM okuryazarları yetiştirmesidir. STEM disiplinlerinin içerisinde Fen
ve Matematik önemli bir yer tutmaktadır. Eğer fen programında istenilen başarıya ulaşılmak
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isteniyorsa okul öncesi düzeyinden başlayarak çocuklara araştırma yapma olanağı
verilmelidir (Howe, 1975). Çocukları bilim ile tanıştırmada en iyi zaman onların
çevrelerindeki dünyayı merak etmeye başladıkları zamandır. Meraklı olmak çocukların
doğası gereğidir ve bilimsel duyarlılığın geliştirilmesi için bir temeldir (Akman ve diğ.,
2011). STEM disiplinlerinin en önemli basamağını oluşturan fen ve matematik
uygulamalarını çocukların yaparak, yaşayarak, deneyerek, dokunarak gerçekleştirmelerini
sağlamak ve böylece ezber yerine kalıcı bilgiyi edinmelerini gerçekleştirmek; bilimsel
terimlerle tanışmalarına olanak sağlayarak farkındalık oluşturmak; matematik ve bilimsel
deney uygulamaları için özel olarak düzenlenmiş ortamlar oluşturmak bir gerekliliktir. Bu
nedenle daha önce ülkemizde herhangi bir okul öncesi eğitim kurumunda rastlanmamış;
STEM uygulamalarını gerçekleştirilmesi için sadece bu alan için düzenlenmiş sınıf ve okul
ortamından farklı bir konsepte ve tasarıma sahip, 30 çocuğun aynı anda fen ve matematik
uygulamaları yapabileceği STEMBÜS, 2014-2015 eğitim öğretim yılında STEM projesi
kapsamında Melikgazi Anaokulunda matematik uygulamaları ve bilimsel deney
malzemeleri ile donatılmış olup, uygulamaların gerçekleşmesine imkân sağlayacak şekilde
tefriş edilerek aktif hale getirilmiştir.
2.Problem Durumu
Çocukların öğrenme kalitesini artırmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak, onları
öğrenmeye karşı istekli kılmak, araştırma yapmaya teşvik etmek ve öğrenmelerini anlamlı
hale getirmek okulöncesi dönemde kullanılan pek çok yeni yaklaşımın hedefleri arasındadır
(Çakar ve Üstün, 2006). Bu dönemde neden sonuç ilişkilerini kurabilen, problemleri
tanımlayıp çözümler üretebilen, yaratıcı bireyler yetiştirmek için çocukların yaşayarak,
deneyerek, gözlem yaparak, kendisini keşfetmesine olanak sağlayan öğrenme ortamları
hazırlamak son derece önemlidir. İlimizde bu kapsamda yapılmış herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. çalışmanın amacı
Çalışmanın amacı çocukların fen ve matematik uygulamalarını yaparak, yaşayarak,
dokunarak gözlemleyerek öğrenmelerini gerçekleştirerek farkındalık oluşturmaktır.
3.2. çalışmanın hedefleri
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise;
 Okul öncesi çağı çocukların fen bilimleri ve matematik alanlarındaki
yeteneklerini ortaya çıkarmak,
 Çocuk ve öğretmene yeni eğitim fırsatları sunmak,
 Okulumuzu bu çalışma sonucunda ilimizde ve diğer illerde bulunan okulların
ziyaret ettiği kurum haline getirmek,
 Çocukların uygulamalara karşı olan ilgisini artırarak devam zorunluluğu
olmayan okul öncesinde okula devamsızlığı %70 azaltmak,
 STEM eğitimi hakkında veli bilgilendirmesine %100 e ulaşmak,
 Okulumuz velilerinin bu faaliyete %85 katılımını sağlamaktır.
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4.Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Çocuklarla yapılan çalışmaların değerlendirildiği gelişim ve gözlem raporları, STEM
kontrol listeleri tutuldu.
4.2.Plan
KONU

ÇALIŞMA SÜRESİ

Belediye ile resmi görüşmelerin
yapılması

01/10/2014
12/12/2014

Okul müdürü

Otobüs istenmesi

İhtiyaçların belirlenerek gerekli
malzeme temininin yapılması

10/10/2014
11/11/2014

STEM ekibi ve
okul öğretmenleri

80 kalem fen ve
matematik materyali.

STEMBÜS’ün yapımına
başlanması(iç tasarım ve
giydirmeler)

10/10/2014
20/10/2014

Okul müdürü,
öğretmenler

STEMBÜS’ün fiziksel
donanımının yapılması.

STEM ekibi, Okul
müdürüöğretmenler

İl ilçe millî eğitim müd.
idareciler, öğretmenler ve
çocukların katılımıyla
açılışın yapılması.

Okul müdürü ve
öğretmenler

430 çocuk velisi ile
toplantı yapılması.

24/11/2014
08/06/2015
Perşembe-Cuma

Öğretmenler

430 çocuk velisi ile
uygulamalar yapılması.

Veli görüşmelerinin
gerçekleştirilmesi

2014-2015 yıl boyunca
her ayın ilk haftası

Okul müd.
öğretmenler

430 çocuk velisi ile
görüşmeler yapılması.

Çocuk ziyaretleri için program
hazırlanması.

2014/2015 Çarşamba

Öğretmenler

42 resmi ve özel okullara
program hazırlanması
Program hazırlanması.

2014-2015 yıl boyu

STEM ekibi, Okul
müd. ve
öğretmenler

15/04/2015
15/05/2015

STEM ekibi, Okul
müd. ve
öğretmenler

Program hazırlanması.

STEMBÜS’ün açılışının
gerçekleştirilmesi.

Veli bilgilendirme toplantılarının
yapılması
Ailem ile STEM uygulamalarının
yapılması.

İl dışından gelecek ziyaretçiler için
program hazırlanması

Yurt dışından gelen ziyaretçiler için
program hazırlanması

13/11/2014

17/11/2014

SORUMLU

AÇIKLAMALAR

5.Uygulama
STEMBÜS’ün bir taşıma aracından çıkıp bilim dünyasına ev sahipliği yapılmasına
kadar olan süreçte ilk aşama olarak STEM ekibi ve okul bünyesinde çalışan öğretmenler ile
işbirliğine gidilerek ihtiyaç analizi yapıldı. Ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi amacıyla
oluşturulacak olan STEMBÜS için etkinlik programı oluşturularak gerekli malzeme ve
tasarım için gerekli olan unsurlar belirlendi. İlimiz belediyesi tarafından bu amaçla okula
hibe edilen otobüsün yapım aşamasına geçildi. Otobüsün iç ve dış kısmına çocukların
gelişimlerine uygun bilimsel görseller ile giydirmeler yapıldı. Uygulamaların yapılacağı
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şekilde masa ve oturma alanları, malzemelerin konulacağı raf ve dolapların yapılması
sağlandı. Çocukların yaş seviyelerine göre hazırlanan program doğrultusunda materyallerin
alımı ve tefrişi gerçekleştirildi. Görsel sunum ve uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için
projeksiyon ve projeksiyon perdesi yerleştirildi. Çocukların STEMBÜS ün içeresine girdiği
andan itibaren kendini bilim adamı gibi hissetmelerini sağlayacak laboratuvar önlükleri
hazırlandı. Belirlenen uygulamaların yapılması amacıyla STEMBÜS’ün kullanım ders
programı hazırlandı. Okulda eğitim alan 16 şube ve 430 çocuğun uygulama yapabilmesi için
haftanın belirli gün ve saatlerinde her sınıf için uygulama süresi ayrıldı.
6.Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
Çocukların bilim ile tanışmasını, onların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan
STEMBÜS; çocukların uygulamaları birebir yapmalarına olanak sağlamış, fen ve matematik
etkinliklerine olan ilgi ve yeteneklerini geliştirmiştir. Çocuklarda kendini ifade etme, cesaret
ve ben yapabilirim duygusunu geliştirmenin yanı sıra problem çözme, başladığı işi
tamamlama, kelime dağarcığını, hayal dünyasını zenginleştirme, küçük kas gelişimleri ve
bilimsel terimleri kullanma konusunda %80 gelişme gösterdikleri gözlemlendi. Ayrıca
STEMBÜS’te yapılan etkinlik günlerinde çocuk devamsızlığının %70 azaldığı (hastalık ve
özel nedenler dışında) gözlemlenmiştir. Öğretmenler yapılan uygulama alanı ve kendi
belirledikleri uygulamaları zaman kaybı olmadan çocuklarda kalıcı bilgiler elde ederek
çalışmışlardır. STEM uygulamalarının öncesinde velilerin birçoğunda okula karşı olan ‘oyun
ve bakım yeri’ kavramının yerini; uygulama sürecinde ve sonrasında ‘çocukların yeni bilgi
ve deneyimler elde ettiği, öğrenmenin gerçekleştiği yer’ kavramı almıştır. Velinin okulaöğretmene- çocuğa karşı olumlu düşüncelerinde %75 artış olduğu gözlemlenmiştir.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Okul öncesi eğitim kurumlarında her çocuk için alınan aidatlar, çocukların
kullanabileceği nitelikli materyallerden oluşan STEMBÜS gibi uygulamaların diğer
anaokullarında rahatlıkla uygulanabilmesine imkân sağlar. Farklı okullardan gelen
ziyaretçilerle yapılan uygulamalar ile birçok kişiye ulaşılabilmesi, il ve ilçe millî eğitim
müdürlerimiz bu uygulamayı yapılan bütün toplantılarda çocuklar için yapılmış örnek
uygulama olduğundan bahsetmeleri bu çalışmanın sürdürülme ve yaygınlaştırılmasına katkı
sağlayacaktır.
KAYNAKLAR
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Akman, B., Uyanık-Balat,G. ve Güler,T.,(ed) (2011). Okulöncesi Dönemde Fen Eğitimi, II.
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ÖZET
“Gözlerimi Kapadım Yüreğimi Açtım” çalışmasıyla akran öğretimi hedeflendi.
Okulumuzdaki destek eğitimler sonucunda, bu öğretimlerin özel eğitim öğrencilerine kalıcı
sonuçlar sağlamadığı gözlendi. Bu sebeple, bu öğrencilerimize akademik ve sosyal yönden
üstün yetenekli öğrenciler tarafından akran öğretimi yapılmasına karar verildi. Çalışma
sonucu öğreten akranlarda olumlu sosyal değerlerin, tutumların, farkındalığın gelişimi
gözlendi. Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerde de dil gelişiminin arttığı, kazanımların
öğrenildiği, problem davranışların azaldığı görüldü.
ABSTRACT
We aimed the peer teaching in the “I closed my eyes , opened my heart”study.At the
end of the support trainings in our school , it is observed that these instructions could not
provide permanent learning for special students.For this reason , it is decided to get peer to
peer teaching from academically and socially gifted student to our students who need special
education. As a result of the study it is observed that the peers who taught to special
students, developed positive social values, attitudes and awareness.Additionally ,an increase
in language development and a decrease in problematic behaviors of special student is
specified. And also they achieved the learning objectives.
1.Giriş
Fark, her ne kadar benzer şeyleri birbirinden ayıran bir özellik gibi basit bir tanımla
anlatılsa da; özel eğitim gereksinimi olan hayatlarda büyük değişiklikler yaratarak, anlamlı
hale gelebilir. Her bireyin temel hakkı olan eğitim, insanın düşünce ve davranışlarında,
amaçlı olarak istenilen yönde değişiklik gerçekleştirme süreci olarak tanımlanmaktadır.
Eğitim ile asıl hedeflenen, insanın ve toplumun yararı ve geleceği düşünülerek toplum içi
uyumun gerçekleşmesini sağlayarak üretkenliğin ve toplum refahının artırılmasını
sağlamaktır (Demirkıran, 2005).
Bu çalışmada özel eğim gereksinimi olan çocukların genel eğitimde, destek eğitimde
ayrımcılığa uğramaksızın; diğer bireylerle eşit koşullar altında eğitim alması
amaçlanmaktadır. Çalışmamız, çevresiyle uyum içinde yaşayabilen, toplum içinde iletişim
kurabilen, ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi ve teknolojik yöntemler, materyaller kullanarak
bilgiye ulaşmayı hedefleyen, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek bireyler yetiştirerek özel
eğitim gereksinimi olan ile özel eğitim gereksinimi olmayan bireylerin aynı seviyede eğitim
görmesini amaç edinmiştir.
Akademik ve sosyal yönden yeterli olan akranları tarafından sosyal becerilerin ve
öğretmenlerle beraber kararlaştırılan özel eğitim gereksinimi olan öğrencinin iyileştirilmeye
açık alan ve akademik konuların oyun ortamında öğretilmesi, akademik becerilerin onların
anlayabileceği yeni yöntem ve materyallerle öğretilmesi, dil gelişiminin ilerletilmesi
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çalışması yapılarak bu alanın güçlendirilmesi sağlanacaktır. Zaman zaman sosyal becerilerin
kazanılmasında, yetişkin aracılığı ile uygulanan yöntemlerle kazandırılan becerilerin
akranlara genellenmesinde güçlükler yaşanır. Bu nedenle yetersizliği olan öğrencilerin
sosyal yeterliliklerinin geliştirilmesinde diğer öğrenciler, iyi bir öğretici olabilirler. Akran
öğretimi çalışması, okulumuzda özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin akademik
becerilerin gelişimine ek olarak sosyal yeterlikleri, kişiler arası etkileşim ve dil gelişiminde
etkili bir biçimde kullanılmıştır. Onların hayatında fark yaratabilmek adına bu çalışmaya
ihtiyaç duyulmuştur.
2.Problem Durumu
Okulumuzda 22 kaynaştırma eğitimi alan öğrenci mevcuttur. 22 öğrencinin 11 kişisi
üstün yetenekli bireydir. Geriye kalan 11 kişinin 2 tanesi otizm, 5 tanesi özel öğrenme
güçlüğü olan birey, 4 tanesi de dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan bireylerdir. Bizim
örneklem grubumuz 20 kişi olarak belirlenmiştir. Bu özel öğrencilerimiz yapıları gereği
alıştıkları doğal ortamlarından çok ayrılmak istemezler ve değişikliklere de çok açık
değillerdir. Yavaş ve güç öğrenen bu öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal beceri
yönlerindeki eksikliklerin olduğu bilinmektedir. Bunun için bizler de hem teknoloji hem de
akran öğretimi yoluyla özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin düzenlerini çok fazla
bozmadan, alışık oldukları doğal hayatlarında ve görsele dayalı bir şekilde çalışmalarımızı
planladık.
3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1 Çalışmanın amacı
Akran eğitimiyle özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere temel ve bilişsel
kavramların öğretimini kolaylaştırmak, okul müfredatında öğrencinin alabileceği
kazanımları, öğrencinin kendisinin başarabileceği en üst düzeye getirmek, özel eğitim
gereksinimi olan öğrencinin akran eğitimi ile öğrencinin gereksinim duyduğu alanı
güçlendirmek, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciye akran eğitimi vererek özgüveni
yükselmiş, sosyal becerileri akranlarının düzeyine erişmiş kişiler olmasını sağlamak, doğal
sosyal ortamlarda uygulamayı gerçekleştirerek kalıcı olmasını sağlamak, özellikle öğreten
akranlarda olumlu sosyal değerlerin, tutumların, farkındalığın gelişimini gözlemlemek.
3.2.Çalışmanın hedefleri
Belirlenen çalışma grubu 5 aylık bir çalışma süresince devam etmektedir. Öğreten
akranlar dediğimiz belirlenen 10 üstün yetenekli bireyin çevresindeki farklılıkları görmesini
sağlama, yine aynı bireylerin fen bilimleri dersi için “Kendi materyalini kendin
geliştirebilirsin”den hareketle tişört boyama, matematik dersi için magnet hazırlama gibi
öğrenme ürünlerini yine belirlediğimiz 10 özel eğitim gereksinimi olan öğrenciye uygun hale
getirme, bütün bu çalışmaları akran eğitimi almış 10 öğrencimizin öğretmenleri gözetiminde
diğer 10 öğrencimize çalışmayı uygulayarak sorumluluk duygusunu geliştirebilmeyi
sağlama, her iki grubunda (20 kişinin) yapılan çalışmalarda ve akran öğretiminde birbirleri
arasında iletişimini sağlayarak arkadaşlık duygusu ve birlikte çalışma becerilerini geliştirme,
Millî Eğitim sistemi içinde öğretmen-öğrenci-veli takım halinde çalışan uygulanabilir somut
çalışmalar ortaya koyan öncü okul olabilmektir.
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4.Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Çalışma kapsamında şu yöntemler kullanılmıştır: Akran öğretimi için belirlenen 10
üstün yetenekli bireye Akıllı tahtanın antropi uygulaması öğretilerek bu uygulamanın
Türkçe ve Matematik dersinde öğretmenlerin gözetiminde diğer 10 öğrencimizle
uygulanabilir hale getirebilmeye çalışılmıştır. Altı şapkalı düşünme tekniği eğitimi verilmiş
10 öğrencimiz ve diğer 10 öğrencimiz ile birlikte çalışmalarda beyin fırtınası yapılmıştır.
Kendi öğrenme materyalini nasıl yapabileceğini uygulamalı göstererek gösterip yaptırma
tekniği kullanılmıştır. İstasyon yöntemi ile belirlenen 20 öğrencinin tüm farklılıklara rağmen
grup çalışmasını birlikte yürütme ve bitirmesi sağlanmıştır. Görsel materyal hazırlama ve
gösterip yaptırma yöntemi ile de kavramların veya kelimelerin yetersiz olduğu fikri, prensip
veya olguların açıklanmasında etkili bir araç olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. Düz
anlatım, soru-cevap yöntemi, altı şapkalı düşünme yöntemi, örnek olay, drama-rol yaptırma,
rehberlik gözlemleri, öğretmen gözlemlerinden yararlanılmıştır.
4.2.Plan
Çalışmadaki görev dağılımı: Çalışma ekipleri çalışmalarını PUKO (Planlama,
Uygulama, Kontrol Etme, Önlem Alma) basamaklarına uygun olarak gerçekleştirecektir.
Elde edilen veriler ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek sürdürülebilirliği
sağlayacaklardır.
Faaliyetin Adı
1

2

3

4

5

6

7

Matematik, Fen
Bilimleri, Türkçe,
İngilizce derslerinden
özel eğitime
gereksinimi olan 10
öğrenciye ait Kaba
Değerlendirme
Formunun
doldurulması. Şube
Öğretmenler
Kurulunun Yapılması
İyileştirilmesi gereken
alanların tespiti ve
öğrenci gruplarının
oluşturulması
Akran iletişimi konulu
seminerin 20 öğrenciye
verilmesi
Akran iletişimi ve
iletişim konulu
seminerin 20 öğrenci
velisine verilmesi
Akran Eğitimi yapacak
10 üstün yetenekli
öğrencimize Türkçe,
Fen Bilimleri, İngilizce,
Matematik
derslerinden; özel
eğitim gereksinimi olan
10 öğrenciye verilecek
ders konuları için
eğitim verilmesi
Arkadaşım Olur
musun? Etkinliğinin
yapılması
Renk Renk Şapkalarımı
Takıyorum

Başlama
Tarihi

01.11.2015

Bitiş Tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Rehberlik
Öğretmeni,
Okul İdaresi

Destek eğitiminde görev alan ve sınıfında
kaynaştırması olan ders öğretmeninden özel
eğitim gereksinimi olan 10 Öğrenci için
gelişimleri hakkında rapor alımı

Rehberlik
Öğretmeni, 2
Türkçe
Öğretmeni
Rehberlik
Öğretmeni

Özel eğitim gereksinimi olan 10 öğrenci için
alınan raporların değerlendirilmesi. 10 üstün
yetenekli öğrencinin belirlenmesi ve 20
kişilik grubun oluşturulması
Seçilen 20 kişilik öğrenci grubuna akran
iletişimi hakkında bilgi verilmesi

Rehberlik
Öğretmeni

Seçilen 20 kişilik veli grubuna Akran
İletişimi ve İletişim konulu bilgi verilmesi

2 Türkçe
Öğretmeni,
İngilizce
Öğretmeni, Fen
Bilimleri
Öğretmeni,
Matematik
Öğretmeni

Özel eğitim gereksinimi olan 10 öğrencimize
akran öğretimi yapacak 10 üstün yetenekli
bireye belirlenen konular üzerinde gerekli
donanımın yapılması

Rehberlik
Öğretmeni,
Türkçe
Öğretmeni
Rehberlik
Öğretmeni,

Arkadaşlık ve iletişim temalı çalışmanın
İstasyon tekniği ile yapılıp, amaçlanan grup
etkileşimi
ve
işbirliğinin
oluşumunu
sağlamak
Hikâye Çözümleme konulu çalışmanın altı
şapkalı düşünme yöntemi ile akranları

30.11.2015

01.11.2015

30.11.2015

23.11.2015

04.12.2015

23.11.2015

04.11.2015

07.12.2015

28.12.2015

04.01.2016

08.01.2016

11.01.2016

21.01.2016
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Türkçe
Öğretmeni
8

9

Zıtlıkları Öğreniyorum
Eş anlamlıları
seviyorum

Türkçe
Öğretmeni
22.02.2016

Tişörtlerimi
Renklendiriyorum
14.03.2016

10

11

12

13

04.03.2016

31.03.2016

Magnetlerimi
Topluyorum

Kendi Puzzlemi
Yapıyorum

04.04.2016

11.04.2016

12.04.2016

15.04.2016

Arkadaşımı
Selamlıyorum

Geri Dönütlerin
Alınması ve Raporlama

18.04.2016

21.04.2016

25.04.2016

02.05.2016

Rehberlik
Öğretmeni,
Türkçe
Öğretmeni, Fen
Bilimleri
Öğretmeni

Rehberlik
Öğretmeni,
Türkçe
Öğretmeni,
Matematik
Öğretmeni
Türkçe
Öğretmeni

Rehberlik
Öğretmeni,
Türkçe
Öğretmeni,
İngilizce
Öğretmeni
Rehberlik
Öğretmeni, 2
Türkçe
Öğretmeni

tarafından özel eğitim gereksinimi olan 10
öğrenciye diğer 10 öğrencinin öğretmesinin
sağlanması
Akıllı tahtanın Antropi uygulaması ile
akranları tarafından özel eğitim gereksinimi
olan 10 öğrenciye diğer 10 öğrencinin zıt (
karşıt anlam)anlam ve eş anlam özelliği
taşıyan kelimenin öğretilmesinin sağlanması
Fen Bilimleri 5, 6 ve 7. sınıf ders
müfredatında yer alan solunum sistemi,
sindirim sistemi ve boşaltım sistemini özel
eğitim gereksinimi olan 10 öğrenciye diğer
10 öğrencinin tişörtlerinin üzerine bu
sistemlerin resimlerinin çizilmesi ve aynı
sistemlerin
maketinin
yapılması
ile
“yaparak ve yaşayarak” öğretilmesinin
sağlanması
Matematik dersinde yer alan doğal sayılarla
dört işlem konusunu akıllı tahtanın antropi
uygulaması, sayılarla domino ve magnetler
ile kendi materyalini yaparak özel eğitim
gereksinimi olan 10 öğrencimize diğer 10
öğrencimizin öğretmesinin sağlanması
Özel eğitim gereksinimi olan 10 öğrencinin
düzeylerine uygun olarak seçilen deyimleri
puzzle yardımı ile akran grubunun
öğretmesinin sağlanması
İngilizce dersinde yer alan selamlaşma
konusunun post-it üzerine yazıp yapıştırma,
selamlaşma tombalası ve top oyunu etkinliği
ile özel eğitim gereksinimi olan 10
öğrencimize
diğer
10
öğrencimizin
öğretmesinin sağlanması
Yapılan tüm çalışmaların değerlendirilip
raporlaştırılması

5.Uygulama
5.1.Çalışmanın uygulanması
Özel eğitim gereksinimi olan ve akademik becerileri yetersiz olan 10 öğrencinin
iyileştirilmeye açık alanlarının tespitinde Türkçe öğretmeni, matematik öğretmeni, İngilizce
öğretmeni, fen bilimleri öğretmeni olan 4 ders öğretmenimizin görüş ve gözlemleri, şube
öğretmenler kurulu toplantılarına katılan diğer ders öğretmenleri olan 5 öğretmenin de
görüş ve gözlemleri alınmıştır. Bunun yanında destek eğitimi veren 4 öğretmenimizin
bireysel eğitim planları ve ayrıca aynı planlar doğrultusunda hazırlanan ve uygulanan
yazılıları da yapılan bu çalışma da değerlendirilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin, öğrenciler için
hazırladıkları değerlendirme formlarından da faydalanılmıştır.
5.2.İzleme ve değerlendirme:
Yapılan tüm çalışma 5 aylık bir süreci kapsamıştır. Uygulamanın başlangıcında ve
sonunda 20 öğrenci ve veliye ön test yapılmıştır. Bunun yanında 20 öğrencimiz ve 20 veliden
çalışmanın amacı ve kendilerine katkıları hakkında sözel geri dönütler alınmıştır. Çalışma
başında yapılan kaba değerlendirme formları 4 ders öğretmeni tarafından çalışma sonunda
tekrar yapılmıştır. Bütün veriler toplanıp değerlendirildikten sonra çalışmanın her iki gruba
da olumlu katkılarının olduğu görülmüştür.
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6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
20 öğrenci ve 20 öğrenci velisine uygulanan ön test ve son test ile öğrencilerimizin
yaşama dair adım attığı okul hayatında sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, duyarlı bireyler
olarak yetişmesini sağlamak konusunda ilerleme kaydettiğimiz sonucuna erişmekteyiz.
Çocuklarımız aynı çatı altında farklı hayatların da olduğunu fark etmiştir. Bu da onların
ileriki hayatlarında hayata farklı bir bakış açısı geliştirmesini sağlayacaktır. 10 Üstün
yetenekli bireyler ve akademik yeteneği üstün olan öğrencilerin farklı grupla çalışması
sonucu farkındalık duygusunun oluşması sağlamıştır.
Öğrenci Sayısı
(özel eğitim
gereksinimi
olmayan)

10

10

10

20

% 53

%57

10

10

10

20

% 96

%91

Soru
Sayısı

Çalışma
Ön Test

Öncesi

Çalışma

Sonuç Yüzdesi

Öğrenci
Sayısı(özel eğitim
gereksinimi olan)

Öğrenci
Velisi

Öğrenci
Veli
Yüzdesi

Sonrası Son Test

6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında kasım ayında başlayan bu çalışmamız aynı yılın
mayıs ayında son bulmuştur. Projenin zaman çizelgesi bu süreyi kapsayacak şekilde
hazırlanmıştır. Çalışmanın başında anket uygulanıp ihtiyaçlar tespit edilmiş, görüşmeler
yapılmıştır. Aynı şekilde yine çalışmanın sonunda da anket uygulanıp çalışmadaki hedef
düzeyi belirlenmiştir. Çalışmamızın sonraki yıllarda da okulun tamamına uygulanabilir
olacağı düşüncesi fikrini bizlerde oluşmuştur.
KAYNAKLAR
Demirkıran, V. (2005). ”Özel Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Kullanımı İle Özel Eğitim
Meslek Elemanlarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Görüşleri İle Bilgisayar
Tutumlarının Belirlenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Zihinsel Engelliler
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ÖZET
Küçük Adamlar Büyük Adımlar projesi, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri ev
öğretmenlerinin aktif katılımları ile yapmış oldukları bilimsel araştırma sunumları, çalıştay,
panel, yazarlık ve sanat sergilerinden oluşan bir faaliyettir. Bu çalışmada, öğrencilerin
bilimsel ve sanatsal faaliyetleri tanımalarını sağlamak, onlara “araştırmacı çocuk” ruhu
kazandırmak ve öz güven oluşturmak, eleştirel ve yaratıcı düşünme, doğru karar verme
becerilerini geliştirmek, sanata ve bilime karşı istek oluşturma, sosyal yaşamda etkin,
üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır. Çalışma
sonucunda öğretmenler, öğrenciler ve veliler bilimsel araştırma, panel, çalıştay, yazarlık ve
sanat sergileri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Öğrencilerin, toplum önünde konuşma ve
fikrini beyan etmede özgüvenleri arttı. Bilimsel faaliyetlere katılma istekleri ve merakları
arttı. Bilimsel araştırma, panel, çalıştay, yazarlık ve sanat faaliyetlerini ilkokul öğrencilerinin
de yapılabileceği anlaşılmıştır.
ABSTRACT
Little Men Giant Steps Project consists of scientific research presentations, workshops,
panel discussions, and authorship and art exhibitions which are done with the active
participation of 3rd and 4th grade students and their teachers. This study aims to make
students get to know scientific and art activities, to make them acquire an “investigator
child” spirit and self-confidence, to develop the critical and creative thinking skills and
judgement skills in children, to create a desire for science and art, and to raise children who
are productive and active in social life, and who knows his/her rights and responsibilities.
As a result of the study teachers, students and parents have some knowledge about scientific
research, panel discussion, workshop, and authorship and art exhibitions. Self-confidence of
students in speaking and expressing his/her opinions before public increased. Their desire to
take part in scientific researches and their curiosity about them increased. It is understood
that even primary school students can do scientific researches, workshops, panel discussions,
authorship and art activities.
1.Giriş
Okullarda daha çok öğretmenlerin bilgi aktarımına dayalı eğitim etkinliklerinin olduğu
görülmektedir. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme etkinliklerinden uzak kaldığı bir
gerçektir. Aynı zamanda panel, çalıştay, bilimsel araştırma sunuları (kongre), yazarlık, sanat
faaliyetleri gibi etkinliklerin sadece akademisyenlere ya da profesyonel yetişkinlerin
yapacağı bir iş olarak algılandığı bilinmektedir. Ancak bu etkinlikler öğrencilerce yapılabilir
ve bu etkinlikler için ihtiyaç duyulan bilimsel süreç becerileri ancak yaparak yaşayarak
öğrenilebilir. Çağımızda bilgiye gelişen teknoloji sayesinde çok hızlı ulaşılabilmektedir.
Önemli olan elde edilen bilginin üretime dönüştürülmesi ve etkili bir pazarlama yöntemi ile
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dünya piyasasına sunulabilmesidir. Bu da temel eğitimden başlayarak etkili eğitim öğretim
teknikleri uygulayarak yetiştirilmiş kişilikli ve nitelikli, donanımlı bireyler yetiştirmekle
mümkün olacaktır. Bu sebepledir ki bireylere bilimsel beceriler kazandırmak, ilgi ve
yeteneklerini tanıyıp bunlarla ilgili araştırmaya sevk etmek, elde ettiği bulguları yüksek
özgüven ve etkili bir dille topluluk önünde sunabilmek geleceğin eğitim hedeflerinin en
başında gelmektedir. Bu hedefler Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi kazanımları ile de
örtüşmektedir. Dolayısı ile bu becerileri ne kadar erken yaşta kazandırabilirsek o kadar
başarılı bireyler yetiştireceğimiz kanaatindeyiz. Bununla birlikte bireylerin estetik ve sanatsal
güçlerini keşfetmeleri ve bunları ürünlere dönüştürmeleri de yine çocukluk dönemlerinden
itibaren kazanmaları gereken becerilerdir. Buradan hareketle bu proje fikri ortaya çıkmış ve
uygulanmıştır.
2.Problem Durumu
Öğretmenlerin bilimsel faaliyetler içeren bilimsel araştırma (kongre), panel çalıştay,
yazarlık, sanat faaliyetleri hakkında bilgilerinin olmaması ve bu faaliyetleri düzenleme
konusunda öz güven ve tutum eksiklerinin; öğrencilerin bilimsel faaliyetler içeren bilimsel
araştırma (kongre), panel çalıştay, yazarlık, sanat faaliyetleri hakkında bilgilerinin olmaması
ve bu faaliyetleri uygulayabilecekleri konusunda öz güven ve tutum eksiklerinin ve
öğrencilerin topluluk önünde sunum yapabileceklerine dair öz güven ve tutum eksiklerinin
olmasıdır.
3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Proje ilkokul öğrencilerinin panel, çalıştay, bilimsel araştırma, hayali yazarlık, sanat
sergileri düzenleme ve katılma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilim etkinlikleri temelli
okul ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise; İlkokul 3.ve 4. Sınıf öğrencilerine
bilimsel araştırma, çalıştay, panel, sanat, yazarlık becerileri kazandırmaktır.
4.Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Bilimsel araştırma (araştırmacı çocuk) çalışmalarında, anket, literatür tarama, görüşme
yöntemleri uygulanmıştır. Panel çalışmalarında literatür tarama ve tartışma yöntemi
uygulanmıştır. Çalıştay uygulamasında tartışma, çetele diyagramı, klasik beyin fırtınası,
çoktan seçmeli yöntemleri kullanılmıştır. Sanat faaliyetlerinde, tasarım, serbest resim
çalışmaları ve fotoğrafçılık çalışmaları yapılmıştır. Yazarlık faaliyetlerinde öğrenciler
tarafından bireysel olarak yazılan özgün serbest şiir ve hikâyeler birleştirerek kitap haline
getirilmiştir.
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4.2.Plan
Faaliyetler

Başlama
Tarihi

Bitiş Tarihi

Sorumlu

Performans
göstergesi

Açıklamalar

Proje Tanıtımı ve
planlama

02.03.2015

02.03.2015

İdareci

Fotoğraf

Görev Dağılımı ve
Planlama

Öğretmen
Bilgilendirme

09.03.2015

10.03.2015

Öğretim Üyesi

Fotoğraf

Öğretmenlerin
Bilgilendirilmesi

Öğrencilerin
bilgilendirilmesi

19.03.2015

16.03.2015

Görev Alan
Öğretmenlerin
Tamamı

Fotoğraf

Öğrencilerin
Bilgilendirilmesi

Panel

12.05.2015

13.05.2015

2 Öğretmen

Ön Test -Son Test,
Panel çalışması
Fotoğraf ve video

Bilimsel Araştırma

03.06.2015

04.06.2015

2 Öğretmen

Ön Test -Son Test,
Fotoğraf ve video

Bilimsel Araştırma
Sunumları

Çalıştay

04.06.2015

05.06.2015

2 Öğretmen

Ön Test -Son Test,
Fotoğraf ve video

Çalıştay Yapılması

Yazarlık

01.03.2015

05.06.2015

2 Öğretmen

Ön Test -Son Test,
Fotoğraf ve video

“Adım Hayal” adlı
kitabın yayınlanması

Sanat Sergileri

01.03.2015

05.06.2015

1 Öğretmen

Ön Test -Son Test,
Fotoğraf ve video

Resim, fotoğraf ve
tasarım sergisi

5.Uygulama
Öncelikle projemiz bilimsel bir çalışma olduğundan dolayı eğitim fakültesi öğretim
üyelerinden danışmanlık alınmış, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bilimsel araştırma
yöntemleri, çalıştay, panel, sanat sergisi ve yazarlık konularında bilgilendirilmiştir. Çalışma
alanlarına (bilimsel araştırma yöntemleri, çalıştay, panel, sanat sergisi ve yazarlık) göre
sorumlu öğretmen ve öğrenciler ilgilerine göre gruplandırılmış. Eğitim Fakültesi öğretim
üyesi danışmanlığında her çalışma grubu üyesi öğretmen ve öğrenciler birlikte çalışma planı
hazırlanmış, çalışma basamakları detaylı olarak ele alınmıştır. Çalışma alanlarına göre
(Bilimsel araştırma, panel, çalıştay, sanat sergisi, yazarlık) gruplar öğretmenlerinin
sorumluluğunda konu başlıkları belirlenmiş ve çalışmalar başlamıştır.
Bilimsel
Araştırma
Grubu:
Bilimsel
araştırmaların sunulduğu “okul içi mini kongre”
ile öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini
kazanmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler ilgi
duydukları bir konuda araştırma yapmışlar ve
sunmuşlardır. Araştırma sürecinde bilimsel
araştırma basamakları birebir uygulanmıştır. Bu
çalışma ile öğrencilerin, kongrenin ne olduğunu
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yaşayarak öğrenmeleri, bilimsel süreç becerilerinden olan problemi hissetme, gözlem, deney,
veri toplama ve analiz etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Panel Grubu: Öğrenciler katıldıkları panel
faaliyetinde “SEVGİ” temasını farklı boyutlarıyla
tartışmışlardır. Panel faaliyeti ile, öğrencilerin
panelin ne olduğunu anlamaları, bir olayın farklı
boyutlarını tartışma, görüşlerini toplum önünde
sunma, dinleme ve fikrini söyleyebilme
becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Çalıştay Grubu: Öğrenciler "evde, sokakta ve
okulda çocuk oyunlarında karşılaştığımız sorunlar
ve çözüm yolları” konulu çalıştaya katılmışlardır.
Çalıştay faaliyeti ile, çalıştay kavramını ve
adımlarını yaparak yaşayarak öğrenmeleri,
sorunlara çözüm önerileri getirme, grupla çalışma
ve üretme becerilerini geliştirme amaçlanmıştır.
Sanat Sergileri: Öğrencilerin yaptıkları resim,
fotoğraf ve tasarım çalışmalarından oluşan bir
sergi açılmıştır. Sanat sergileri ile öğrencilerin
sanatın da bilim kadar değerli olduğunu
anlamaları, yeteneklerini sergileme imkânı
bulmaları ve estetik duygularının geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Yazarlık Çalışması: Öğrencilerin yazdıkları şiir ve
hikâyeler koordinatör öğretmenlerce incelenmiş
ve uygun görülen eserler “ADIM HAYAL”
ismiyle kitap halinde yayımlanmıştır. Yazarlık
çalışmaları ile öğrencilerin yazmaya karşı istekli
olma, yazabileceklerini ve bir edebi ürün ortaya
kocayabileceklerini görme, yaratıcılık becerilerini
geliştirme ve edebiyata ilişkin olumlu tutum
geliştirmeleri amaçlanmıştır.

6.Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
Öğretmenler açısından: Proje, sonuçları itibari ile okulumuzda görev yapan
öğretmenler, öğrenciler, velilerde, bilimsel araştırma, çalıştay, panel, yazarlık çalışmalarını
ilkokul düzeyindeki çocukların yapabileceği kanaati oluşmuştur. Bunun haricinde
öğretmenler açısından elde edilen sonuçlar, bilimsel araştırma, panel, çalıştay, yazarlık ve
sanat sergileri açma gibi bilimsel temelli faaliyetler hakkında bilgi ve deneyim elde ettiler. Bu
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çalışmaların ilkokul düzeyinde uygulanabileceğini yaparak yaşayarak öğrendiler.
Öğrencilerinin bu konulardaki yeteneklerini keşfettiler. Yenilikçi öğrenme modellerine karşı
olumlu tutum geliştirdiler.
Öğrenciler açısından: Bilimsel araştırma, panel, çalıştay, yazarlık ve sanat sergileri
açma gibi bilimsel temelli faaliyetler hakkında bilgi ve deneyim elde ettiler. Kendi yetenek
alanlarını ve potansiyellerini tanıdılar. Araştırma yapma ve grup önünde sunma eğilimleri
arttı. Kendilerine karşı özgüven, diyalog kurma, topluluk önünde konuşma, dili kullanma,
sorulara cevap verme, problem çözme, karar verme, tartışma, sunum, becerileri arttı.
Veli Açısından: Bilimsel araştırma, panel, çalıştay, yazarlık ve sanat sergileri açma gibi
bilimsel temelli faaliyetler hakkında bilgi sahibi oldular. Çocuklarının yeteneklerini ve
potansiyellerini gördüler. Eğitimin sadece akademik bilgi aktarmak olmadığını, bilimsel
temelli bu tarz çalışmaların öğrencilere kazandırdığı becerileri gördüler ve yaşadılar.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Projenin sürdürülebilirliği açısından, çok düşük maliyetli olması nedeniyle bütün
okullarda uygulanabilir. Kendi okulumuzda takip eden yıllarda da aynı proje yürütülecektir.
Okulumuz öğretmenleri de elde ettikleri bilgi ve deneyimleri ile sonraki çalışmalarda daha
istekli görev alacaklardır. İlimizde yapılan kongre, sempozyum, konferanslara
öğretmenlerimiz özellikle teşvik edilecek. Bu şekilde bilgi ve tecrübeleri artacağından benzer
çalışmalara daha gayretli bir şekilde katılacaklardır.
Yaygınlaştırma faaliyetleri olarak da projenin bütün uygulamaları okulumuz web
sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca proje sonunda kitaplaştırılan “Adım Hayal” adlı kitap
öğretmen, öğrenci ve velilerimize, ayrıca diğer okullarda görevli öğretmenlere dağıtılmıştır.
Okulumuzda yazar öğrenciler tarafından imza günü düzenlenerek yaygınlaşması
sağlanmıştır. Ayrıca 03.12.2015 tarihinde ilimizde yapılan ilkokul müdürleri toplantısında
proje tanıtılmıştır.
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BAK BU HARİKA!
Muhammet Turgay KAYIRAN, turgaykayiran@gmail.com, Mezitli İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü,
Volkan ÖZEL, volkanozel66@hotmail.com, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu,
Tolga ERDİNÇ, detective.tr66@gmail.com, Kuyuluk Ortaokulu,
Metin COŞKUNIŞIK, metincosk@gmail.com, Kuzucubelen Ortaokulu,
MERSİN/Mezitli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
Eğitimde yeni yol ve yöntemlerin birçok alanda
kullanılmaya başlanması ve bu kullanım sonrasında farklı,
yeni ve katma değer sağlayan bir sonuç almak hedefiyle
hazırladığımız ve “Bak Bu Harika!” çatı sloganıyla
uygulamaya koyduğumuz 18 projeyle eğitime inovatif bir
bakış açısı kazandırmak istedik.
Bu kapsamda, Mezitli Millî Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde oluşturulan bir öğretmen ekibi tarafından
titizlikle hazırlanan 18 proje, okulların yapısı, kademesi,
öğrenci sayısı, kapasitesi ve özellikleri göz önüne alınarak 36
okulumuzda uygulanmıştır.
Projeler okullardaki sosyal aktiviteyi arttırmayı
hedefleyen yapısıyla okullarımızın hafızasını tazeleme,
fiziksel, sosyal, bilimsel ve sanatsal yapısını farklı mecralarda yeniden yorumlama
misyonuyla oluşturulmuştur. Projelerimizden 7’ si sosyal, 4’ ü bilimsel, 4’ ü sanatsal ve 3’ ü
de akademik içeriktedir. Böylelikle öğrencilerimizin akademik yönlerini geliştirirken diğer
yönlerinin de geliştirilmesi planlanmıştır.
ABSTRACT
New ways and methods in education have started to be used in many areas and we aim
to obtain a different, new and value added result after this use. We wanted to give an
innovative perspective on education with 18 projects that we put into practice with the
slogan "Bak Bu Harika!"
In this context, 18 projects prepared by a team of teachers established within the Mezitli
National Education Directorate were implemented in 36 schools considering the structure,
grades, number of students, capacity and characteristics of the schools.
Projects were designed to refresh the memory of our schools with the aim of increasing
the social activities in the schools and to reinterpret the physical, social, scientific and artistic
structure in different circles. 7 of our projects are social, 4 are scientific, 4 are artistic and 3 are
academic. Thus, while improving the academic aspects of our students, other aspects are
planned to be developed.
1. Giriş
“Bak Bu Harika!” projelerinin temel felsefesi ve özgünlüğü birkaç noktada
toplanmaktadır. Bunlar, hedef kitleye yönelik yaptığımız eğitim etkinliklerinin sosyal
yönünün ön plana çıkarılması; farklı ve özgün değerlere sadık kalınarak bu değerlerin
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çağdaş bir üslupla vurgulanması; okullarda toplam kalitenin öne çıkarılması; kültürel, tarihî
ve bilimsel birikimimizin tanıtılması; Müdürlüğümüzdeki ve okullarımızdaki insan
kaynakları ve ürün üstünlüklerimizin vurgulanması; eğitimi çeşitlendiren, görsel ve içerik
anlamında zengin bir yöntem kullanan, bunları yaparken özgün ve çağdaş yöntemleri
maksimum kullanan bir anlayışın geliştirilmesidir. Ayrıca projelerimiz ilçemizin eğitimdeki
aktörlerini bir araya getiren ve bunlar arasında ki işbirliğini kolaylaştıran ortak bilince vurgu
yapmaktadır. Daha önceki yıllarda müdürlüğümüz himayesinde projeler uygulanmasına
rağmen bu kadar fazla projenin bir arada olduğu ve bu kadar sayıda öğrenciyi etkileyen bir
çalışma yapılmamıştır.
2. Problem Durumu
Günümüzde, öğrenciler üzerinde ailelerin ve öğretmenlerin beklentilerini
karşılayabilmeleri yönünde bir baskı bulunmaktadır. Bu baskıyı oluşturan unsurlardan biri
öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerinin yanı sıra başta iletişim, takım çalışması ve
sunum becerileri olmak üzere bazı kişisel yeteneklerinin de geliştirilmesidir. Okullarımızda
uygulanan eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için gerek Bakanlık
nezdinde gerekse de Millî Eğitim Müdürlükleri nezdinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu
bağlamda ilçemizdeki okulların proje uygulama ve yürütme kapasitelerini geliştirmek ve
daha önemlisi öğrencilerimizin öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme ihtiyacı
duyulmuştur.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bu çalışmanın amacı öğrencilerimize bilim, kültür, sanat, edebiyat ve çevre gibi hayatın
her alanında işlerine yarayacak el becerilerini arttırma, hayal güçlerini geliştirme ve deneyim
kazandırma gibi yetkinlikler kazandırmadır. İlçemizdeki 36 okulda gerçekleştirilen bu
çalışma sayesinde;
 Öğrenci ve veliler başta olmak üzere, okullarda farkındalık düzeyini arttırmak,
 Bazı projelerimizle fen bilimlerini sevdirebilmek, her gün karşılaştıkları olayların
fen bilimlerinin birer parçası olduğunu gösterebilmek, onları birer fen kafalı birey
haline getirebilmek için yaşadıkları çevreyi büyük bir fen laboratuarı haline
getirmek,
 Öğrencileri bir etkinliğin parçası yapmak,
 Öğrencilerin el becerilerinin gelişmesine katkı sunmak,
 Unutulmak üzere olan bazı kültürel etkinlikleri canlandırmak,
 Müdürlüğümüzün ve okullarımızın proje hazırlama ve yürütme kapasitesini
arttırmak,
 Projelerin bazılarıyla etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesini sağlamak,
 Öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirmek amaçlanmaktadır.
Projelerin uygulanması esnasında öğrencilerin derslerine çalışma hevesinin arttırılması;
takım çalışması olan proje uygulamalarına katılımının sağlanması; iletişim becerilerinin
geliştirilmesi ve aynı zamanda öğrenciye özgüven kazandırılması hedeflenmiştir.
İlçemizdeki 36 okulda 18 farklı proje uygulanmıştır. Bu projelerden bazıları sadece bir
okulda uygulandığı gibi bazıları da 18 okulda birden uygulanmıştır. Yine aynı şekilde bazı
okullar sadece bir proje yürütürken bazı okullar ise 4 proje birden yürütmüştür.
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4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Eğitime inovatif bir bakış açısı kazandırmak amacıyla hazırladığımız projeler
kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda, kapsamlı bir çalışma yapan ilçe proje
ekibimiz gerek daha önce uygulanmış projelerden başarılı olanları almak suretiyle ve
gerekse de kendileri birer proje yazmak suretiyle her bir projenin bütün safhalarını içeren
metinleri hazırladılar. Bu metinlerde projelerin amaçları, hedefleri, süresi ve maliyeti gibi
temel proje mantığının yapı taşları bulunmaktaydı. Okullara ise sadece kendilerine uygun
olarak verilen projeleri uygulamak kaldı. Bunun yanında bir yönerge hazırlanarak aşağıdaki
hususlara dikkat etmeleri istendi:
 Kurumlarında birer toplantı yaparak proje ekipleri kurmaları,
 Kurulan ekiplerin projenin başından sonuna kadar görev yapmaları,
 Okulların proje uygulamalarını bir takvime bağlamaları,
 Proje maliyetlerinin gerek okulların kendi bütçelerinden ve gerekse de okul-aile
birliklerinin yardımlarından karşılanması,
 Proje metinlerinin birer rehber olduğunun unutulmaması ve gerektiğinde okulun
sosyal ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak projenin özünü
bozmayacak şekilde ekleme ya da çıkarma yapabilmesi,
 Okulların tüm paydaşlarının projelere dahil edilmeye çalışılması.
4.2.

Plan

Faaliyetler

Tarihi

Uygulayıcı

Açıklamalar

Proje
Yürütme
Ekibinin
Oluşturulması ve
Projelerin
Yazılması

02.11. 2015

Mezitli
MEM

İlçe

Mezitli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde
oluşturulan, bir şube müdürü başkanlığındaki 8
kişilik bir ekip projeleri hazırlamaya başlamıştır.

Hazırlanan
Projelerin
Değerlendirilmesi

30.11.2015

Mezitli
MEM

İlçe

Hazırlanmış
olan
toplam
29
projenin
değerlendirilmesi sonucu uygulanacak proje
sayısı 18’ e düşürülmüştür.

Projelerin
Okulların
Özelliklerine
Göre Dağıtılması

08.12.2015

Mezitli
MEM

İlçe

18
projenin
okulların
özelliklerine
göre
dağıtılması. Bu aşamada bazı okullara 1 proje
uygun görülürken bazı okullara 4 proje birden
uygun görülmüştür.

Afiş ve Broşür
Tasarlanması

16.12.2015

Mezitli
MEM

İlçe

Projenin görünürlüğünü arttırmak için bir reklam
ajansıyla anlaşılmış ve projeye özel afiş ve broşür
tasarlattırılmıştır.

Kaymakamlık
Onayı

14.01.2016

Mezitli
MEM

İlçe

Projelerin
uygulanması
onayının alınması.

E-posta Adresi

14.01.2016

Mezitli
MEM

İlçe

Proje adına özel e-posta adresi açılması.
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için

Kaymakamlık

Proje
Koordinatörleri

15.01.2016

Mezitli
MEM

İlçe

Okullardan proje koordinatörü belirlemelerinin
istenmesi

Uygulamanın
Başlaması

08.02.2016

Mezitli
MEM

İlçe

2015-2016
Eğitim-Öğretim
yılının
ikinci
döneminin başlamasıyla okullarda projelerin
uygulanmasına da başlanmıştır.

Resmi Açılış

19.02.2016

Mezitli İlçe
MEM, Proje
Okulları

Projenin resmi açılışı ilçemizden öğrenci,
öğretmen ve idarecilerin de katıldığı bir törenle
yapılmıştır.

Ara Rapor

29.02.2016

Proje
Okulları

Okullara gönderilen yönergeye göre her okuldan,
her ayın sonunda projelerin ilerleyişiyle ilgili
raporlar alınmıştır.

Ara Rapor

31.03.2016

Proje
Okulları

Okullara gönderilen yönergeye göre her okuldan,
her ayın sonunda projelerin ilerleyişiyle ilgili
raporlar alınmıştır.

Final Raporu

29.04.2016

Proje
Okulları

Okullara gönderilen yönergeye göre her okuldan,
proje sonunda projelerin sonuç ve çıktılarıyla ilgili
raporlar alınmıştır.

5. Uygulama
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılına girdiğimiz aylarda hem ilçemizdeki okullara yeni bir
soluk getirmek hem de okullarımızdaki etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesine, materyal
geliştirilmesine ve öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme çalışmalarına
katkıda bulunmak için “Bak Bu Harika” projesini uygulamaya karar verdik. Bunun için ise
titiz ve kapsamlı bir çalışma yapılmasının farkındaydık. İlk olarak bir şube müdürü
başkanlığında Proje Yürütme Ekibi oluşturduk. Bu ekipte İngilizce öğretmeninden sınıf
öğretmenine, meslek öğretmeninden idareciye kadar 8 kişi bulunmaktadır. Proje Yürütme
Ekibimiz öncelikle daha önce uygulanmış ve başarılı olmuş proje örneklerini incelemiştir,
daha sonra ise özgün projeler yazmışlardır. Oluşturduğumuz proje havuzuna konan bu
projeler 29’ u bulmuştur. Daha sonra yapılan titiz bir inceleme ve değerlendirmenin sonunda
proje sayısı 18’ e düşürülmüştür. Bu 18 proje ise ilçemizde bulunan okulların kademesi,
sosyo-ekonomik durumu, potansiyeli ve öğrenci sayısına göre okullara dağıtılmıştır. Bu
aşamada bazı okullara hiç proje verilmezken, bazı okullara en az 1 proje, bazılarına ise en
fazla 4 proje verilmiştir. Bu aşamadan sonra ise Kaymakamlık Onayı alınmış ve ikinci
dönemin başlaması ile okullar tarafından projelerin uygulanmasına da başlanmıştır. Projenin
tüm aşamaları, ilçemiz okul müdürlerinin bulunduğu bir toplantıda ayrıntılı olarak
anlatılmıştır. Uygulamaların başlangıç aşamasında okullardan proje koordinatörü olarak
müdür yardımcısı ve öğretmen belirlemeleri istenmiştir, Proje Yürütme Ekibimiz bu
koordinatörlerle sürekli iletişim içinde olmuştur.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
“Bak Bu Harika” çatısı altında toplanan 18 proje toplamda 36 okulumuzda
uygulanmıştır. Bir okulun birden fazla proje uyguladığı ya da bir projenin birden fazla okula
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verildiği göz önünde bulundurulursa toplamda 53000 öğrenciye ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu
kadar fazla projenin ve okulun olduğu bir projede toplamda kaç öğrenci, öğretmen ya da
velinin projelere ne ölçüde direkt dahil olduğu ya da etkilendiği sonucuna net bir şekilde
ulaşmak çok güçtür. Ancak yine de bazı rakamlar verilebilir. Örneğin:

6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Proje uygulamaları esnasında ve sonrasında öğrenci, veli ve öğretmenlerden olumlu
geri dönüşler alınmıştır. Proje ile ilgili haberler okulların ve Mezitli İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğünün WEB sitelerinde proje süresince yayınlanmıştır. Ayrıca TRT Haber kanalı
“Mezitli İçin Çal” ve “Annemle Geldim Oyun Oynamaya” projelerimizi haberleştirip
yayınlamıştır. Haberde öğrenci ve velilerin de olumlu izlenimlerine yer verilmiştir.
Hazırlamış
olduğumuz
18
projenin
metinleri,
Müdürlüğümüzün
http://mezitli.meb.gov.tr WEB sitesinde herkese açık şekilde bulunmaktadır. Böylelikle arzu
eden okul ya da öğretmenler Türkiye’ nin neresinde olursa olsun projelerimizi alıp kendi
okullarında da uygulayabilirler.
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SAMSUN, ADIM ADIM BAŞARI PROJESİ
Selim ÇAKIR, samsunmem@gov.tr,
Rahmi YORULMAZ, samsunmem@gov.tr,
Vaiz DOĞAN, samsunmem@gov.tr,
Ali Kemal ÖZBİŞİRİCİ, alikim83@hotmail.com,
Dilek YAZICI DEMİRCİ, dilekyazici@gmail.com,
Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
Ulusal ve uluslararası sınavlarda alınan sonuçların ilimizin imkanları ile ters orantılı bir
manzara sergilemesi sorumluluk bilincimizi tetiklemiş ve başarımızın yönünü değiştirmeyi
hedefleyen Adım Adım Başarı projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında tamamen
kazanım temelli hazırlanan onlilne testler ve etkinlikler bir portal üzerinden il çapında
paylaşılmaktadır. Ayrıca, yıl içerisinde çeşitli aralıklarla kazanım değerlendirme sınavları
uygulanmaktadır. Kazanım değerlendirme testleri ve online olarak çözülen testlerdeki her
bir soru için ayrıntılı raporlamalarla, öğrencilere hangi kazanımları ne ölçüde edindiklerine
dönük dönütler verilmektedir. Tüm idareci ve üst düzey yöneticilerin de erişebildikleri bu
dönütler sayesinde kurumlar performanslarını süreç içerisinde ve sürekli olarak takip
edebilmekte ve gerekli önlemleri gerektiği anda hayata geçirebilmektedirler.
ABSTRACT
That the results received in the national and international exams reflect an inverse ratio
with the facilities of our city has urged our sense of responsibility and as a result, Step by
Step Success Project aiming to reverse the direction of our success has been put into practice.
Within the scope of the project, online multiple test questions and activities written in
complete accordance with the objectives have been published via an internet portal.
Furthermore, formative or summative assessment test have been applied in different
intervals throughout the year. With the submission of detailed evaluation reports of the
every single question in the affirmative/summative tests and online tests, the students are
provided feedback concerning to what extent they attained which objective. Thanks to these
feedbacks available to the all the directors and senior managers, institutions could track their
performances permanently within the process and put the necessary measures into practice
just at the right time.
1. Giriş
Eğitim sisteminin verimliliği; etkileri uzun yıllar sonra ortaya çıktığından hemen
belirlenememekte ancak öğretim boyutu ile değerlendirildiğinde bazı ipuçları elde
edilebilmektedir. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınavlarda aldığımız
sonuçların ilimizin imkanları ile ters orantılı bir manzara sergilediği gözlemlenmektedir.
Ayrıca, Maarif Müfettişlerinden oluşan Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme (İDK)
Komisyonunca yapılan araştırmada öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini arttıracak
çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur. Söz konusu bu ihtiyaçlardan doğan
projemiz, ilimizdeki tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerle işbirliği içinde öğrencilerin
öğretim programlarında ön görülen kazanımları edinme düzeylerini yükseltmek marifeti ile
TEOG, YGS ve LYS’de akademik başarının sürdürülebilir bir biçimde arttırılmasına hizmet
etmeyi planlamaktadır. Sosyal bilimler alanında zor olan somut ve ölçülebilir veriler sunarak
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kurumlara kendilerini tanıma, başarılı kurumlarla işbirliği içinde olma ve sürdürülebilir
planlarla ilerleme kaydetme fırsatı sunmak marifetiyle de benzer projelerden ayrılmaktadır.
2. Problem Durumu
İlimiz öğrencilerinin YGS ve LYS sınavlarında doğru cevap verdikleri soru sayısının her
yıl azalması ve TEOG sınavlarında istenilen yerde olunamaması bu tabloyu değiştirecek
çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda; ilimizdeki tüm temel eğitim ve
orta öğretim kurumlarına yönelik yapılacak çalışmalarla paydaşlar arasında verilere dayalı
karşılıklı bilgi paylaşımı, iletişim ve işbirliği, dönüt alma ve destek sağlama, süreci izleme ve
değerlendirme gibi aşamalarla ivmenin yönünü değiştirecek adımlar kritik öneme sahiptir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Projemizin amacı ilimizdeki temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin
genel başarıları ile sınava girecek öğrenciler öncelikli olmak üzere, tüm öğrencilerin TEOG,
YGS ve LYS kapsamına giren derslerdeki akademik başarılarını arttırmaktır. Projemizin
hedefleri ise il genelinde, derslere yönelik paylaşımların yanında ölçme ve değerlendirme
işlemlerinin yapılmasına imkan verecek interaktif bir yazılım programını içerecek bir portalı
erişme açmak; interaktif hizmet verecek olan bu portala kazanım temelli öğretimsel içerikler
ve bu kazanımların edinilme düzeylerini ölçmeye yarayacak araçları yüklemek; paydaşlara
ölçme, yeniden ölçme ve sınav analizleri ile eksik öğrenmelerin tamamlanmasına yönelik
dönütler vermek ve bir ön test olarak kabul edilen ve projemizce 13-14 Kasım 2014
uygulanan KDS sonuçlarına göre branş bazında Türkçe: 10, 87; Matematik: 8,98; Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi: 11,54; Fen ve Teknoloji: 10,13 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: 9,23 ve
İngilizce: 6,85 olan ortalamalarımızı proje bitimi olan Temmuz 2017’de tüm branşlar için %5
oranında arttırmak olarak saptanmıştır.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Hazırlanan ve paylaşılan dokümanlar, basılı veya online olarak uygulanan kazanım
değerlendirme sınavları vasıtasıyla, kazanımların ne ölçüde edinildiğini gösteren ve Mysql
ile ASP.Net programları ile interaktif portal üzerinden yapılan bir ölçme, bu ölçmenin
sonunda portal tarafından sunulan raporlara dayalı olarak öğrenci, öğretmen veya
kurumlarca yapılacak eksik öğrenmelerin tespitine yönelik bir değerlendirme ve portala
düzenli olarak yüklenen dokümanlarla yeniden ölçme ve değerlendirme yöntemleri
projemizin temellerini oluşturmaktadır.
4.2. Plan
Projemiz kapsamınca takvimi planlanmış faaliyetler aşağıdaki tabloda özet halinde
sunulmuştur:
Faaliyetler ve Takvim

Açıklamalar

1. Proje Yürütme Kurulu ile İzleme ve
Değerlendirme Kurulunun oluşturulması
(Ekim 2014)
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2. Proje kapsamında gerekli fiziki ve teknik
alt yapının oluşturulması
(20 Ekim2014)

Projenin yürütülmesini mümkün kılacak olan gerekli donanım
ile paylaşılan dokümanlar vasıtasıyla ölçme, değerlendirme ve
raporlandırmaya imkân sağlayacak bir yazılımın hazırlanması.

3. Projenin ilgili birimlere duyurulması ve
editör öğretmenlerden oluşacak temel
eğitim ve orta öğretime yönelik
komisyonların oluşturulması (Aralık
2014)
4. İnteraktif eğitim portalına kazanım bazlı
öğretimsel içerikler ve testlerin
yüklenmesi (Aralık 2014-Temmuz 2017)
5.Projenin ile duyurulmasına yönelik
görünürlük faaliyetleri
(2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı)

Editör öğretmen kavramı, interaktif portal üzerinden doküman
paylaşımı yapan TEOG, LYS ve YGS’de soru getiren tüm
branşlardan toplamda 20 öğretmene karşılık gelmektedir.

Bu süreç proje süresi boyunca devam edecektir.









6.İl genelinde basılı veya online olarak
kazanım değerlendirme sınavlarının
hazırlanıp uygulanması

Vali Bey’in katılımlarıyla tüm İlçe Millî Eğitim Müdürlerine
ve Okul Müdürlerine yönelik tanıtım,
Proje sistem yöneticilerince, Maarif Müfettişlerinden oluşan
İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin katılımlarıyla
tüm Okul Müdür Yardımcıları ve rehber öğretmenlerine
yönelik tanıtım
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı sene sonu seminer
döneminde editör öğretmenlerince ilçe ziyaretleri ile
ilçelerdeki tüm okul zümre başkanlarına yönelik yapılan
tanıtım
Proje sistem yöneticilerince ilimizdeki tüm bilişim
öğretmenlerine yönelik tanıtım
İşbu tanıtımlarda kullanılmak üzere projemizin işleyişi ile
amaç ve hedeflerini belirten roll-up, video, afiş ve
broşürlerin hazırlanıp katılımcılarla paylaşılması

Basılı olarak uygulanan Kazanım Değerlendirme Sınavları
(KDS):

13-14 Kasım 2014 - 8. sınıflara yönelik KDS

20 Ocak 2015 - 8 ve 12. sınıflara yönelik KDS’ler

25 Şubat 2015 - 12. sınıflara yönelik KDS

8 Nisan 2015 - 8. sınıflara yönelik KDS

27-28 Mayıs 2015 - 12. sınıflara yönelik KDS

3-4 Haziran 2015 - 12. sınıflara yönelik KDS

17 Aralık 2015 - 12. sınıflara yönelik KDS

23 Şubat 2016 - 12. sınıflara yönelik KDS

12-13 Nisan 2016 - 8. sınıflara yönelik KDS
Online olarak veya okulların portalımız üzerinden kitapçık
formatında paylaşılan soruların çıktılarını alarak optik formları *
komisyonumuzu ulaştırmaları marifetiyle yapılan KDS’ler:





16-17 Kasım 2015 - 8. sınıflara yönelik KDS
11-15 Ocak 2016 - 8. sınıflara yönelik KDS
22-26 Şubat 2016 - 8. sınıflara yönelik KDS
28 – 30 Mart 2016 - 8. sınıflara yönelik KDS**

*İl düzeyinde uygulanan bütün sınavlara ait optik formlar ekibimizce, proje bünyesinde satın alınan optik okuyucularla yapılmaktadır.
**İl genelinde yapılan 8. ve 12. sınıflara yönelik KDS’lere toplamda 160.000 öğrenci katılmıştır.
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5. Uygulama
Proje metninin hazırlanması ve onayının alınmasını takip eden süreçte ivedilikle yazılım
ve donanım süreci aşılmış ve komisyon il genelinde ilk basılı TEOG denemsini 13-14 Kasım
2014 tarihinde uygulamıştır. Projenin il genelinde sahiplenilmesi ve bilincine varılmasına
yönelik yapılan tanıtımlara başta Valimiz olmak üzere, İl Millî Eğitim Müdürümüz, Teftiş
Kurulu Başkanımız ve Maarif Müfettişlerinin arasından oluşturulan İDK üyeleri bizzat
katılarak sırasıyla tüm okul müdürleri, okul müdür yardımcıları ve rehber öğretmenleri ile
bilişim öğretmelerine gerekli bilgilendirmeleri yapmıştır. Bunu editör öğretmenlerimizin ilçe
ziyaretleri ile tüm okulların zümre başkanları ile birebir görüşmeler yapıp etkileşimde
bulunması izlemiştir.
İlimizdeki temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarına kayıtlı tüm öğrencilerin kendilerine
tanımlı şifrelerle erişebildiği interaktif portalımızda, temel eğitim ve ortaöğretim
düzeyindeki her bir sınıf kademesinde okutulan kitapların tüm ünite ve kazanımları
tanımlanmış olup, kullanıcılar tamamen kazanım temelli olarak yazılmış etkinlik ve online
sınavlara erişebilmekte ve sistemden hangi kazanımları öğrenip hangilerinde sıkıntı
yaşadıklarına dönük geri bildirim alabilmektedir.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
700 okul, 16.500 öğretmen ve 145.000 öğrencinin kayıtlı olup erişim sağlayabildiği
interaktif portalımızda Kasım 2016 tarihi itibariyle 30.000 online test sorusu ve 5.000 etkinlik
bulunmaktadır.
Projemizce Hazırlanan
KDS Tarihleri

TEOG, YGS ve LYS’ye Ait
Tarihler

Benzer Soru Sayısı

13-14 Kasım 2014

26-27 Kasım 2014 (TEOG)

34 soru (120 soru içerisinden)

% 79

25 Şubat 2015

15 Mart 2015 (YGS)

20 soru (OSYM’ce paylaşılan 31
soru içerisinden)

% 87

8 Nisan 2015

29-30 Nisan 2015 (TEOG)

75 Soru (120 soru içerisinden)

%90

20 soru (ÖSYM’ce paylaşılan 69
soru içerisinden)

%73

43 soru (120 soru içerisinden)

%94

89 soru (160 soru içerisinden)

% 89

27-28 Mayıs 2015
3-4 Haziran 2015

13-14 Haziran 2015
20-21 Haziran 2015 (LYS)

16-17 Kasım 2015

25-26 Kasım 2015 (TEOG)

17 Aralık 2015
23 Şubat 2016

13 Mart 2016 (YGS)

Kazanım
Örtüşme
Oranı

Proje ekibimiz tarafından hazırlanan KDS sınavları ile ulusal düzeyde yapılan sınavlar
arasında %46’lık ortalama benzer soru yakalama ve %86,6’lık ortalama kazanım örtüşme
oranı yakalanmıştır. %46’lık bir benzer soru yakalama oranı, bu soruların çoğunun
neredeyse birebir aynı olduğu düşünüldüğünde, sınava yönelik anlamlı bir başarı ifade
edebilecektir. Bu bilgiler dahilinde, ön test olarak kabul edilen 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde
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uygulanan sınav ile projemizce uygulanan 12-13 Nisan 2016 tarihli son KDS’de branş
bazındaki artışlar aşağıdaki belirtildiği gibidir:
Branşlar

12-13 Kasım 2014

12-13 Nisan 2016

Türkçe

10,87

12,92

Matematik

8,98

10,62

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

11,54

13,93

Fen ve Teknoloji

10,13

10,82

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

9,23

11,18

İngilizce

6,85

9,08

Ayrıca, projemizce paylaşılan bütün dokümanların sadece erişim ve olanakların zaten
kolay ve fazla olduğu merkez ilçeleri değil, aynı zamanda alt yapısı ve insan kaynakları
yetersiz olan az gelişmiş yerleşim birimlerimizdeki okulları da kapsıyor olması fırsat
eşitliğinin eğitime yansıtıldığının ifadesi olmaktadır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Elektronik ortamda sunulan ve uzaktan erişime açık olan interaktif eğitim portalımız
zaman, mekan ve kişi sınırlaması olmadan herkese açık olabileceğinden Türkiye çapında
uygulanabilme özelliğine sahiptir.
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Yunus YAPALI, yunusyapali@gmail.com,
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi.
ÖZET
Çocukların yazma becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar ders içi ve ders dışı
etkinliklerde zaman zaman yapılmaktadır. Çalışmalarımızın ayırt edici özelliği; hikâyenin,
oluşturulan kahramanların, konunun minik yazarların kendi kalemlerinden yazılmış,
resmedilmiş, oynanmış ve hikâyenin yayımlanmış olmasıdır. Çalışmanın eğitimin her
kademesinde uygulanabilirliği ile gelecek nesillerde okuyan, yazan, yeni fikirler üretebilen
bireylerin artması için temel teşkil edeceği düşünülmektedir.
ABSTRACT
From time to time, the studies that aimed to enhance the competences of writing skill of
children are done in lessons and extracurricular activities. The severalizing feature of our
studies is; the story, its heroes, its subject are drawn and written by little writers’ pen and it
was roll-played and published by themselves again. With the applicability of the study in all
grades of education, it’s considered that it will constitute a basis for increasing the number of
individuals that read, write and produce new ideas in the next generations.
1. Giriş
Öğrencilerde hayal kurma, kurgulama ve yazma isteği oluşturulması sonucunda yazma
becerileri ortaya çıkarılarak, özgün eserler üretmelerinin mutluluğunu yaşamalarını
sağlamak, özgüven eksikliğinin öncelikli olarak giderilmesi, sorumluluk alabilen, fikirlerini
sesli ifade edebilen, yaratıcı ve cesur bireyler yetiştirmeye yönelik çalışmalar bir ihtiyaç
olarak görülmüştür. İşte bu noktadan hareketle, eğitimde drama yöntemi sayesinde
bilgilerin birinci elden öğrenilmesini sağlamak, öğrencileri pasif durumdan kurtararak aktif
hale geçirmek, kendilerini tanıyan ve düşüncelerini iyi ifade edebilen bireylerin yetişmesine
katkıda bulunmak, drama yönteminin etkililiğini vurgulamak amacıyla çalışmalarımıza
başladık. Hikâye tiyatro sahnesine aktarılırken hiçbir karakterin ön plana çıkarılmadığı
demokratik bir ortamda rol dağılımları yapılarak sahneye uyarlanmıştır.
2. Problem Durumu
Öğrenciler duygu, düşünce ve hayallerini doğru ve etkili bir biçimde aktarmakta
sıkıntılar yaşamaktadırlar. Gelişen teknoloji ile birlikte kitap okuma ve yazma etkinlikleri
azalmaktadır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
“Eğitimde drama veya yaratıcı drama alanlarının temel amaçları, bireydeki tüm
bilişsel, duyuşsal ve devinimsel davranış alanlarını geliştirmektedir.” (Adıgüzel,2015,s.49)
Öğrencilerin neyi nasıl yazacakları konusunda, okullarda almış oldukları eğitimi destekleyici
bir yaratıcı yazarlık deneyimi yaşamaları ve ortaya kalıcı bir ürün koymalarını sağlamak.
Ayrıca bu çalışma ile sadece yazarak değil, oyun temelli bir değerler eğitimiyle
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gerçekleştirilen etkinliklerimiz sayesinde, beden dilini de etkili bir şekilde kullanmalarını
sağlayarak bireysel, sosyal ve toplumsal değerlerin çocuklara kazandırılması istenmiştir.
3.2 . Çalışmanın hedefleri
3.2.1. Kurguladıkları hikâyeye uygun karakterler belirleyip, onlara isim ve birtakım
özellikler vermelerini sağlamak, öğrencilerin kendisini yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde
ifade edebilen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak.
3.2.2. Oluşturulan hikâyeyi kendi yapmış oldukları resimlerle görselleştirmek, kitap
haline getirip yayımlanmasını ve il merkezinde bulunan 195 okula hikâye kitabı
ulaştırılmasını sağlamak.
3.2.3. Hikâyede geçen bazı sahnelerin canlandırılması ile yaparak yaşayarak öğrenme
ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliklere projede olan öğrencilerin %100 katılımını
sağlamak.
3.2.4. Değerler eğitiminin önemini kavrayan, sevgi, saygı, sorumluluk, adalet,
yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, güven, özgüven, hoşgörü, alçak gönüllülük, empati,
kanaatkarlık, çalışkanlık ve sabırdan oluşan 15 kavramı içselleştirmiş, farkındalık sahibi
bireyler olmaları için çalışmak.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Drama yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde amaç; öğrenciyi de öğrenme
işine dâhil etmek, aktif hale getirmek; kalıcı ve verimli bir ders yapabilmektir.
Çalışma kapsamında Beyin Fırtınası ve Öykü Oluşturma Tekniği
yöntemlerinden de yararlanılmıştır. Beyin fırtınası sayesinde konu ile ilgili fikirler
akla gelir gelmez açıklanmış ve bütün fikirler eleştirilmeden yazılmıştır. Öykü
oluşturma tekniği ile tamamladıkları hikâyeler sayesinde oluşturacakları yeni
hikâyeleri için deneyim kazanmaları sağlanmıştır. Tüm bu fikirler ışığında hikâye için
bir konu belirlenmiş ve konuya uygun karakterler oluşturulmuştur. Karar verilen
konu çerçevesinde hikâye genişletilmiş ve yazılmıştır.
4.2. Plan
Projemiz 2015-2016 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır:
Yazma
Öncesi
1.

Uygulama

2.

Uygulama

3.

Uygulama

4.

Uygulama

5.

Uygulama

Yazım
Aşaması

Yazma
Sonrası

Yayım

Canlandırma

Kasım
2016
Aralık
Ocak
Şubat
2016
Mart
2016
Nisan
2016
Nisan Mayıs
2016
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5. Uygulama
 Yazma öncesi aşamasında neler yazılacağı, yazıya nasıl başlanacağı ve yazının
nasıl gelişeceğinin düşünülmesi için gereken zaman tanındı.
 Farklı konularda bireysel olarak kısa hikâyeler yazıldı. Yazılan hikâyeler sınıf
ortamında okundu ve değerlendirildi. “Eğer ben olsaydım….” ile başlayan bir
cümle ile her öğrencinin olayı farklı bir boyutta değerlendirmesi sağlandı.
 Yarım bırakılmış bir hikâyeyi sözlü ve yazılı olarak kendi düşünceleri ve hayal
dünyasında sonlandırarak yaratıcılık, özgünlük ve sentez yapma becerisi
kazandırılmaya çalışıldı.
 Hayal kurma çalışmaları yaparak olmak istedikleri veya drama liderinin
yönergesi ile hayali bir mekâna yolculuk yapıldı. “…yağmurun ıslaklığını yavaş
yavaş hissediyorsunuz. Gittikçe artıyor... Tamamen ıslandınız” şeklinde. Burada
mekânı tüm yönleriyle hayal etmeleri ve bir anlık ta olsa o mekâna yolculuk
yapmaları sağlandı. Türkçe dersiyle ilişkilendirilme sağlanarak öğrenciler Türkçe
öğretmeninin yardımıyla yazım ve dil bilgisi konusunda bilgilendirildi.
 Beyin fırtınası yöntemi ile tüm fikirler özgürce ortaya konuldu. Hikâyenin çıkış
noktası ve devamı için uygun fikirler değerlendirildi.
 Ortak bir hikâye konusu belirlenerek hikâyenin giriş gelişme ve sonuç
bölümlerinde hangi konuların anlatılacağı görüşüldü.
 Canlandırma etkinlikleri için hikâyede geçen karakterlerin kostümleri hazırlandı.
 Proje boyunca yapılan tüm etkinliklerin ürünü olan hikâye kitabının
yayımlanması için Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü’ne ISBN numarası için başvuruda bulunuldu. Yapılan
değerlendirmeler sonucu ISBN numarası verilmesi uygun görüldü. Alınan ISBN
numarasıyla hikâye kitabı yayımlandı.
 Hikâyedeki kahramanların ve verilmek istenen toplumsal mesajların daha iyi
kavratılmasını sağlamak amacı ile hikâyenin bazı bölümleri velilerin kendi
elleriyle hazırlamış olduğu kostümlerle sahnede canlandırıldı.
 Hikayede yer alan kahramanların yine veli öğretmen ve öğrenci işbirliği ile
oyuncakları hazırlanarak motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlanmıştır.
 Okul Müdürü, drama eğitmeni, okul- aile birliği başkanı, rehberlik uzmanı,
psikolojik danışman, çocuk gelişim uzmanı, görsel sanatlar ve Türkçe
öğretmenlerinden oluşan “Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurulmuş
olup bu komisyon her ay yapılan çalışmaları kontrol etmiştir.
 Uygulamalar sırasında yapılan çalışmaların fotoğraf ve videoları kaydedilmiş, bu
fotoğraf ve videolar sonrasında izlenerek değerlendirmeleri yapılmıştır.
 Uygulamalar esnasında ve sonunda öğrenci velileri ile görüşmeler yapılarak
çocuklardaki kişisel değişim ve gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Projenin çocuklara kazandırdığı bakış açısı ve kitap okuma alışkanlığını
arttırmaya dönük kazanımları hakkında velilerinin görüşleri alınmıştır.
 Projede yer alan öğrencilerle yazarlık deneyimi üzerine görüşmeler yapılarak
projenin onlar için olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmeleri yönünde
görüşleri alınmıştır.
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6.Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
 Projeye katılan öğrencilerin yazmış oldukları hikaye kitabı ile kendisini yazılı ve
sözlü olarak en iyi şekilde ifade edebildikleri,1 numaralı hedefe ulaştıkları
gözlemlenmiştir.
 Hikâye kitabı kendi yapmış oldukları resimlerle görsel zenginlik kazanmış,
yayımlanmış ve 1000 adet basımı gerçekleşmiştir. 2. Hedefe ulaşılma oranı %100
oranında gerçekleşmiştir.
 Hikâye sahneye uyarlanmış ve öğrenciler okullarda hikâyeyi canlandırmışlardır.
8 ilkokulda bulunan toplam 3606 öğrencinin 3426’sı yapılan canlandırmaları
izlemiştir. İzlenme oranı % 95 oranında gerçekleşmiştir.
 Değerler eğitimi kapsamında öğrencilere ve oyunculara hatırlatılmak istenilen ve
hedeflerde belirtilen 15 kavram hikâyede ilgili bölümlerde işlenmiştir. Değerler
eğitimi kapsamında belirlenen kavramlar hikâyeye aktarılmıştır.
 18 veli proje boyunca aktif olarak katılım gerçekleştirmiş, sahnede canlandırılan
hikayenin kostümlerini ve oyuncaklarını hazırlamıştır. Velilerin hepsinin projeye
dahil olmasıyla katılım %100 gerçekleşmiştir.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bu proje eğitimin her kademesinde yer alan öğrencilere uygulanabilir ve öğrenciler
için model oluşturabilir.Yaparak yaşayarak öğrenme temel alınarak öğrenme “bireyin
yaşantıları yoluyla” gerçekleştiği için öğrenci öğrenme sürecine bizzat katılmıştır. Yazdığı,
okuduğu ve canlandırdığı için sürekli aktif durumdadır. Çalışmanın eğitimin her
kademesinde uygulanması gelecek nesillerde okuyan, yazan, yeni fikirler üretebilen
bireylerin artması için temel teşkil edeceği düşünülmektedir.
KAYNAKLAR
Adıgüzel, Ö. (2015). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Pegem Akademi.
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ROTA
Tekin GÜR, tekingur@hotmail.com,
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
Bu proje asla bir yarış değil, kazanım eksikliklerini tamamlama çalışmasıdır. Tokat İl
Millî Eğitim Müdürlüğümüzce eğitim öğretim yılı başlamadan yapılan planlamada ulusal
çapta yapılan sınavların 3 yıllık veri analizleri yapılarak, öğrencilerimizin gerek ortaokul ve
gerekse liselerdeki kazanım eksiklikleri için çalışma yapılması planlanarak uygulamaya
geçilmiştir. 64 uzman öğretmen tarafından 16 ayrı ders için, yıllık planlar, sınav tarihleri ve
kazanımlar hazırlanarak tüm paydaşlarla paylaşılmıştır. Sınav sorularıyla birlikten her bir
öğrenci için optik form basılarak 67.036 öğrenciye yönelik “Ortak Kazanım ve
Değerlendirme” sınavları yapıldı. Tüm sınavlar tokatrota.com üzerinde online olarak
değerlendirilmiş ve paydaşlara açılmıştır. Okulların kendi türlerinde akademik durumlarını
ilçede, ilde ve ülke genelinde görmeleri sağlandı.
Eksiklikleri tamamlamak için
akademisyenler, yönetici, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle “Sosyal Bilimlerde Nitelik
Geliştirme Çalıştayı dahi yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla Türkçede 2016 YGS puan
istatistiğinde ilimizin ortalamasında % 6 artış olduğu görülmüştür.
ABSTRACT
This Project is definitelty not a contest but an effort to fulfill the deficiencies of
learning outcomes. In the plan of Tokat National Education Directorate prepared before the
education year, it is decided to analyse the last three years national exams data and to take
precautions to fulfill the deficiencies of learning outcomes of both middle school and high
school students.Annual plans, exam dates and learning outcomes are prepared by 64 expert
teachers for 16 different subjects and shared with all related people. Exam questions and
optical formsa are printed for each students and “Common Exams to Evaluate Learning
Outcomes” are held for 67.036 students. All these exams are evaluated online and declared
on tokatrota.com website.With the help of these exams all schools are provided with the
chance to see how successful they are in the district, province and country compared to their
school types. To fulfill the deficiencies a “Workshop to Develop the Quality in Social
Studies” is held with academicians, managers, teachers, students and parents. After this kind
of studies, %6 increase is observed in 2016 YGS Turkish score.
1. Giriş
Başarı istenen sonuca ulaşma, güdülen amaca erişme, isteneni elde etme olarak
tanımlanabilir. Carter’e göre, akademik başarı herhangi bir okulda okutulan derslerde
geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile
belirlenen beceriler ya da kazanılan bilgilerdir (Akt. : Doğusal-Tezel, 1987,8). Okul başarısı,
öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş
olduğu ilerlemedir (Demirtaş ve Güneş 2002).Akademik başarıya ulaşmak için öğrencilerin
öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesi hem öğrencinin bu süreçte dersin amaçlarına ne
düzeyde ulaştığını hem de öğretmenin öğrencilere ne düzeyde etkili öğretim yaptığını
gösterir. Gerekli durumlarda kazanım eksiklikleri gidermek için tedbir almayı sağlar. Sadece
akademik başarı odaklı olmayıp aynı zamanda başarısızlıkların-eksikliklerin- nedenlerini
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sorgulayıp çözüm yollarının üretildiği bir proje olması bakımından özgün bir çalışmadır.
Tokat il-ilçe-köy ve mezralarına kadar her okula ve öğrenciye ulaşan, sonuçlarının tüm
taraflarıyla ayrıntılı olarak incelenen kapsamlı bir çalışmadır.
Dönüt, öğrencinin öğrenme sürecinde değişiklikler yapmasına ve hedefe ulaşmasına
yardım eden bir işleve sahiptir. Öğrencilere verilen dönütün etkili olabilmesi için doğru bir
strateji geliştirilmesi gerekmektedir (Mason ve Brunning, 2001). Bu strateji öğrencilerin
mevcut bilgileri ile öğrenme hedefleri arasındaki bağlantının kurulmasına hizmet etmelidir.
Smyth ve Henry (1985) Dönütün öğrenmenin amacına hizmet eden bir yapıda olması
gerektiğini belirterek, dönüt vermeden önce öğrencinin neyi ne kadar bildiğinin belirlenmesi
gerektiğini ifade etmişlerdir. Dönütteki amaç kazanım eksikliklerinin giderilmesidir. Ancak
öğrencilerin nitelikli öğrenmeyi gerçekleştirmeleri verilen dönütlerin etkili olması ile
ilişkilidir (Smyth ve Henry, (1985). Bu açıklamaya ek olarak, Nicol (2007) etkili bir dönütün
öğrenciye kendi öğrenme süreci üzerine bilgi vermesi ve böylelikle öğrencinin kendi
öğrenme sürecinin farkına varmasını sağlaması gerektiğini ifade etmektedir. Tokat ilimizin
liselerimizdeki YGS ile ortaokullarımızdaki ortak sınavlarda (TEOG) orta düzeyde akademik
başarısının olması bizi bu çalışmaya adeta zorunlu kıldı.
2. Problem Durumu
İl düzeyinde yapılan değerlendirme ve zümre toplantılarında ulaşılan veriler
doğrultusunda (kkis.osym ile http://odsgm.meb.gov.tr/) ortaokul ve ortaöğretim
kurumlarının akademik başarı düzeyinin istenilen seviyede olmaması tespit edilmiştir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Mevcut imkânları en etkin şekilde kullanarak her kademedeki bireyleri ulusal ve
uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlarla donatarak yeterli seviyede daha
üst öğrenim kurumuna geçebilmelerine olanak sağlamak.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım
oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, başarısızlık nedenlerini çok
yönlü analiz ederek, süreçte rol alan tüm personelle birlikte çözüm yollarını geliştirmek ve
okullarımızdaki yönetici ve öğretmenlerin başarılı çalışmalarını ödüllendirerek, verilere
dayalı yönetim anlayışını tüm okul ve kurumlarımızda yaygınlaştırmakla beraber
okullarımız arasındaki kalite farkını azaltarak öğrencilerimizin akademik başarılarının
artırılması hedeflenmektedir.
4. Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Ortak kazanım değerlendirme sınavlarıyla istenen akademik başarıya ulaşmak;
öğrencilerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik ödüllendirilmesi izlenen
yöntemdir.
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4.2.Plan
No.

Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

1

07.09.2015

20.09.2015

Temel öğretim-

2013-2015 yılları arasında ÖSYM ve
TEOG verilerinin ilimiz düzeyinde çok
yönlü değerlendirilmesi

Ortaöğretim
2

07.09.2015

28.09.2015

Temel öğretim-

Soru Hazırlama Komisyonu'nun
kurulması

Ortaöğretim
3

07.09.2015

28.09.2015

Ölçme- Değerlendirme Ekibi

Ortaokul ve liselerin yıllık planlarının
hazırlanması

4

07.09.2015

28.09.2015

Ölçme- Değerlendirme Ekibi

Ortak kazanım değerlendirme sınav
tarihlerinin belirlenmesi

5

11.11.2015

28.04.2016

Ölçme- Değerlendirme
Ekipleri

Kazanım analizlerinin yapılması

6

11.11.2015

28.04.2016

Temel öğretim-

Devam-devamsızlık, onur-teşekkürtakdir belgeleri vs. istatistiklerinin
tutulması

Ortaöğretim-Din öğretimiMesleki eğitim

5. Uygulama
5.1.Çalışmanın uygulanması
Rota projesi okullarda okul müdürü başkanlığında, ölçme ve değerlendirmeden
sorumlu müdür yardımcısı, öğrenci koç temsilcisi, sayısal ve sözel alanlardan birer öğretmen
ile bilgisayarda yetkin başka bir öğretmen ile oluşan ölçme değerlendirme ekipleri (ROTA)
kuruldu. İlçelerde, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri başkanlığında, ortaöğretim, mesleki ve
teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik birimi şube müdür/müdürlerinden
oluşan kurulca; ilde, İl Millî Eğitim Müdürünün belirlediği İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
Başkanlığında, Ortaöğretim, Mesleki Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik
Birimi Şube Müdürlerinden oluşturulan kurulca yürütülür. Her okulun TEOG ve YGS-LYS
son 3 yılın sonuçlarının tek tek analizleri yapıldı.

Okullar açılmadan önce yapılacak olan ortak kazanım değerlendirme sınavı
tarihlerinin, ders kazanımlarının İl Millî Eğitim Müdürlüğünün internet adresinde
yayınlandı. İlde yapılacak olan sınavlarda ortak hareket edilmesinin sağlanması için sınav
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yapılacak olan derslerin yıllık planların İl Millî Eğitim Müdürlüğünün internet adresinden
ve ADİS ortamında okulların açıldığı gün yayınlandı. İldeki tüm öğretmenlerin yapılacak
olan sınav tarihleri, kazanımlar ve derslerde yıllık uyması gereken planlar noktasında yazılı
olarakda bilgilendirildi. Ortak kazanım değerlendirme sınav tarihleri belirlendi. (11.11.2015,
07.01.2016, 01.03.2016, 12.04.2016). Ortaokullarda 6 dersten, liselerde ise 10 dersten ortak
kazanım değerlendirme sınavı yapıldı. Yapılacak olan sınavlarda gönüllük esas olmak üzere
her branştan 4 olmak üzere toplamda 64 öğretmen görevlendirildi. Ortak kazanım ve
değerlendirme sorularının okullardan oluşan bu öğretmenlerce ortak bir şekilde oluşturuldu.
Daha sonra ilçelerden oluşturulan olan üst kurulca soruların gözden geçirilerek baskıya
hazır hale getirildi. Gizlilik ilkesi çerçevesinde hazırlanan sorular ve her bir öğrencinin kendi
adına optik formların hazırlanarak kutularla okullara arabalarla nakli sağlandı ve aynı
şekilde geri dönüşümü sağlandı. Sınavlar açıklandıktan sonra okullardan kazanım
eksiklikleri için sınıfların ders ders kazanım analiz çalışmaları yapıldı. Tokat İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzün çalışmalarındaki ana tema kazanım eksikliklerinin tespiti ve
giderilmesidir. Akademik başarıyı artırmak için okullarımızda devam-devamsızlık, onurteşekkür-takdir belgeleri vs.. istatistikleri de diğer paydaşlarca yürütüldü.
5.2. İzleme ve değerlendirme
İl Mili Eğitim Müdürlüğünün tüm paydaşlarınca sonuçlar incelendi. Aylık yapılan
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüyle yapılan toplantılarda da süreç incelenerek eksik
kazanımların tespit edilmesi sağlandı.
Gerek il yöneticileri gerekse maarif müfettişleri kazanımlar noktasında okullarda
bilgilendirmeler ve takibi yaptılar. 174 ortaokul ve 81 lisede her sınıf düzeyinde yapılan her
ortak kazanım değerlendirme sınavı sonucunda eksik konular tamamlanma yoluna gitmiştir.
6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Okulların kendi türünde akademik durumlarını ilçede, ilde ve ülke genelinde
görmeleri sağlandı. Lakin bu toplantılar asla toplu listeler alınmayıp, birebir sadece o okula
has sonuçların değerlendirmesi sağlandı. Okullarda sınavların ortak yapılması ve
sonuçlarının çok yönlü analiz edilmesi düzenli hale getirildi. Sunular web tabanlı olarak
hazırlanıp okullara internet ortamında verildi.(tokatrota.com). Öğrencilere yapılan mesleki
yönlendirme ve rehberlik çalışmalarıyla sağlanan farkındalık; öğrencileri motive etme, okulu
benimseme ve okul kültürünü oluşturarak, okul aidiyetini artırmış, disiplin olaylarında
azalma meydana gelmiştir. İl ve ilçe yöneticilerinin Rota Projesiyle beraber görev
alanlarındaki okulların akademik başarılarının çok yönlü görmeleri ve tedbir almaları
sağlandı. Özellikle son 3 yılın verileri YGS ve LYS sonuçları teker teker incelenerek başarıyı
artırıcı ortak kazanım sınavının yapılması sağlandı.
Sınavlardan sonra okul yönetiminin öğretmenlerle sonuç değerlendirme sürecini
takip etmesi sağlanmıştır.(okul öz değerlendirme toplantıları). Her sınavdan sonra geçmiş
sınavlarla karşılaştırmalı sonuç alması sağlanmış, ulusal çaptaki sınavlar için eksikliklerin
giderilmesi sağlanmıştır. İlin genelinin akademik başarısının çok yönlü olarak verilerle
ortaya konulması, ilin akademik yönden geleceğe yönelik planlamaların yapılmasında
kaynak oluşturmuştur. Projenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte ilin akademik düzeyinin
daha görünür kılınması gerçekleşmiştir. İstatistikî verilerle problemlerin öncesinin görülmesi
ve buna dönük çalışmaların yapılmasına katkı sağlamıştır. YGS deki sosyal bilimler
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alanındaki istatistiklere bakarak, sonuçları artırmak amaçlı olarak da akademisyenler,
yönetici, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle “Sosyal Bilimlerde Nitelik Geliştirme, Strateji
Belirleme Çalıştayı” yapılmıştır. YGS sosyal bilgiler alanında 2013 yılında 12.03, 2014 yılında
10.91 ve 2015 yılında 10.25 net olduğu anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda istatistik olarak
baktığımızda 2016 YGS sonuçlarına önemli bir katkı sağladığı anlaşılmıştır. Özelikle
öğretmenlerce hazırlanan sınav sorularıyla ulusal çapta yapılan sınavlardaki soruların
örtüşmesi (karşılaştırmalı analizle) ROTA ölçme değerlendirme birimine katkı sağlamıştır.

6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
TEOG ile YGS ve LYS istatistiklerinin ÖSYM tarafından yayınlanmasıyla beraber
süreç başlayacak olup bu döngü her eğitim öğretim yılında sürdürülecektir. 2016 Kasım
ayındaki 1. Dönem TEOG sonuçlarında da artışta da ciddi katkısı olduğu aşikârdır. TEOG
sonuçları yayınlanmadığı için istatistikler kendi imkânlarımızla sağlanmıştır. Gelecek yıl
ortaokul ve liselerde belirli derslerde il genelinde ortak sınav yapılması planlanmaktadır. Bu
planlamayla birlikte ROTAMIZ daha da büyüyecektir. Ölçme ve değerlendirme genel
müdürlüğü 2016 -2017 yılından itibaren yerel ölçme ve değerlendirme birimlerinin
açılmasını illere iletmesi bizleri daha da onura etmiştir. Şu an itibarıyla ölçme biriminde tam
zamanlı 3 öğretmen çalışmaya başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme
Genel müdürlüğü Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca, ilimizdeki
ölçme değerlendirmede görevli öğretmenlere, Eylül 2016 tarihinde bir hafta boyunca hizmet
içi eğitim vermiştir.
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ÖZET
Günümüz eğitim sisteminde kullanılan ders kaynakları ve materyalleri normal gelişim
gösteren öğrencilere uygun şekilde hazırlanmış olup, aynı öğrenme ortamını paylaşan
kaynaştırma öğrencileri ders uygulamalarında yetersiz kalmaktadır. Bu durumda
kaynaştırma öğrencileri için ders materyallerinin geliştirilmesi ve uygulanması önemli
ihtiyaç arz etmektedir. Projede kaynaştırma öğrencileri için eğitimde fırsat eşitliğinin
yaratılması bağlamında; fen bilimleri, matematik ve sosyal bilgiler branşlarına yönelik ders
materyallerinin geliştirildiği bir dijital kitap oluşturulması ve uygulanmalarının yapılması
amaçlanmıştır. Geliştirilen materyaller 2012-2013 öğretim yılında pilot uygulaması, 20132014 ve 2014-2015 öğretim yıllarında ise Trabzon İl’inde 152 ortaokulda öğrenim gören hafif
düzeyde kaynaştırma öğrencileriyle asıl uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Faaliyet sonunda
kaynaştırma öğrencilerinin akademik başarısında artış olduğu, sosyal ve kişisel becerilerinin
geliştiği ve uygulayıcı öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlandığı sonuçları elde
edilmiştir.
ABSTRACT
Course resources and materials used in today's education system are prepared in
accordance with students who are normally developing. The inclusive students who shares
the same learning environment are inadequate in course applications. In this case, the
development and implementation of course materials for inclusive students are in great
need. In the context of creating an equal opportunity for education for inclusive students in
the project; aimed at creating and implementing a digital book in which course materials for
science, mathematics and social studies branches are developed. Pilot application of the
developed materials in 2012-2013 training application was done. In the 2013-2014 and 20142015 academic year, students with mild integration students were enrolled in 152 secondary
schools in Trabzon Province. At the end of the activity, it was found that the inclusive
students had an increase in their academic achievement, social and personal skills improved,
professional development of teachers is provided the practitioner results have been
achieved.
1. Giriş
Günümüz eğitim sisteminde özel eğitimdeki gelişmeler oldukça ön planda olmasına
karşın, kaynaştırma öğrencileri için mevcut kazanımların edinilmesine yönelik; sınıf içinde
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uygulanabilir özel ders kitabı, etkinlik materyalleri öğretmenin kullanımına sunulmamıştır
(ATICI, 2014). Zira kaynaştırma öğrencileri normal gelişim gösteren öğrencilerle aynı
müfredata ve aynı merkezi sınavlara tabi tutulmaktadır. Her ne kadar kaynaştırma
öğrencileri için Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları yapılsa da, onlara özgü olarak programlar
uygulanmaya çalışılsa da bu uygulamalar yeteri kadar olmadığı bilinen bir gerçektir.
Bununla birlikte, kaynaştırmalı sınıflarda öğretim yapan branş öğretmenlerinin özel eğitim
konusunda akademik eğitim ve yeterliliğinin olmaması da söz konusudur (30 öğretmene
uygulanan ön anket sonuçları ile desteklenmiştir). Geliştirilen dijital etkinlik kitabı ile özel
eğitimde kaliteyi arttırmak ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak adına uzun vadede
önemli oranda çözüm olunabileceği ümit edilmektedir.
Proje konusu meslek deneyimi olan branş öğretmenlerinin tecrübe ve zaman zaman
yaptıkları toplantılarda dile getirdikleri ihtiyaç durumundan doğmuştur. Daha önce yerel,
ulusal veya uluslararası platformda proje ile birebir örtüşen bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Projenin problem durumunun çıkış noktası sahada çalışan branş ve özel eğitim
öğretmenlerinin tecrübelerinden olmakla beraber, projenin haritalanması alanlarında uzman
akademisyenler, branş (fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik) ve özel eğitim öğretmenleri,
Trabzon RAM personeli, idareci, Engelli STK Üyeleri tarafından gerekli literatür taramaları
yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yine aynı ekip tarafından birçok kaynak taranarak tamamen
orijinal ve özgün etkinlik materyalleri ve öğrenci-öğretmen materyal uygulama kılavuzları
geliştirilmiştir. Sonuç olarak tasarlanan “dijital kitap” bütünlük ve kapsam açısından özgün
niteliktedir.
2. Problem Durumu
Günümüz eğitim sisteminde kullanılan ders kaynakları ve materyalleri normal
gelişim gösteren öğrencilere uygun şekilde hazırlanmış olup, aynı öğrenme ortamını
paylaşan kaynaştırma öğrencileri ders uygulamalarında yetersiz kalmaktadır. Bu durumda
kaynaştırma öğrencileri için ders materyallerinin geliştirilmesi ve uygulanması önemli
ihtiyaç arz etmektedir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amacı
Çalışmanın amacı; projede aynı öğrenme ortamını paylaşan kaynaştırma
öğrencileri(akabinde diğer özel eğitim öğrencileri) için eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması
bağlamında;
fen bilimleri, matematik ve sosyal bilgiler branşlarına yönelik ders
materyallerinin geliştirildiği bir dijital kitap oluşturulması ve uygulanmalarının
yapılmasıdır.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Çalışmanın Hedefleri ise;
 Trabzon’daki ortaokulların %77’sinde öğrenim gören kaynaştırma öğrencilerinin
ihtiyaç ve yeterliliklerine uygun, ders kazanımlarını ön planda tutan fen bilimleri,
matematik ve sosyal bilgiler derslerinde engel durumuna göre materyaller
(etkinlik planı, öğrenci ve öğretmen kılavuzu) geliştirmek,
 İl genelinde ortaokul düzeyinde olan birçok kaynaştırma öğrencisinin diğer
öğrencilerle girdiği aynı merkezi ve ders sınavlarındaki akademik başarısını
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arttırarak, bir üst eğitim kurumuna daha iyi şekilde hazırlanmasını katkı
sağlamak,
Lisans eğitimlerinde kaynaştırma eğitimi ile ilgili eğitim almayan veya çok sınırlı
eğitim alan branş öğretmenlerinin bu bağlamda mesleki deneyimlerini arttırmak,
Proje ile kaynaştırma öğrencilerinin etkinliklere ve grup çalışmalarına katılımını
arttırarak, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmesi ve eğitsel paylaşımlarda
bulunmasına katkı sağlamak,
Eğitsel deneyimlerden sonra öğrencilerin engelli akranlarına karşı ön yargılarının
yıkılması ve farkındalık oluşmasını desteklemektir.

4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Projenin yazım ve uygulama aşamasında doküman analizi ve aksiyon araştırması
yöntemi kullanılmıştır. Projenin yazılması, materyallerin geliştirilmesi, öğrenci profilinin
tanımlanması gibi çalışmalarda alan yazın çalışması ve ön mülakatlar yapılarak betimsel
analiz edilmiştir. Ayrıca, proje yürütücüleri ve materyal geliştiren komisyon üyelerinin dahil
olduğu zamanlarda gerçek sınıf ortamlarında aksiyon araştırması yapılmıştır.
4.2.

Plan

Faaliyet Adı
1. Projenin ön hazırlıklarının
yapılması
2. Materyal Hazırlama
Komisyonları tarafından
materyallerin geliştirilmesi ve
pilot uygulamalar

Başlama
Tarihi

Bitiş Tarihi

6.01.2014

28.02.2014

3.03.2014

30.06.2014

Sorumlu

Performans
Göstergesi

Projenin uygulama
öncesi

MGE

MGE

Açıklamalar

-Geliştirilen
358 ders
materyali

Uygulama öncesi bir
dönem devam
etmiştir.

- 64 pilot
uygulama
3. Geliştirilen eğitim
materyallerinin sınıflarda
uygulanması

4. Dijital kitap uygulamasının
değerlendirilmesi

5. ”Bugün Engel Yok”
Etkinliği

6. Projenin yaygınlaştırma
faaliyetleri

29.09.2014

12.05.2015

11.05.2015

MGE ve
uygulama sınıfı
branş
öğretmenleri

716 ders
uygulaması

MGE dahilinde ve
eğitim alan branş
öğretmenleri
tarafından
uygulanmıştır.

Akademisyenler

6 uygulama

Bilimsel
değerlendirme
yöntemleri
kullanılmıştır.

İl MEM, STK’lar

Sergiye katılan
katılımcı sayısı

Tüm halka açık,
öğrenci katılımı ile
yapılmıştır.

İl MEM, STK’lar

-500 tanıtım
broşürü, 1
tanıtım filmi

22.05.2015

21.05.2015

Tüm proje boyunca

-2 kongre
katılımı
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Ek. MGE(Materyal Geliştirme Ekibi):Trabzon MEM, Trabzon RAM, Proje ortağı olan
STK’lar, İlgili Branş Öğretmenleri, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Akademisyenleri
5. Uygulama
Materyallerin geliştirilmesi için e ilgili olarak; ortaokul düzeyi Fen Bilimleri,
Matematik ve Sosyal Bilgiler alanlarında kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak materyal
geliştirmek üzere; akademisyenler, lisans öğrencileri, özel eğitim öğretmenleri, branş
öğretmenleri ile Materyal Geliştirme Ekipleri(MGE) oluşturuldu. Ortaokul düzeyinde fen
bilimleri, matematik ve sosyal bilgiler derslerinden ders etkinliği ve performans ödevi olarak
toplamda 642 materyal geliştirildi. Geliştirilen materyallerin uygulanmasında izlenecek
adımlar ve değerlendirme süreçlerini içeren öğretmen kılavuzları geliştirilmiştir.
Geliştirilecek materyallerin öğrenme kuramlarına oturtulması, kazanımlara uygun olması,
yöntem-tekniklerinin uygun şekilde belirlenmesi sürekli göz önünde bulundurulmuştur.
Geliştirilen materyaller 2012-2013 öğretim yılında 7 sınıfta 10 kaynaştırma öğrencisine her
branş için pilot olarak uygulanmıştır. Yapılan son düzenlemelerden sonra 2013-2014 ve 20142015 eğitim öğretim yıllarında asıl uygulamalar yapılarak süreç izlenmiştir.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
 Geliştirilen dijital kitap uygulamaları ve uzman eğitimleri aracılığı ile uygulayıcı
branş öğretmenine derslerinde kaynaştırma eğitiminin gerçek anlamda uygulatılması
ve mesleki deneyimlerine katkı sağlandığı tespit edildi.
 Dijital kitabın uygulandığı kaynaştırma öğrencilerinin %72’sinin özgüven ve kendini
ifade etme durumunun arttığı, %86’sının derse katılımın artış gösterdiği ve genel
anlamda derslere olumlu tutum geliştirdikleri sonuçları elde edilmiştir.
 Özellikle grup etkinlikleri ile hedef kitledeki kaynaştırma öğrencilerinin sınıftaki
akranları ile iletişiminin arttığı, sosyal ve kişisel becerilerinin geliştiği gözle görünür
bir çıktı olarak ifade edilebilir(bu sonuç öğretmen ve veli görüşmeleri ile de
desteklenmiştir).
 Uygulama sonrası, dijital kitap da göz önüne alınarak hazırlanan üç dersin sınavında
kaynaştırma öğrencilerinin sınav kâğıtları incelenerek; ortalama olarak öğrenci
başarısının fen bilimleri dersinde %27, matematik dersinde %18, sosyal bilgiler
dersinde % 36 oranında başarı artışı tespit edilmiştir.
 Projede 126 hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli, 5 görme engelli, 6 öğrenme
güçlüğü olan öğrenci ve 15 hiperaktif ve dikkat bozukluğu olan öğrenciye proje
kapsamındaki üç branştan toplamda 358 etkinlik eş zamanlı olarak uygulandı.
 Proje paydaşları Materyal Geliştirme Ekibindeki akademisyen, öğretmen ve STK
üyelerinin de eğitim-öğretim platformunda uzun vadede etkisi olacak bir çalışmaya
imza atması gerçekleşmiştir.
 Eğitimde fırsat eşitliği hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlandı.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Geliştirilen dijital kitap 4 çevre ilin ve Trabzon ilinin; il ve ilçe millî eğitim
müdürlükleri aracılığı ile tüm ortaokul kurumlarına iletilmiştir. Aynı zamanda proje ortağı
olan ilimizdeki üniversiteye bağlı eğitim fakültesi dekanlığı ile işbirliğine gidilerek,
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geliştirilen dijital kitap fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik ve özel eğitim öğretmenliği
bölümünde 3 ve 4. Sınıflarda okutulan Toplum Hizmeti dersinde kaynak olarak kullanılması
kararlaştırılmıştır.
Yine proje ortağı olan Trabzon Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM) ile görüşülerek
Dijital Kitabın kurumda sürekli bulundurulması, talep veya ihtiyaç halinde ilgili branş
öğretmenlere her daim sunulması sağlanmıştır.
Halka açık ve merkezi bir alanda gerçekleştirilen “bugün engel yok” etkinliği ile dijital
kitapta yer alan etkinliklerin bir kısmı öğrencilere, velilere ve halka proje sergilenmiş oldu.
Projenin faaliyetleri zaman zaman okulların web sitelerinde, yerel basında, EBA’da,
okulların panolarında yer almıştır. Ayrıca hazırlanan afiş ve broşürler aracılığı ile proje
bölgesel düzeyde geniş bir kitleye yaygınlaştırılmıştır.
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ÖZET
Çok Yönlü Gelişimsel Matematik Öğretimi Modeli öğretimde öğrencilerin bir bütün
olarak yani zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak gelişimini sağlayacak şekilde belli
öğrenme-öğretme yaklaşımlarıyla birlikte öğretim yapılmasıdır. Yapılan nitel ve nicel
araştırmalar sonucunda ÇGMÖ'nün başarıya, tutuma olumlu etkisi olduğu, bu modelle
öğretimle öğrencilerin yardımlaştıkları, derse aktif katıldıkları, sınıfta çok yönlü iletişim
gerçekleştiği ve öğrencilerin daha iyi tanındığı görülmüştür.
ABSTRACT
Versatile Developmental Mathematics Teaching Model is the educational construction
together with mental, social, emotional and physical development of students by considering
them as a whole. As a result of the qualitative and quantitative studies conducted so far, it
has been observed that Versatile Developmental Mathematics Teaching Model has positive
contributions to success and attitudes. It has also been observed that students help each
other, versatile communication occurs in the classrooms; they participate actively in the
lesson and are recognized in a better manner with this model.
1.Giriş
Yıldırım (2014) tarafından geliştirilen Çok Yönlü Gelişimsel Matematik Öğretimi
Modeli öğretimde öğrencilerin bir bütün olarak yani zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel
olarak gelişimini sağlayacak şekilde belli öğrenme-öğretme yaklaşımlarıyla birlikte öğretim
yapılması olarak tanımlanabilir. Bu model öğrenmeyi gelişim alanlarına temellendirmesi ve
yaklaşımları eş zamanlı olarak kullanmayı önermesiyle özgündür. Aynı zamanda bu model
geçmiş bilgi birikiminin bir sentezi olması yönüyle de özgündür. Yine bu modelde eş
zamanlı olarak kullanılan yaklaşımlardan biri işbirlikli öğrenmedir ve işbirlikli öğrenme
kapsamında geliştirilip kullanılan Etkin Yardımlaşma Tekniği de bazı yönleriyle diğer
işbirlikli öğrenme tekniklerinden ayrılmaktadır. Dolayısıyla model bu yönüyle de özgündür.
Çalışmaya ihtiyaç duyulmasının birinci sebebi bireyi eş zamanlı olarak bütün
yönleriyle aktif kılacak bir öğretim modelinin, yani öğrencileri matematik öğrenirken
zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönden bir bütün olarak aktif kılacak bir öğretim
modelinin geliştirilmek istenmesidir. İkinci sebebi ise geliştirilen model ve bu modele uygun
içeriklerin kendilerinden beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığının araştırmalarla tespit
edilmek istenmesidir.
2. Problem Durumu
Ülkemizde matematik eğitimi istenen kalitede değildir. Bu sonucu doğuran
problemlerden biri matematik öğretiminde düz anlatım yönteminin hakimiyetinin devam
etmesidir. Düz anlatım yöntemiyle öğretim, öğrencilerin yoğun bir öğrenme faaliyeti içine
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girememelerine, yeterince düşünememelerine, düşünebilme yeteneklerinin sınırlarını
zorlayamamalarına, buna bağlı da olarak düşünme becerilerinin gelişmemesine, dolayısıyla
matematik yapabilirliklerinin artmamasına sebep olmaktadır. Matematik öğretiminde düz
anlatımla öğretimin hakimiyetinin devam etmesinin sebebi matematik öğretim
programlarının zaman zaman değişmesine ve bu programların farklı yaklaşımları
kullanmayı tavsiye etmesine rağmen ders kitaplarının ağırlıklı olarak düz anlatım yöntemi
temel alınarak hazırlanagelmesidir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı yeni bir matematik öğretim modeli geliştirmek, bu modelin
etkinliğini araştırmak, bu modeli ve bu modele uygun içerikleri tanıtan yazılı bir eser
oluşturmak ve aynı zamanda dijital ortamda bir site kurmak. Yukarıdaki amaç
doğrultusunda çalışmanın alt amaçları (hedefleri) şu şekilde belirlenmiştir: (1) ÇGMÖ'yü ve
ÇGMÖ'ye uygun içerikleri geliştirmek, (2) ÇGMÖ'nün etkiliğini araştırmak, (3) ÇGMÖ’yü ve
ona uygun içerikleri tanıtan yazılı bir eser oluşturmak, (4) ÇGMÖ’yü ve ona uygun içerikleri
tanıtan dijital ortamda bir site kurmak.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
İçeriklerin geliştirilmesinde doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır.
İçerikleri oluşturulmasında güncel ortaokul matematik öğretim programındaki ilgili
konuların kazanımlarına dikkat edilmiş, daha önceki ders kitaplarından yararlanılmıştır.
İçeriklerin uygulanması ve içeriklere son şeklinin verilmesinde aksiyon araştırmasından
yararlanılmıştır. Geliştirilen içeriklerle, tasarlanan şekliyle öğretim yapılmış, buradan elde
edilen verilerle içeriklere son şekli verilmiştir. Uygulamaların teorisinin yazılmasında
doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Gelişim öğrenme ve öğretim
literatürünü içeren dokümanlar incelenerek geliştirilenlerin literatürde nereye
konumlandırılacağı, adlarının uzantılarının ne olacağı (teknik, yöntem, yaklaşım, model
gibi) belirlenmiştir. İkinci ve üçüncü uygulamada yine aksiyon araştırması yönteminden
yararlanılmıştır. Matematik öğretiminde yaşanan birçok probleme çözüm olarak geliştirilen
ÇGMÖ ile öğretim yapılmış ve öğretim ortamında ne gibi değişiklikler olduğu tespit
edilmiştir.
4.2. Plan
Aşağıdaki tabloda çalışma boyunca yapılanlar kronolojik olarak sıralanmıştır.
Sorumlu Kişi

Yıl

Modelin geliştirilme sürecinin tamamlanması

İsmail YILDIRIM

2014

ÇGMÖ'ye uygun her sınıf seviyesinden yeni
içeriklerin yazılması ve yazılanların hepsinin
kitaplaştırılarak yayınlanması

İsmail YILDIRIM

2015

İsmail YILDIRIM, Kübra ÇAKIR

2016

İsmail YILDIRIM

2016

SÜREÇ

ÇGMÖ'nün etkililiğinin araştırılması
www.matematikegitimiakademisi.com sitesinin
kurulması ve yazılanların bu sitede tanıtılması
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5. Uygulama
a) ÇGMÖ'nün geliştirilme süreci aşağıdaki gibi olmuştur:
 Öncelikle "Cebirsel İfadeler" ve "Eşitlik ve Denklemler" konularına ait ders
kitaplarından farklı yeni içerikler geliştirilmiştir. İçerikler geliştirilirken,
içeriklerin ağırlıklı olarak keşfederek öğrenme, buldurma, soru-cevap ve
problem temelli öğrenme yaklaşımlarına uygun soru ve yönergelerle
yapılandırılmış olmasına dikkat edilmiştir. Yine içeriklerin aşamalılık ilkesine
dolayısıyla öğrencilerin bilgilerini soyuttan somuta, bilinenden bilinmeyene,
basitten karmaşığa kolaydan zora olacak şekilde adım adım yapılandıracakları
şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
 Ardından bu içeriklerle bir ortaokulun 6. sınıfında öğretim yapılmıştır.
İçeriklerle öğretime başlanılmadan önce sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmıştır:
 Öğrenciler akademik başarılarına göre sıralanmıştır.
 Gruplar oluşturulmuştur. Grupların heterojen olmasına dikkat edilmiştir. 20
kişilik bir sınıf 4 er kişilik 5 gruba bölünecek olsun. Bunun için akademik
başarıları en yüksek olan öğrencilerden 5 kişi her bir gruba atanmış, daha sonra
akademik başarıları bu öğrencilerinkine en yakın olan 5 kişi gruplara atanmış
ve aynı mantıkla bütün öğrenciler gruplara atanana kadar bu işleme devam
edilmiştir. Bu şekilde grupların ortalamalarının birbirine yakın olması
sağlanmıştır. Burada 4 kişilik grup oluşturulduğu gibi 2, 3 veya 5 kişilik gruplar
da oluşturulabilir.
 Öğrencilere akademik başarılarına göre grup içinde bilen numarası verilmiştir.
Her grupta başarısı en yüksek olan öğrenci 2. bilen, bir düşük olan öğrenci 3.
bilen, bir düşük olan öğrenci 4. bilen ve bir düşük olan öğrenci de 5. bilen
olarak atanmıştır. Her grubun 1. bileni ise öğretmen olarak atanmıştır.
 Bilen derecelerine göre öğrenciler gruplara yerleştirilmiştir. Genel olarak 2.
bilen ile 3. bilen karşılıklı oturtulmuş, 4. bilen ile 5. bilen bunların yanlarına
oturtulmuştur. Bunun en önemli sebebi daha çok bilenleri daha çok yardım
eden konumunda istihdam etmektir.
 Gruplar sınıfta aşağıdaki gibi konumlandırılmıştır. Yanlardaki grupların 45
derece eğimle konumlandırılmasının sebebi, öğretmen tahtayı kullanarak
açıklamalarda bulunacağı zaman bütün öğrencilerin öğretmeni rahat görmesini
sağlamaktır.
Öğrencilere
süreçte
ne
yapılacağından bahsedilmiştir.
 Öğrenciler yerlerine yerleştikten
sonra öğretmen onlara şu açıklamaları yapmıştır:
"Çocuklar ben daha çok 2. bilenlere zamanım
kalırsa 3. bilenlere, her bir 2. bilen yanında oturana
(4. veya 5. bilene) zamanı kalırsa 3. bilene, her bir
3. bilen de yanında oturana (4. veya 5. bilene)
yardımcı olacaktır. Grubun başkanı 2. bilendir.
Grubun öğrenmesinden ve koordinasyonundan
bu kişi sorumludur. Ben de sınıfın öğrenmesinden
sorumluyum. Arkadaşlarına çokça yardımcı olanlara daha yüksek ders içi
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performans notu vereceğim. Konu bittikten sonra sizi bu konudan sınav
yapacağım. Her birinizin sınav notu, kendi sınav notunun %70’i ile grubun
ortalamasının %30’u şeklinde belirlenecek. Sınavdan aldığınız puanların ve
ders içi performans notlarınızın ortalamasına göre bilen numaralarınızı yeniden
belirleyeceğim."
 Bu işlemlerden sonra bölüm bölüm keşfederek öğrenme, buldurma, sorucevap, problem temelli öğrenme gibi öğrenme öğretme yaklaşımlarından birine
veya bir kaçına uygun, öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesinden başlayarak
bilgisini adım adım yapılandırabileceği, soru ve yönergelerle yapılandırılmış
içerikler öğrencilere dağıtılmış ve şu şekilde dersler işlenmiştir: Öğretim
boyunca öğrenciler soru ve yönergeleri önce bireysel olarak, ardından
yardımlaşarak cevaplamışlardır. Öğretmen de her grubun bir üyesi olarak
gruplar arasında gezmiş ve daha çok, grupların akademik başarısı yüksek
öğrencilerine (2. bilenlere zaman kalırsa 3. bilenlere) yardım etmiş; ipucu,
dönüt ve düzeltme vermiştir. Onlar da yanlarında oturan grupların akademik
başarısı düşük öğrencilerine (4. ve 5. bilenlere) yardım etmiş; ipucu, dönüt ve
düzeltme vermiştir. Yardımlaşmanın kuvvetlenmesi için her konu bittikten
sonra öğrenciler sınav yapılmış, her birinin sınav notu, kendi sınav puanının
%70’i ile grubunun ortalamasının %30’u şeklinde belirlenmiştir. Aynı zamanda
yardım etme ve yardım talep etmeden öğrencilere ders içi performans notu
verilmiştir. Birinci konu bittikten sonra yapılan sınav ve verilen ders içi
performans puanlarının ortalamalarına göre bilen numaraları yeniden
düzenlenmiştir.
 Bu derslerde alınan notlara göre içeriklere son şekli verilmiştir.
 Ardından uygulamanın teorisi yazılmıştır. Bunun için öncelikle yapılan
uygulamaların literatürde tam yeri araştırılmıştır. Araştırma neticesinde bu
uygulamaların bir bütünlük içinde literatürde tanımlanmamış olduğunu
görülmüş ve yeni tanımlamalar yapılarak, yapılan uygulamaların teorisi
yazılmıştır. En az iki yaklaşımı birleştirerek yani eş zamanlı olarak en az iki
yaklaşımla öğretim yapmaya Birleşik Yaklaşım adı verilmiştir.
Birleşik Yaklaşım: Öğretim boyunca öğrencinin, dersin ve konunun ihtiyacına göre
değişik zaman aralıklarında öğrenme-öğretme yaklaşımlarının farklı birleşimleriyle öğretim
yapılması durumudur (Yıldırım, 2015: 6). Görüldüğü üzere işlenen derslerde yaklaşımlar
birleştirilerek kullanılmıştır. Her birleşimde işbirlikçi öğrenme (etkin yardımlaşma tekniği)
ve tam öğrenme (ipucu, dönüt, düzeltme verme ve etkin katılımdan dolayı) yöntemleri
olmuştur. Yanı sıra içerikler bölüm bölüm keşfederek öğrenme, buldurma, soru-cevap,
problem temelli öğrenme gibi öğrenme öğretme yaklaşımlarından birine veya bir kaçına
uygun olarak hazırlandığından bu yöntemlerden biri veya birkaçı da olmuştur.
Yukarıdaki 6 maddelik işlemden oluşan ve işbirlikçi öğrenme kapsamında geliştirilip
kullanılan tekniğe Etkin Yardımlaşma Tekniği adı verilmiştir.
Etkin Yardımlaşma Tekniği: Öğretim ortamında daha çok bilenin daha az bilene yardım
ettiği ve aynı zamanda kimin kime veya kimlere yardım edeceğinin belirlendiği bir işbirlikçi
öğrenme tekniğidir.
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Öğrencilerin matematik öğrenirken bütün gelişim alanlarının aktif olması gerektiğinin
ve bunun belli öğrenme-öğretme yaklaşımlarının eş zamanlı kullanılması ile
sağlanabileceğinin iddia edildiği matematik öğretimi modeline de Çok Yönlü Gelişimsel
Matematik Öğretimi adı verilmiştir.
Çok Yönlü Gelişimsel Matematik Öğretimi (ÇGMÖ): ÇGMÖ’ye göre matematik öğretimi,
öğrencilerin farklı gelişim alanları olan zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel kapasitelerini
kullanmalarını sağlamalıdır. Öğretim sürecinde öğrenciler; zihinsel, sosyal, duygusal ve
fiziksel kapasitelerini kullanırlarsa hem daha iyi öğrenirler, hem de bu alanlarda gelişme
sağlarlar. Yani ÇGMÖ öğrencilerin söz konusu alanlarda gelişimini sağlar, bu gelişme de
öğrenmeyi artırır. Öğretim sürecinde, öğrencilerin farklı gelişim alanları olan zihinsel, sosyal,
duygusal ve fiziksel kapasitelerini kullanabilmeleri için birleşik yaklaşımla öğretim
yapılmalıdır. Her birleşimde işbirlikçi öğrenme (etkin yardımlaşma) ve tam öğrenme
yöntemleri olmak şartıyla keşfederek öğrenme, buldurma, soru-cevap, problem temelli
öğrenme, etkinlik temelli öğrenme, tarih destekli matematik öğretimi, bilgisayar destekli
matematik öğretimi, karikatürle öğretim, oyunla öğretim gibi yöntemlerden biri veya bir
kaçı olmalıdır (Yıldırım, 2015: 18).
 Uygulamaların teorisi yazıldıktan sonra bir araştırmayla birlikte ÇGMÖ’nün
öğrencilerin başarısına etkisi ve öğretim ortamından yansımalar tespit edilmeye
çalışılmıştır (Yıldırım, 2014). Bunun için bir ortaokulda benzer iki tane 6.
sınıftan rastgele biri deney biri de kontrol grubu olarak atanmış ve kontrol
grubunda geleneksel öğretimle, deney grubunda ÇGMÖ ile öğretim yapılmış,
öğretim boyunca deney grubu gözlenmiş ve öğretim sonunda deney
grubundaki öğrencilerle odak grup görüşmesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar
yüksek lisans tezi olarak raporlaştırılmıştır.
b) ÇGMÖ geliştirildikten sonra her sınıf seviyesinde yeni içerikler geliştirilmiştir. Etkin
Yardımlaşma, Birleşik Yaklaşım, ÇGMÖ ve geliştirilen içerikler kitaplaştırılarak
yayınlanmıştır.
c) Bir 6. sınıfta "Tam Sayılar" ve "Cebirsel İfadeler" konusu ÇGMÖ ile işlenerek ÇGMÖ
ile öğretim yapılan ortamdan yansımalar tespit edilmiştir.
d) Son olarak da Etkin Yardımlaşma, Birleşik Yaklaşım, ÇGMÖ ve geliştirilen
içeriklerin
öğretmenler
tarafından
tanınması
ve
kullanılması
için
www.matematikegitimiakademisi.com sitesi kurularak matematik eğitimine dair bütün bu
gelişmeler ve önceki bilgi birikimi internet ortamında öğretmenlerin hizmetine sunulmuştur.
6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
Yapılan araştırma veya araştırmalarda şu sonuçlar elde edilmiştir. (1) ÇGMÖ ile
öğretim, öğrencilerin yardımlaşmalarını sağlamıştır. (2) ÇGMÖ ile öğretim, öğrencilerin
motivasyonlarını artırmıştır. (3) ÇGMÖ ile öğretimde öğrenciler derse aktif katılmışlardır. (4)
ÇGMÖ ile öğretimde sınıfta çok yönlü iletişim gerçekleşmiştir. (5) ÇGMÖ ile öğretim,
tutuma olumlu etki etmiştir. (6) ÇGMÖ ile öğretim, öğrencilerin tanınmasını
kolaylaştırmıştır. (7) ÇGMÖ ile öğretim, başarı ve kalıcılığa olumlu etki etmiştir. ÇGMÖ,
öğrencilerin matematik başarısına olumlu yönde etki etmiştir. İkinci uygulamada kontrol
grubunun başarı ortalaması 39,83 çıkmışken, deney grubunun başarı ortalaması 65,09
çıkmıştır.
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6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Model, işbirlikli öğrenmeden dolayı en fazla 24 kişilik sınıflarda kullanılması ideal
olmakla birlikte bütün sınıflarda kullanılabilir.
KAYNAKLAR
Yıldırım, İ. (2014). Çok yönlü gelişimsel matematik öğretimi modelinin öğrencilerin
başarısına etkisi ve öğretim ortamından yansımalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Yıldırım, İ. (2015). Çok Yönlü Gelişimsel Matematik Öğretimi. Trabzon: Mert Form Matbaacılık.
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2. KATEGORİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK FAALİYETLER
Fen bilimleri ve teknoloji alanlarında özgün ve faydalı eserlerin geliştirilmesi;
buluşlar; yaşanan sorunlara yönelik geliştirilen bilimsel ve teknolojik çözümler; katma değer
oluşturacak fikir, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; bilimsel ve teknolojik araştırma ve
geliştirme faaliyetleri gibi çalışmalar bu kapsamdadır. Bu kategorinin bileşenleri aşağıdaki
gibidir:
2.1. Bilimsel buluşlar
2.2. Teknolojik buluşlar
2.3.Ürün ve hizmetlerin bilim ve teknoloji kullanılarak geliştirilmesi
2.4.Araştırma ve geliştirme faaliyetleri
2.5.Bilimsel ve teknolojik çözüm önerileri
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FETİH MOBİLOSKOP
CONQUEST MOBILOSCOPE
Mustafa BÜRCÜ, mustafaburcu@hotmail.com,
ADANA/Çukurova/Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi, 968969@meb.k12.tr.
ÖZET
Monoküler mikroskoplarda görüntünün izlenebilmesi için bir gözün kapatılması ve
sürekli aynı pozisyonda çalışılması oldukça zordur. Ayrıca hareketli objelerin izlenmesi ve
öğrencilere gösterilmesi sırasında görüntünün değişmesi de olumsuz bir durumdur. Sınıf
ortamında inceleme için öğrencilerin sıra ile bakması sürenin uzamasına buda ışık veya
lamba ısısı sebebiyle preparatın bozulmasına neden olmaktadır. Ayrıca her bir öğrenci için
hassas ayar yapma gereği de vardır. Monoküler mikroskoplara dijital kameralı ve yüksek
çözünürlüklü dokunmatik ekran cep telefonu monte ederek, full hd kalitesinde anlık resim
ve video kaydı alınması sağlanmıştır. Fetih Mobiloskop projesi ile görüntülerin
kaydedilebilmesi sayesinde numune inceleme açısından çok yüksek verim elde edilmiştir.
Dijital yakınlaştırma sayesinde normal mikroskop büyütmesinden altı kat daha büyük ve net
görüntüler elde edilmiştir. Fetih Mobiloskop otomatik ışık ve netlik ayarı yapması sayesinde
zaman israfını önlemiş ve çok yüksek kaliteli görüntülerin elde edilmesini sağlamıştır.
Ayrıca Fetih Mobiloskop'un IP numarası aracılığıyla başka bir tarayıcı kullanarak
görüntülerin sınıf ortamına veya başka merkezlerden canlı olarak izlenmesi mümkündür.
Anlık görüntü paylaşma özelliği bilimsel araştırma süreçlerine katkı sağlayacaktır. Fiziki
şartları uygun olmayan okullarda okuyan öğrenciler için de fırsat eşitliği sağlamaktadır.
Ekonomik ve uygulanabilir bir projedir.
ABSTRACT
It is very difficult to close one eye to monitor the image in a monocular microscope
and to study continuously in the same position.In addition, watching the moving objects and
changing the view during the presentation to the students is also a negative situation.In
order to examine the students in classroom, the order of the students leads to the disturbance
of the preparation due to light or lamp heat. There is also a need to fine-tune each student.
With monocular microscope, digital camera and high-resolution touch screen mobile phone
are installed, enabling full-HD quality snapshot and video recording. Due to the recording of
images with Conquest Mobiloscope project, very high efficiency has been obtained in terms
of sample. Due to digital zooming, images that are six times bigger and clearer than normal
microscope magnification are obtained. The Conquest Mobiloscope has automatic light and
sharpness adjustment, so that it saves time and enables getting very high quality images.
It is also possible to view live images from the classroom environment or from other centers
using another browser via the IP address of Conquest Mobiloscope. The snapshot sharing
feature will contribute to scientific research processes. It provides equality of opportunity for
students who study in schools where physical conditions are not suitable. It is an economical
and applicable project.
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1.Giriş
Monoküler mikroskoplarda inceleme yapmak oldukça zordur. Uzun süre okülere
bakmak gözlerin yorulmasına neden olur. Bu sırada incelenen materyalde zamana bağlı
olarak değişiklikler meydana gelir. Ayrıca mikroskoptaki numunenin öğrencilere
gösterilmesi hem uzun zaman almakta hem de öğrencilerin motivasyonlarının azalmasına
neden olmaktadır. Monoküler mikroskoplarda anlık görüntü paylaşımıyla ilgili bir çalışma
2007 yılında yapılmıştır. Bu çalışma analog bir kameranın mikroskop okülerine tripod
yardımıyla tutturulmasından ibarettir. Bir başka çalışma ise Türkiye'de ticari olarak faaliyet
gösteren bir firmanın mikroskoba özel bir oküler ekleyerek yapmış olduğu çalışmadır. Bu
çalışmada mikroskop usb kablo ile bilgisayarla bağlantı kurmaktadır.
2. Problem Durumu
Monoküler mikroskoplarda görüntünün izlenebilmesi için bir gözün kapatılması ve
sürekli aynı pozisyonda çalışılması oldukça zordur. Ayrıca hareketli objelerin izlenmesi
sırasında görüntünün değişmesi de olumsuz bir durumdur. Bu durum monoküler
mikroskoplara dijital bir ekran ve cep telefonu kamerası eklenerek iyileştirilebilir.
2.1. Kablosuz görüntü aktarımı ve hd video kaydı
Bu çalışmada monoküler mikroskoplarda teknik bir değişiklik yapmadan sadece
mobil telefonun kamerası okülere monte edildi. Bu şekilde, mikroskoptan mobil telefonun
özelliğine bağlı olarak optik yakınlaştırma, full hd görüntü ve video kaydı yapması mümkün
hale getirilmiştir. Ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan kablosuz olarak mikroskoptan
bilgisayara ya da akıllı tahtaya görüntü ve video aktarılabilmektedir. EBA-V sınıf
uygulaması ile öğrenci tabletlerine anlık görüntü paylaşımı yapılabilmektedir.
2.2. Zaman kaybına ve ayar yapmaya son
Öğrencilerin numuneyi incelemesi için sürekli ince ayar yapılması gerekmektedir.
Ayrıca monoküler mikroskopta numunenin bütün öğrencilere gösterilmesi sırasında zaman
kaybı yaşanmaktadır. Fetih Mobiloskop optik yakınlaştırma ve otomatik ayar özelliği ile
bütün bunlara son vermektedir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Monoküler mikroskopların teknolojik olarak iyileştirilmesi ve kablosuz bağlantı ile
EBA-V sınıf uygulaması ile görüntü ve video paylaşımı yapması bu şekilde FATİH projesine
kazandırılması hedeflenmektedir. Bu çalışma ile okullarımızda mevcut bulunan monoküler
mikroskopların teknolojik olarak iyileştirilmesi, yüksek çözünürlükte (1080p) görüntü kaydı
ve FATİH Projesi kapsamında EBA-V sınıf ortamıyla uyumlu hale getirilmesi
amaçlanmaktadır.
4.Yöntem ve Plan
Mikroskoplara dijital kamera ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran monte
ederek, full hd kalitesinde anlık resim ve video kaydı yapılması sağlanacaktır.
Proje çalışmasında monoküler mikroskop, 5x, 10x, 40x objektif, 10x oküler cep
telefonu, cep telefonu koruyucu kapağı, cep telefonu kamerası, cep telefonu ekranı, Android
cep telefonu yazılımı, 3x4 ebadında içi boş plastik tüp, çift taraflı bant, Windows yüklü
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bilgisayar ve inceleme amacıyla daha önceden hazırlanmış olan Alg ve mikroorganizma
kültürü kullanılacaktır.
Yapılan Çalışmalar

Başlama

Bitiş

Sorumlu

Açıklamalar

Alg ve Mikroorganizma
Kültürünün incelenmesi-1

06.04.2016

08.04.2016

Biyoloji
Öğr.

Mikroskop büyütmesi
kaydedildi

Alg ve Mikroorganizma
Kültürünün incelenmesi-2

13.04.2016

15.04.2016

Biyoloji Öğr

Mikroskop büyütmesi
kaydedildi

Tablo 1
5.Uygulama
Plastik tüpün iç kısmı okülerin yerleştirilebilmesi için çift taraflı bant ile kaplandı,
içerisine tercihe göre 6x, 10x veya 15x büyütmeli oküler yerleştirildi. Okülerin odak uzaklığı
ayarlandı. Sonra plastik tüp cep telefonu kapağına monte edildi. Cep telefonu kapak içine
yerleştirilerek montaj tamamlandı.
6. Sonuçlar:
MİKROS-KOP
1.Monoküler
Mikroskop

2.Fetih Mobiloskop

Objektif

Oküler

Optik
yakınlaştırma

Ekran

Kayıt

Çözünürlük

Miroskop
Büyütmesi

5x

6x

Yok

-

Yok

-

5x*6x=30

10x

10x

Yok

-

Yok

-

10x*10x=100

40x

15x

Yok

-

Yok

-

40x*15x=600

5x

6x

6x

5,5''

Var

1080p

5x*6x*6x=180

10x

10x

6x

5,5''

Var

1080p

10x*10x*6x=600

40x

15x

6x

5,5''

Var

1080p

40x*15x*6x=3600

Resim 1: Monoküler Mikroskop
Resim 2: Fetih Mobiloskop
6.1.Sağlanan katkılar
Fetih Mobiloskop'ta görüntü kalitesi daha net ve mikroskop büyütmesi ise
monoküler mikroskoptan daha fazladır. Monoküler mikroskopta bu çalışmada kullanılan
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objektif ve okülere bağlı olarak maksimum mikroskop büyütmesi 600 kat olurken Fetih
Mobiloskop'ta maksimum mikroskop büyütmesi 3600 kat olarak hesaplanmaktadır.

Resim 3:Monoküler Mikroskop (15x*40x)
Resim 4:Fetih Mobiloskop(15x*40x*6x)
Tablo 1'de monoküler mikroskopta 40x objektif ve 15x oküler mercekleri kullanılarak
en fazla 600 büyütme elde edilebilmektedir. Resim ve video görüntüsü alma imkanı yoktur.
Fetih Mobiloskop ile 40x objektif ve 15x oküler kullanılarak 6x optik zoom sayesinde dört kat
daha büyük yani 3600 kat büyütme elde edilmiştir. Fetih Mobiloskop'un 5,5'' ekranı ile
objeleri incelemek çok kolaydır. Ayrıca resim ve full hd (1280x1080p) video kaydetme
imkanı vardır. Görüntüleri anlık olarak kaydederek tekrar inceleme imkânı sunmaktadır.
Anlık görüntü kaydının eba-v sınıf uygulaması ile öğrenci tabletleriyle paylaşılması
mümkündür. Bununla birlikte Fetih Mobiloskop'un IP numarası tarayıcıya girilerek başka
bir bilgisayardan, başka bir okuldan ya da herhangi bir yerden bağlanmak ve görüntüleri
canlı olarak izlemek mümkündür. Bu çalışma ile monoküler mikroskopları teknolojik olarak
iyileştirilmesi sağlanmıştır. Monoküler mikroskopları Fatih Projesi'ne uyumlu hale getirilmiş
ve teknolojiye kazandırılmıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Millî Eğitim Bakanlığı 2016 verilerine göre lise sayısı 10.549'dur. Her okullarda
bulunan mikroskopların yeni teknoloji ürünü mikroskoplar ile yenilenmesi istendiğinde
büyük bir ekonomik maliyet ortaya çıkacaktır.
Fetih Mobiloskop uygulamasının teknik olarak uygulanması ve yaygınlaştırılması çok
az bir maliyetle bütün okullardaki monoküler mikroskopların teknolojik olarak
iyileştirilmesi sağlayacaktır. Bu işlemi mobil telefon yerine öğretmen tabletleri ile de yapmak
mümkündür.
Bu çalışma FATİH Projesi kapsamında teknolojinin iyileştirilmesine doğrudan bir
katkı sunmaktadır.
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Resim 5:Bilgisayara görüntü paylaşımı

Resim 6:Etkileşimli tahtaya görüntü paylaşımı
KAYNAKLAR

Lokman Bas Kişisel Web Sitesi Son Erişim Tarihi: 09.12.2016
http://www.lokmanbas.net/bu-benim-eserim-projesi/full-mikroskop-projesi-2007-fenbilimleri AOB Test Sistemleri Son Erişim Tarihi: 09.12.2016
http://www.mikroskopik.com/Products/Mikroskop-Kameralari-ve-Goruntu-AnalizYazilimlari/Millî Eğitim Bakanlığı Web sitesi Son Erişim Tarihi:09.12.2016
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/30044345_meb_istatistikleri_orgun_egiti
m_2015_2016.pdf
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ÖZET
F@tih Yamankey projesi, FATİH Projesi uygulanan okullarımızda etkileşimli tahtaların
güvenliliğini, verimliliğini sağlamanın yanında FATİH Projesine istatistiki kaynak
oluşturmayı hedefleyen 4 adet yazılımdan oluşan bir yazılım paketidir.
F@tih Yamankey yazılım paketi özellikleri:
 Etkileşimli tahtaların güvenliliğini sağlamakla beraber Fatih Projesinin
hedeflerine ulaşması için istatistikler üretmektedir.
 Etkileşimli tahtalarda sunucu üzerinden görsel, sesli ve metin içeriklerin
gösterilmesini sağlamaktadır.
 Sistemde tanımlanan kullanıcıların Android işletim sistemine sahip cihazlar
(tabletler ve telefonlar) ile güvenli bir şekilde, etkileşimli tahtaların kilit
ekranlarını açıp kapatılmasını sağlamaktadır.
 Kullanıcıların etkileşimli tahtaları hangi tarih ve saatte ne sıklıkta kullanıldığını
kayıt altına almaktadır.
ABSTRACT
The Project is of F@tih Yamankey; FATİH Project is a software package, and it is consist
of four software programmes in our school which is implementet the Fatih Project provide
that security of interactive boards and efficiency and the aim is to create a statistcal source
four Fatih Project.
 To reach the Fatih Project Goals, it produces statistics none the less ensure the
security of interactive boards.
 Interactive boards allows the user to display visual, audio and text content through
the server.
 The interactive boards can be turned on and off securely through the system via an
android device remotely by the user.
 The system records user data under date, time and frequency of use.
1. Giriş
Millî Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi ile
eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak
ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek
amacıyla BT araçlarının öğrenme-öğretme
sürecinde daha fazla duyu organına hitap
edilecek şekilde derslerde etkin kullanımı için
etkileşimli tahtaları okullarımızdaki öğretmen
ve öğrencilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu
proje
ile
FATİH
Projesi
uygulanan
okullarımızda etkileşimli tahtaların daha
verimli ve güvenli bir şekilde kullanılması
amaçlanmaktadır.
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Etkileşimli tahtalar F@tih Yamankey yazılım paketi ile Android cihazlar ve Fatih Projesi
ağ alt yapısı kullanılarak güvenli bir şekilde açılıp kapatılmaktadır. Bu proje ile etkileşimli
tahtaların kullanım istatistikleri ve log kayıtları üretilmektedir. Daha önceden Türkiye’de bu
düzeyde bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Projenin ortaya çıkmasındaki en önemli
ihtiyaç güvenliktir. Etkileşimli tahtaların
izinsiz kullanıcılar tarafından kullanılması
ile etkileşimli tahtaların işletim sistemi
problemlerinin ortaya çıkmasına neden
olarak ek maliyetler oluşmasına ve iş gücü
kayıplarına sebep oluyordu.
2. Problem Durumu
 Okullarda
etkileşimli
tahtaların
öğrenciler tarafından kontrolsüz
olarak açılarak uygun olmayan görsel
ve işitsel dosyaların kullanılması,
gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimini kötü yönde etkilemesi.
 Millî Eğitim Bakanlığının, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin, kurumun ve çok acil
duyuruların öğrencilere istenilen zamanda iletilememesi.
 Okullarda etkileşimli tahtaların, kimin tarafından hangi tarih ve saatte kullanıldığına
dair kayıtların kontrolünün olmamasının güvenlik problemlerini ortaya çıkarması.
 Okullarda etkileşimli tahtaların, verimli olarak kullanılmasını sağlamak için, hangi
öğretmen tarafından ne kadar sıklıkla kullanıldığının tespitinin yapılamaması.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Projedeki amacımız Millî Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu FATİH Projesine
katkıda bulunabilmek adına ilde yer alan tüm etkileşimli tahtalarda hazırladığımız
yazılımın yüklenmesi ile etkileşimli tahtaların verimliliğini arttırmak ve güvenliliğini
sağlamaktır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
 Hedef 1. Etkileşimli tahtaların izinsiz kişiler tarafından kullanılarak işletim sistemi
sorunlarını %85’den %10’a azaltarak iş gücü kaybını ve donanım arızalarının
azaltmaktır.
 Hedef 2. Millî Eğitim Bakanlığı duyuru ve mesajlarının öğrenci ve öğretmenlere
ulaşma oranını %30’dan %80’e çıkarmaktır.
 Hedef 3. Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanım istatistiklerini alarak etkileşimli
tahta kullanımını arttırıcı önlemler almaktır.
 Hedef 4. Tabletlere ve Telefonlara yüklenen Android uygulamamız ile etkileşimli
tahtaların güvenli bir şekilde açılıp kapatılmasını sağlamaktır.
 Hedef 5. Okullarda toplu halde Bakanlığımızın onayı ile öğrencilere izletilmesi
gereken videoların, mesajların aynı anda tüm sınıflara izletilmesini sağlamaktır.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
 Literatür taraması yapıldı.
 Daha önceden hazırlanan güvenlik yazılımları incelendi.
 Etkileşimli tahtaların izinsiz olarak kullanımlarında ortaya çıkan olumsuz
maddi ve manevi sonuçlar değerlendirildi.
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Projemiz kapsamında 4 adet yazılım oluşturuldu.
Yazılımın uygulandığı okulda yer alan öğrenci ve öğretmenlerimize aynı anda
20 tahta üzerinde eğitim videolarını izleme imkânı sağlandı.
Sınıflara özel görsel içeriklerin sunucu üzerinden izletilmesi sağlandı.

4.2. Plan
Başlama
tarihi

Bitiş tarihi Sorumlu

Faaliyet-1 Literatür taramasının yapılması
Faaliyet-2 Güvenlik yazılımlarının incelenmesi
Faaliyet-3 Yazılımın hangi platformda yazılması
gerektiğine karar verilmesi
Faaliyet-4 Yazılımın hangi işletim sistemlerinde
çalışması gerektiğine karar verilmesi

07.09.2015
14.09.2015
24.09.2015

11.09.2015
18.09.2015
27.09.2015

Mustafa GÖKSU
Mustafa GÖKSU
Sadık ÇETİNKAYA

09.10.2015

11.10.2015

Sadık ÇETİNKAYA

Faaliyet-5 Etkileşimli tahtaların izinsiz
kullanılmaları ile ortaya çıkabilecek maddi ve
manevi sonuçların araştırılması ve
değerlendirilmesi
Faaliyet-6 Yazılımların ekran tasarımlarının
hazırlanması
Faaliyet-7 Yazılımların kodlarının yazılması

14.10.2015

29.10.2015

Erkan POLAT,
Orhan ÇELİK

01.11.2015

14.11.2015

Mustafa GÖKSU

15.11.2015

15.01.2016

Faaliyet-8 Yazılımların test edilmesi

22.01.2016

28.01.2016

Faaliyet-9 Kurum üzerinde uygulamanın hayata
geçirilmesi ve hataların giderilmesi

02.02.2016

12.02.2016

Mustafa GÖKSU
Sadık ÇETİNKAYA
Mustafa GÖKSU
Sadık ÇETİNKAYA
Mustafa GÖKSU
Sadık ÇETİNKAYA

Faaliyet-10 Yazılımın uygulanması ile ortaya çıkan 13.02.2016
sonuçların değerlendirilmesi. Etkileşimli tahtalar
üzerinden duyuru ve mesajların öğrenci ve
öğretmenlere ulaştırılması

20.02.2016

Mustafa GÖKSU
Sadık ÇETİNKAYA

Faaliyet-11 Öğretmenlere etkileşimli tahtalar ve
yazılım ile ilgili destekleme eğitimlerin verilmesi
Faaliyet-12 Yazılımın yaygınlaştırılması için saha
uygulamaları ile anket yapılması ve uygulama
sonuçlarının rapor haline getirilmesi

21.02.2016

25.02.2016

Mustafa GÖKSU

02.03.2016

09.03.2016

Şerife ERBİL
Erkan POLAT
Mustafa GÖKSU

5. Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
 “F@tih Yamankey” yazılım paketi için kullanılacak olan programlama dilleri ve en
uygun platformlar belirlendi. Masaüstü programlama dili olarak Vb.NET, telefon ve
tabletler için Java dili kullanıldı.
 Okulun
“F@tih
Yamankey”
yazılım paketini kullanmadan
önceki
güvenlik
açıkları,
Bu yazılım ekranı, etkileşimli tahtalarda çalışan
duyuruların öğrencilere ulaştırma
uygulamanın kilit ekranıdır. Ekrandaki yer alan
oranları okul idarecileri ve
açık mavi renkteki alana yönetim paneli
öğretmenleriyle değerlendirildi.
sayesinde web sayfaları gösterilmek üzere
 Pilot olarak seçilen okuldaki
tasarlanmıştır. En üstte ise yazılımın kullanıcıya
etkileşimli tahta kullanım oranı
yönelik bilgi ekranları ve Android cihazlar için
istatistiklerine
göre
okul
kilit ekranını açılmasını sağlayacak barkod alanı
öğretmenlerine destek eğitimleri
yer almaktadır.
verildi.
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“F@tih Yamankey” yazılım paketinin pilot okulda uygulanması ile ortaya çıkan
sonuçlar değerlendirmek için anket yapıldı. Anket sonuçları ve okulda çalışan idareci
ve öğretmenlerin görüşleri alınarak rapor haline getirildi.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Projemiz için belirttiğimiz hedeflerin yerine getirilebilmesi ekip olarak iş bölümleri
yaparak projeyi yürüttük. Okul idaresinin proje takvimi çerçevesinde anketleri uygulaması,
proje ile geri dönütlerin toplaması ve hafta sonları dahil olmak üzere yazılım ekibine okulun
imkanlarını sunması projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük rol oynadı.
6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
 1’nolu hedefe ulaşıldı, etkileşimli tahtaların izinsiz kişiler tarafından
kullanmasından kaynaklı işletim sistemi sorunlarını %85 den %10’a azaltarak
iş gücü kaybı ve donanım arızaları minimum seviyeye indirildi.
 Millî Eğitim Bakanlığı
duyuru ve mesajlarının
Öğrenci ve Öğretmenlere
ulaşma oranını %30 dan
%80’e
çıkartıldı.
Bu
sayede
2’nolu hedef,
10’nolu
faaliyet
gerçekleştirilmiştir.
 Yönetim
yazılımı
ile
etkileşimli tahta kullanım
istatistiklerine bakılarak
az kullanan öğretmenler
ile görüşülerek destekleme eğitimleri verildi. Hedef 3, faaliyet 11
gerçekleştirildi.
 4’nolu hedefimiz okulda etkileşimli tahta kullanana tüm personelin
cihazlarına yüklenerek sistem üzerinden kullanıcı tanımlamaları yapıldı.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
F@tih Yamankey yazılım paketinin
yaygınlaştırılması
için
İl
Millî
Eğitim
Müdürlüğü aracılığıyla dağıtım planı yapılarak
program bütün okullarda ücretsiz olarak
kullanılacak.
Okulların
programı
kullanabilmeleri içinde kılavuz programla
birlikte eğitim videoları verilerek projenin
sürdürülmesi sağlanacaktır.
F@tih Yamankey yazılım paketinde yer alan
yönetim ekranları ile etkileşimli tahta kullanım
log ve istatistikleri Bakanlığımızın yürüttüğü
FATİH projesinin amacına ulaşması yolunda bir
kaynak oluşturacaktır. Şu an hali hazırda pilot
okulumuzda kullanılan yazılım paketimizi
inceleyen diğer okullarında kurulum istekleri
ve kurulumu yapılan diğer okullarda sorunsuz
olarak kullanılması projemizin ne kadar isabetli
bir
karar
olduğunun
en
önemli
göstergelerinden biridir.
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Bu yılki hedefimiz ise, ücretsiz olarak ildeki tüm fatih projesi olan okullarda kullanmak,
daha sonra da 2017/2018 eğitim öğretim yılı başından itibaren Bakanlık YEĞİTEK birimiyle
irtibat kurarak tüm ülkede kullanılmasını bakanlığa ileterek sağlamak.
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ÖZET
Çalışmanın amacı; öğrencilerin, küresel toplumda yer edinebilmeleri için bilgisayar
yetenekleri, bilgi teknolojileri ve bilişim okur-yazarlığına sahip olmaları, bu süreçle birlikte
düşünme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi ve özgün yazılım projeleri
geliştirebilmelerini sağlamaktır.
Çalışma kapsamında Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerine Scratch
programı ile kodlama eğitimi verilmiş, süreç sonunda öğrencilerin ortaya koyduğu özgün
bilgisayar programları sergilenmiştir. Bununla birlikte; kodlama eğitimi ve üst düzey
düşünme becerileri arasındaki ilişki test edilmiştir. Bunun için, öğrencilerin mantıksal
düşünme becerileri ve matematik başarılarının programlama başarılarını ne derece
yordadığı incelenmiştir. Uygulama öncesi mantıksal düşünme becerileri ölçülen öğrencilere
Scratch programlama dili kullanılarak programlama eğitimi verilmiş ve eğitim sonrasında,
bilişim teknolojileri öğretmeni tarafından geliştirilmiş olan başarı testi ile programlama
başarıları ölçülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bir önceki dönem almış oldukları matematik
notları, matematik başarıları puanı olarak kabul edilmiştir.
Yapılan çalışma ile kodlama eğitiminin, üst düzey düşünme becerileri ve
matematiksel düşünme ile ilişkili olduğu ve öğrencilere özgün projeler ortaya koyma
becerisi kazandırdığı görülmüştür.
ABSTRACT
Purpose of working is to support students to have computer skills, information
technology and information literacy to be able to take place in the global society, to develop
thinking and problem solving skills and develop original software projects with this process.
Within the scope of the study, Ahmet Bahadır İlhan Middle School 6th grade students
were given coding training with Scratch program and original computer programs revealed
by the students at the end of the process were exhibited. By the way, the correlation between
the coding training and high-level thinking skills has tested. For this, it has been observed
that how well is the students' logical thinking skills and mathematical achievements can
predict the programming success. The students whose logical thinking skills measured were
given programming training using the Scratch programming language and after the training,
the programming success was measured by the achievement test developed by the
instructional technology teacher. In addition, mathematics grades that students have taken in
the previous semester have been accepted as mathematics achievement scores.
It has been seen that coding training is associated with higher-order thinking skills and
mathematical thinking, and that it gives students the ability to demonstrate original projects.
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1.Giriş
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, küresel toplumda yer edinebilmek için bilgisayar
yetenekleri, bilgi teknolojileri, medya ve bilişim okur-yazarlığı 21. Yüzyılda sahip olunması
gereken yeterliliklerdir (Nelson, 2009).
Çağın gerektirdiği düzeyde insan yetiştirebilmek amacıyla dünya üzerindeki pek çok
ülkede eğitim konusu ile ilgili bakanlıklar, ulusal düzeyde öğrenci, öğretmen ve okul
yöneticilerinden bekledikleri başarı düzeylerini belirlemektedir (MEB, 2012). Millî Eğitim
Bakanlığının Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı’nda (2012) belirtilmiş
olan öğrenci özellikleri arasında, “Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için
strateji geliştirebilir, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilir. ”
ifadesine yer verilmektedir.
Bilgisayarlar uzun süredir okullarda kullanılmasına rağmen bilişimsel düşünme,
müfredatın bir parçası hâline gelememiştir. Yıllardır öğretilegelen kelime işlemci ve sunum
programları öğrencilere, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerileri
kullanmaları için gerekli koşulları sağlamamaktadır (Collins ve Halverson, 2009).
Altun, 2014). Literatüre bakıldığında, programlama eğitiminin matematik becerilerinin
gelişmesine katkı sağladığı görülmektedir (Calder, 2010).
Şebetçi ve Aksu (2014), Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenim gören öğrencilerin
mantıksal ve analitik düşünme becerilerinin programlama dilleri başarısı üzerindeki
etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdikleri araştırmada, analitik düşünme yeteneği ile
programlama başarısı arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki
bulunduğunu tespit etmişlerdir. Bunun yanında mantıksal düşünme yeteneği ile programla
başarısı arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunduğunu belirtmişlerdir.
2. Problem Durumu
Ülkemizde ortaokul seviyesinde programlama eğitimi yeni bir konudur. Fakat
programlamanın önemli olduğuna dair çok fazla söylem olmasına karşın bunun nedenleri
çok fazla ortaya koyulmamıştır. Kodlama eğitiminin öğrencilerin akademik başarıları ve
zihinsel becerileri ile olan ilişkisi ortaya konarak neden programlama eğitimi verilmesi
gerektiğine dair bulgulara ulaşılabilir. Bu çalışma ile öğrencilerin kodlama becerisi
kazandırılarak kodlama becerisinin üst düzey zihinsel beceriler ve akademik başarılarıyla
olan ilişkisi belirlenecektir. Üst düzey zihinsel beceri olarak mantıksal düşünme, akademik
başarı olarak da matematik başarısı incelenecektir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Çalışmanın amacı; öğrencilerin, küresel toplumda yer edinebilmeleri için bilgisayar
yetenekleri, bilgi teknolojileri ve bilişim okur-yazarlığına sahip olmaları, bu süreçle birlikte
düşünme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi ve özgün yazılım projeleri
geliştirebilmelerini sağlamaktır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Çalışma kapsamında şu hedeflere ulaşılmak istenmektedir:
 Öğrencilere, seviyelerine uygun kodlama yapma becerisinin
kazandırılması,
 Öğrencilerin, kodlama yoluyla akademik başarılarının artırılması,
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Öğrencilerin, kodlama ile ilgili çalışmalarının paylaşımı yoluyla
sosyalleşmelerinin sağlanması,
Öğrencilerin, kodlama yoluyla üst düzey zihinsel becerilerinin gelişimine
katkı sağlanması,
Öğrencilerde bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji
geliştirebilme becerisinin kazandırılması,
Bir sorunla ilgili çözüm üretirken öğrenciler tarafından farklı bakış
açılarının ve yaklaşımlarının kullanılması,
Öğrencilerin özgün projeler ortaya koyabilmelerinin sağlanması
hedeflenmiştir.

4.Yöntem ve Plan
Çalışma kapsamında Scratch programlama dili kullanılarak programlama eğitimi
verilmiştir. Mantıksal düşünme becerisinin ve matematik başarısının programlama başarısı
ile ilişkisinin incelendiği bu araştırma ilişkisel tarama modelinde yordayıcı bir çalışmadır.
Araştırma kapsamında, öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerini ölçmek amacıyla
Mantıksal Düşünme Grup Testi, programlama başarılarını ölçmek amacıyla araştırmacı
tarafından geliştirilecek olan başarı testi, matematik başarılarını ölçmek için ise öğrencilerin
bir önceki dönem almış oldukları matematik dersi puanları kullanılmıştır.
5.Uygulama
5.1.Çalışmanın uygulanması
BT sınıfı yeniden düzenlendi ve yapılandırıldı. Bunun için 20 adet yeni bilgisayar
alındı. Sınıfın ağ ve elektrik sistemi yenilendi ve güçlendirildi. Sınıf boyası yenilendi ve
perde alındı. Öğrencilerin kendi aralarında ve öğretmenle etkin iletişimini sağlamak
amacıyla oturma düzeni yeniden oluşturuldu.
Öğrencilere kod okur-yazarlığının öğretilmesi BT öğretmeni tarafından belirli bir
plan ve program çerçevesinde yapıldı.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Bu dersi alan öğrencilerin matematik başarısı ve mantıksal düşünme becerisi ile
programlama başarısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla programlama başarı testi
uygulanmıştır. Araştırma kapsamında, öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerini ölçmek
amacıyla Mantıksal Düşünme Grup Testi, programlama başarılarını ölçmek amacıyla
geliştirilen olan başarı testi, matematik başarılarını ölçmek için ise öğrencilerin bir önceki
dönem almış oldukları matematik dersi puanları kullanılmıştır.
Çizelge 1: Başarı testinin madde ayırt ediciliğine ilişkin gerçekleştirilen alt ve üst
%27’lik gruplar için bağımsız t-testi sonuçları ve madde analizleri.
Madde No

Madde Toplam

Madde Kalan

Alt %27 ve Üst % 27

r

r

t

p

m1

.087

.074

1.000

.331

m2

.226

.201

3.688

.002

m3

.434

.497

5.464

.000
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m4

.393

.346

7.331

.000

m5

-.201

.176

.329

.744

m6

.508

.456

5.831

.000

m7

.490

.276

7.714

.000

m8

.282

.311

3.431

.002

m9

.332

.356

3.554

.001

m10

.339

.218

4.605

.000

m11

.038

.085

1.000

,331

m12

.160

.124

4.043

,000

n= 65, n1(Alt %27) = 18, n2(Üst %27) = 18, p< .01

Yukarıda Çizelge 1’deki bulgular dikkate alınarak maddeler değerlendirilmiştir.
Madde No

Madde Toplam

Madde Kalan

Alt %27 ve Üst % 27

r

r

t

p

m2

.261

.165

3.688

.002

m3

.529

.462

5.464

.000

m4

.397

.320

7.331

.000

m6

.505

.423

5.831

.000

m7

.445

.236

7.714

.000

m8

.336

.283

3.431

.002

m9

.420

.336

3.554

.001

m10

.329

.207

4.605

.000

n= 65, n1(Alt %27) = 18, n2(Üst %27) = 18, p< .01

Yapılan analiz sonucu testin iç güvenirlik katsayısı 0.71 olarak hesaplanmıştır. Elde
edilen sonuçlar, testin yeterli bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
 Öğrencilere uygulanan testler sonucunda programlama başarısı ile matematik
başarısı arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişkinin (r=0.716) olduğu, mantıksal
düşünme becerisi ile ise pozitif ve orta düzeyde bir ilişkinin (r=0.325) olduğu
görülmüştür.
 Programlama ile ilgili çalışmalar öğrencilerin üst zihinsel becerilerinin gelişimine
dolayısıyla diğer derslerin öğrenme sürecine katkı sağlamıştır.
 Öğrenciler tarafından özgün projeler geliştirilmiştir.
 Yapılan çalışmaların sergilenmesi ve paylaşımı yoluyla öğrencilerin paylaşma ve
sosyalleşme becerilerinin gelişimine katkı sağlanmıştır.
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 Elde edilen sonuçlar, yöneticilerin bu çalışmaya önem verilmesi yönündeki karar
sürecini önemli ölçüde etkilemiştir.
 Öğrencilerin programlama başarısının diğer derslere olumlu etkisi, veli
memnuniyetini de olumlu yönde etkilemiştir. Velilerde bu konuya duyarlılık
oluşmasına katkı sağlamıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Kodlama ile ilgili çalışmalar, mevcut uygulama temel alınarak yeni çalışmalarla
devam ettirilebilir.
Bu çalışma 5, 7 ve 8. sınıflarda da uygulanabilir ve okul genelinde devam ettirilebilir.
Ayrıca İlköğretim Ders çizelgesinde “Kodlama” dersine yer verilmesine ve buna yönelik
yapılacak çalışmalara kaynaklık teşkil edebilir.
Bu çalışmadan elde edilen olumlu sonuçlar diğer okullar için de örnek teşkil edip
özendirici olabilir.
KAYNAKLAR
Calder, N. (2010). Using Scratch: An Integrated Problem-Solving Approach to Mathematical
Thinking. Australian Primary Mathematics Classroom, 15(4), 9-14.
Casey, P. J. (1997). Computer programming: A medium for teaching problem solving.
Computers in the Schools, 13(1-2), 41-51.
Collins, A., and Halverson, R. (2009). Rethinking education in the age of technology: The
digital revolution and schooling in America. Teachers College Press.
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MİNİK IŞIKLARLA MUTLU DÜNYA
Yücel BOZKURT, yucelbozkurt_1964@hotmail.com,
İlkay ÖNAL , akayilkay@hotmail.com.tr,
Hatice GÜRTAŞ, haticecamgurtas43@gmail.com.tr,
ANKARA/ Etimesgut/Türkkonut Anaokulu.
ÖZET
Projenin yürütücüsü Türkkonut Anaokulu Paydaşı Ülkü Ahmet Durusoy
Ortaokuludur. Çocukların , toplum sorunlara çözüm önerileri projemizin çıkış noktası
olmuştur. Çocuğun tüm gelişimlerine katkı sağlamak, farkındalık yaratmak, bilime ve
doğaya olan ilgilerini artırmak, aileleriyle işbirliği yapmak, gelişimsel farklılıkları ortaya
çıkarmak ve toplumun bilinçlendirilmesi, amaçlanmaktadır. Enerji ve su tasarrufu, deniz
kirliliği vb sosyal bilimsel 25 adet konu başlıkları belirlenmiştir. Her hafta bir öğrencimiz
kendi konusu ile ilgili hazırladığı afişle sunumunu yapmıştır. Konu ile ilgili müzik, Türkçe,
fen etkinlikleri uygulanmıştır. Afiş, video ve etkinlik fotoğrafları web’te yayınlanmıştır.
Kitapçık hazırlanmış, proje sergisi yapılmış, ziyaretçilerin görüşleri alınmış ve kitapçıklar
dağıtılmıştır. Değerlendirmelerle karşılaştırma yapıldığında, çoğunluğunun meraklarının
giderildiği, dezavantajlı bölge çocuklarının teknolojik imkanlardan yararlanamadığını
söyleyebiliriz. Öğrencilerimiz bilişsel çözüm önerileri getirirken diğer öğrencilerin sosyal
çözüm önerileri getirdikleri, duyuşsal olarak benzer cevap verdikleri görülmüştür. 110
katılımcı çalışmıştır. Yayınlama ve sergi ile yaklaşık 4500 kişiye ulaşılmıştır. Tüm hedeflere
ulaşılmıştır
ABSTRACT
The Project is conducted by Ülkü Ahmet Durusoy Middle School collaborating with
Türkkonut Kindergarten. The suggestions of children to solve social problems have been the
starting point of our project. It is aimed to contribute children’s development, raise the
awareness of children, increase children’s interest in nature and science, collaborate with
children’s family, reveal the developmental differences and raise the awareness of public.
There are 25 social and scientific topics such as energy and water saving, sea pollution etc.
Our students make presentations about different subjects with the posters they prepared
every week. Musical, Turkish and Scientific activities were carried out related to these
subjects. The photographs of posters, videos and activities were published on the web. The
booklets were prepared, the project exhibition was conducted, the views of visitors were
taken and the booklets were distributed. When the evaluations are compared, we can say
that a large quantity of children was satisfied and they were not able to benefit from the
technological opportunities of the area. While our students found cognitive solutions for
problems, other students found social solutions. Yet, they gave similar answers emotionally.
110 participants have worked. Approximately 4500 people have been reached through
publications and exhibitions. All goals were achieved.
1. Giriş
Türkiye genelinde iletişim araçları tarafından yayınlanan çocuklara yönelik kamu
spotlarından farklı olarak çocuklar tarafından hazırlanan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
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çalışma, çocuk gözüyle toplumsal sorunlara ve çözümlere yer verilmesi ile toplumun
duyarlılığını sağlayacağı düşünüldüğünden sıra dışıdır.
Çocukların çevrede gördüğü sorunlara duyarlılıkları projemizin çıkış noktası
olmuştur. Çocukların sorunlara getirdikleri çözüm önerileriyle çocuk gözüyle kamu spotu
oluşturulabileceği düşünülmüştür. Çocukların doğaya ve çevresel sorunlara duyarlılıklarına
toplumda yer verilmemesinden dolayı, bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.
2. Problem Durumu
Bu çalışma; okul, aile işbirliği etkinliklerine ailelerin katılımı yeterli düzeyde midir?
Araştırmaya yönelik ve proje tabanlı etkinlikler çocukların bilişsel duyusal sosyal
gelişimlerine katkı sağlıyor mu? Çocukların çevresel sorunlara duyarlığı var mıdır? Proje
tabanlı etkinliklerde sosyo-ekonomik kültürel yönden dezavantajlı bölgede eğitim gören
okulöncesi çocuklarıyla sosyo-ekonomik kültürel yönden iyi olan çocuklar arasındaki
gelişimsel farklılık var mıdır?
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı; çocuğun tüm gelişimlerine katkı sağlamak, yeni fikirler üretme,
araştırma, yaratıcı düşünme ve ifade edebilme becerilerinin kazandırılmasıyla farkındalık
yaratmak, bilime ve doğaya olan ilgilerini artırmak, aileleriyle işbirliği yapmak, dezavantajlı
bölgedeki çocuklar ile gelişimsel farklılıkları ortaya çıkarmaktır.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise; çocuk neden-sonuç ilişkisi kurar.
Çocuk nesne/sembollerle grafik hazırlar. Sözcük dağarcığını geliştirir. Çocuk yazı ve okuma
farkındalığı gösterir. Çocuk grup önünde kendini ifade eder. Çocuk aile iletişimini destekler.
Zümre öğretmenler işbirliğini sağlar. Okul aile işbirliğini sağlar. Okulöncesi eğitiminin
yaygınlaştırılmasına etki eder. Dezavantajlı bölgede eğitim gören okulöncesi çocukları proje
tabanlı etkinliklerde gelişimsel değerlendirmeyi sağlar.
4. Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Çalışma kapsamında
buluş yoluyla, yaşam boyu öğrenme, problem çözme
,işbirliğine dayalı öğrenme, oyun oyunlaştırma, proje tabanlı öğrenme ile proje tabanlı
öğrenme aile katılımı, öğretim yöntemlerinden yararlanılmıştır. Her çocuk belirlediği kamu
spotu konusu ile ilgili sanat etkinliklerinden yararlanılarak ailesi ile işbirliği yaparak afiş ve
slogan hazırlamıştır. Çevresi ile işbirliği yaparak proje tabanlı öğrenme ile proje tabanlı
öğrenme aile katılımı yöntemi ile fen, matematik, Türkçe, drama, oyun, müzik, gezi gözlem
konuk çağırma vb etkinliklerinden konusuna uygun olanı seçip hazırlayıp, sınıfta ailesi ile
birlikte sunmuştur, aile katılımıyla çocuk aktif rol almıştır.
4.2.Plan
Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Kurum ve Paydaş okul
zümre öğretmenler toplantı

Eylül 2015

Eylül 2015

Okul müdürü

Proje hazırlık aşaması

Sınıflarda
Fen
donanımının
zenginleştirilmesi

Eylül 2015

Eylül 2015

Zümre
öğretmenler

Proje hazırlık aşaması

merkezi
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Bilim, doğa ve çevresel
sorunlar ile ilgili araştırma
konularının belirlenmesi

Ekim 2015

Ekim 2015

Öğretmen

Fen merkezi
zenginleştirilerek kavram
haritası oluşturulması

Katılımcı velilere toplantı

Ekim 2015

Ekim 2015

Öğretmen

Etkinlik öncesi hazırlık ve
sınıfta uygulama
aşamalarının anlatılması

Afiş ve etkinlik hazırlama,
sunum ve video çekimi

Ekim 2015

Mart 2016

Çocuk,
öğretmen

Etkinliklerin öncesinde ve
sonrasında
ölçme
değerlendirme yapılması

Ekim 2015

Mart 2016

Öğretmen

Gözlem formu, anket,
bireysel görüşme
belirlenecektir.

Afiş ve video etkinlik
fotoğrafların her hafta web
sitesinden duyurusu

Ekim 2015

Mart 2016

Öğretmen,

1 video ile 10 adet fotoğrafın
öğretmen tarafından
seçilmesi, okul idaresinin
onayı ile

Afişlerin
Okul
panosuna asılması

Ekim 2015

Afişlerden
oluşturma

giriş

aile,

okul idaresi

Mart 2016

Öğretmen,
okul idaresi

Kitapçık

Afişlerin
etkinlik
fotoğraflardan
AVM
de
sergisi
ve
kitapçık
ile
dağıtımı

Nisan 2016

Nisan
3.haftası
2016

Öğretmen,

Nisanın 4.
haftası
2016

Zümre
Öğretmenler ile

okul idaresi

okul
idaresi
katılımcı veliler

Aile katılımı sınıfta
sunumların yapılması

Öğretmen tarafından
asılması, okul idaresinin
onayı ile
Zümre Öğretmen tarafından
düzenleme, okul idaresinin
onayı ile
Zümre Öğretmen tarafından
düzenleme, okul idaresinin
onayı ile

5.Uygulama
Eylül ayı içinde projenin hazırlık sürecinde öğretmen ve velilerle toplantı yapıldı.
Sınıflar, fen merkezleri bilim ve doğa konulu kaynaklarla zenginleştirildi. Ekim ayının ilk iki
haftasında, projede çocuklar araştıracakları konu başlıkları belirlendi. Ekimin ikinci
haftasından başlayarak mart ayının son haftasına kadar çocuklar anne babalarıyla konularını
araştırdılar, sloganlarını belirlediler, afişlerini hazırladılar, uygulayacağı etkinliği belirleyip
etkinliğe uygun mekanda örneğin; deney ise bilim atölyesinde hem sunum yapıp, hem de
etkinliklerini uygulamışlardır. Her hafta web’te sunum fotoğraf ve videoları yayınlanarak,
afişler okul girişine asılmıştır. Etkinlikler öncesi ve sonrasında ölçme değerlendirmeler ve iki
kurum ölçme değerlendirme anketlerinin karşılaştırılması ile projenin etki analizi proje ekibi
tarafından çıkarılmıştır. Bu sunumlarla kamu spotlarımız oluşturulmuştur.
Nisanın ilk iki haftasında, afişlerden oluşan kitapçık basımı yapılmıştır. Nisanın
ayının son haftası afişlerinden ve etkinlik fotoğraflarından oluşan sergi ile çocukların bilim
doğa ve çevresel sorunlara duyarlılıklarının topluma göstererek toplumu bilinçlendirmek
amacıyla AVM de geniş halk kitlesine ulaşılmıştır. Bu sergiye yerel basın, yerel yönetim,
diğer okulöncesi kurumları idareci ve öğretmenleri davet edilmiştir.

118

6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
Her etkinlik öncesi ve sonrası çocuklara anket uygulanmıştır. Çocukların geneli
etkinlik öncesinde sunum ile ilgili soruya doğru cevap veremedikleri sunum sonrası sorulara
çocukların tamamının doğru cevap verdiği gözlenmiştir. Aile katılım değerlendirme formu
verilerek velilerin görüşleri alınmıştır. Aileleri proje ile ilgili olumlu görüş bildirmişlerdir.
Diğer yandan etkinlik sürecini bilim, doğa, çevresel sorunlara olan duyarlılıklar ile ilgili
etkinliklerin katılımcılar üzerinde üzerindeki etkisi saptanmıştır. İki okulun öğrencilerinin
çoğunluğunun meraklarının giderildiği, dezavantajlı bölge çocuklarının teknolojik
imkanlardan yararlanamadığını söyleyebiliriz. Bizim öğrencilerimiz bilişsel çözüm önerileri
getirirken dezavantajlı bölge öğrencilerinin sosyal çözüm önerileri getirdikleri, duyuşsal
olarak benzer cevap verdikleri görülmüştür. Bu projede uygulama ve yaygınlaştırma
aşamasında toplamda 110 katılımcı çalışarak her hafta yapılan yayınlama ile iki okul öğrenci
ve velilerinin yaklaşık 4.500 kişinin takip ettiği düşünülürse geniş bir kitleye ulaşılmıştır.
Sergideki görüşler, çok olumlu olduğundan bu projenin genel halk kitlesinin de dikkatini
çekmiş ve tüm hedeflere ulaşılmıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bu proje, MEB Okulöncesi eğitim kurumu eğitim programı ve değerler eğitimi
kapsamında yer alabilmesiyle, etkinin sürekliliği ve yayımı ile okulöncesi eğitim
kurumlarına önderlik etmiştir.
KAYNAKLAR
TUBİTAK Bilim ve Çocuk,Meraklı Minik dergileri,
Morpa yayınlarının Bilim ve doğa cd’leri,gazete ve dergi
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AKILLI SINIFLAR
Işıl KORKMAZ, slkrkmz@hotmail.com,
Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü, isilkorkmaz@meb.gov.tr.
ÖZET
Zekâ oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme
kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle
karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma
alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini
geliştirmelerini sağlayacaktır. Böylece öğrenciler erken yaşlarda zekâ kapasitelerini
keşfederek geliştirme yoluna gireceklerdir.
Bu amaçla, Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yardımsevenler Derneği
arasında imzalanan protokol ile finansal destek sağlanmış, Çanakkale Gazi Ortaokulu’nda
“Akıllı Sınıf” dizayn edilmiştir.
Böylelikle ortaokul kademesinde seçmeli ders olarak uygulatılan zekâ oyunları
alanına daha çok önem verilmiş, öğrenciler yaparak-yaşayarak ve disiplinler arası eğitim
metotlarını da kullanarak, hem bilişsel becerilerini geliştirmiş hem de eğlenceli vakit geçirme
imkânı bularak duyuşsal alanlarını da geliştirmişlerdir. Böylece il genelinde başka okullarda
da bu sınıfların oluşturulması teşvik edilecektir.
ABSTRACT
Intelligence games subject will enable students to improve their capacity to detect and
evaluate problems, create different viewpoints, make quick and accurate decisions when
they face the problem, develop a habit of focusing on subject and solving, use reasoning
effctively. So that students will be able to improve their intelligence capacities at an early
age.
Fort this purpose, financial support was provided with the signed protocol between
Çanakkale Provincial National Education Directorate and Turkish Charity Association. As a
result, intelligence laboratory was designed in Çanakkale Gazi Secondary School.
After all more importance has been given to the field of intelligence games applied as
elective courses at the middle school level, students have improved their cognitive skills and
their affective stages by having the opportunity of having fun and using interdisciplinary
training methods. So that the creation of these classes will be encouraged in other schools
throughout the province.
1. Giriş
Temel eğitimin orta kademesinde seçmeli ders olarak geçen zekâ oyunları dersinin
ders ortamından başka platformlarda kullanılamaması ve birey üzerinde olumlu etkilerinin
bulunmasına karşın gerekli önemin verilmemesi sebebiyle Çanakkale İl Millî Eğitim
Müdürlüğü teşvikiyle Çanakkale Gazi Ortaokulu’nda “Akıllı Sınıf” adı altında bir sınıf
yeniden dizayn edilmiştir. Proje, Çanakkale’de daha öncesinde, sadece zekâ oyunları temalı
bir sınıf yapılmamış olması sebebiyle önem arz etmektedir. Bu yönüyle ildeki diğer
kurumlara örnek niteliği taşımaktadır.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen dünyaya bireylerin uyum
sağlayabilmesi için karşılaştıkları problemlere özgün ve farklı çözümler üretebilecek,
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alternatif çözüm yolları bulabilecek zihinsel yeterliliklere ve kapasiteye sahip olmaları
gerekir. Zihinsel yeterlilikler, mantık ve bilişsel kapasite, hayat boyunca geliştirilebilecek
niteliklerdir ve bu gelişim erken yaşlarda yani ilk ve ortaokul döneminde daha kolay ve hızlı
gerçekleşebilir. Dolayısıyla, okullarda öğrencilere yalnızca bilgi aktarmak onların bilişsel
kapasitelerinin, problem çözme becerilerinin, düşünme becerilerinin ve bir problemin
çözümünde farklı stratejiler oluşturma ve kullanma becerilerinin geliştirilmesine yetmez.
2012 yılında gerçekleştirilen PISA sınavında ağırlıklı konu alanı matematiktir.
Matematik ağırlıklı yapılan PISA sınavlarında, diğer yıllardan farklı olarak sınava katılan
öğrencilerin problem çözme becerileri de ölçülmektedir. Öğrencilerden, problem
durumlarında matematiksel inceleme ve araştırmaya konu olabilecek yönleri, özelliklerini
belirlemeleri ve ilgili matematiksel yeterliliklerini problemin çözümü doğrultusunda
kullanmaları istenmiştir. Böyle bir durumda, düşünme ve akıl yürütme, iletişim kurma,
model geliştirme (oluşturma), problemi ortaya koyma ve çözme gibi üst düzey zihinsel
beceri ve kapasitelerin kullanılması gerekmektedir. Uluslararası öğrenci değerlendirme
programı 2012 yılı uygulamasında alt konu alanı olarak problem çözme becerisi sınavında,
Türkiye gelişme göstermekle birlikte yine de tam olarak istediği başarıyı yakalayamadığı
görülmektedir.
Zekâ oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme
kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle
karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma
alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini
geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup
çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve
özgüvenlerini artıracak, başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanacak ve
başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturma tutum ve
davranışlarını geliştireceklerdir. Zekâ oyunları programına göre üniteler farklı oyun türleri
için tasarlanmıştır. Bu oyun türleri, akıl yürütme ve işlem oyunları, sözel oyunlar, geometrikmekanik oyunlar, hafıza oyunları, strateji oyunları ve zekâ sorularıdır. Bu yüzden,
kurumlarda verilen zekâ oyunları derslerinin görsel materyallerle zenginleştirilmesi ve
fiziksel ortamın kullanılan oyun materyallerine uygun olması aynı zamanda rahatlatıcı bir
ortam olması gerekmektedir.
2. Problem Durumu
Ortaokul kademesinde seçmeli ders olarak uygulanan zekâ oyunları dersinin
öneminin artırılması maksadıyla zekâ oyunları temalı akıllı sınıf dizayn edilmiştir. Bu sayede
ortaokul kademesinde seçmeli ders olarak uygulanan zekâ oyunları dersine işlerlik
kazandırılmıştır. Böylece öğrenciler erken yaşlarda zekâ kapasitelerini keşfederek geliştirme
yoluna gireceklerdir. Zekâ oyunları dersinde bilfiil uygulamaların gerçekleştirilmesinin yanı
sıra, derslerden arta kalan zamanlarda da bilişsel ve duyuşsal alanlarını geliştirme imkânı
bulmuşlardır. Bu bağlamda il genelinde, zekâ oyunları temalı ilk sınıf olması sebebiyle de
öncelikle okulun kapsamındaki diğer branşların, sonrasında il genelindeki diğer okullar
nezdinde örnek niteliği taşıması sebebiyle ilin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir proje
olmuştur.
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3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen dünyaya uyum sağlanabilmesi
için gerekli olan inovatif yöntem ve tekniklerin kullanılması yoluyla; bireylerin zihinsel
yeterlilikleri ile bilişsel kapasitelerini geliştirerek kurumsal kapasiteyi artırmak
amaçlanmaktadır.
Öğrencilerin problem çözme, farklı düşünebilme ve alternatif çözümler
üretebilme becerilerini zekâ oyunları dersi aracılığıyla geliştirmek, zekâ oyunları dersi
aracılığıyla öğrencilerin gerçek sınıf ortamında diğer derslerde de sözel ve sayısal
mantıklarını kullanarak düşünme becerilerini arttırmalarına katkıda bulunmak, kavramlar
ve algıları kullanarak soyut ve somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrama, soyut düşünme,
akıl yürütme ve bu zihinsel işlemleri bir amaca yönelik kullanabilme
becerilerinin geliştirilmesi yoluyla öğrencilerin akademik başarısında artış sağlamak, Zekâ
oyunları
sınıfının
inovatif
materyallerle
donatılarak
fiziki
niteliklerinin
iyileştirilmesini sağlamak, öğrencilerin problem çözme ve düşünme becerilerinin
gelişebilmesi için uygun ve gerçekçi ortamlar yaratabilmek, İl geneli başarı ortalamasının
%76,01’den %80’e çıkartmak, zeka Oyunları dersine yönelik olumlu tutumun %80 olması
hedeflenmektedir.
4. Yöntem ve Plan
Projenin ihtiyaç tespiti ve problem durumunun belirlenmesi aşamasında araştırmainceleme stratejisi ve problem çözme yöntemi uygulanmıştır. Bu strateji ve yöntem projenin
sonunda değerlendirme bölümü de dâhil olmak üzere bütününde uygulanmıştır.
Projenin uygulama aşamasında ise; kubaşık (işbirlikli) öğrenme metodu ve grup
çalışmalarından da (büyük ve küçük) yararlanılmıştır. Bunlara ek olarak öğrenciler zekâ
oyunlarını uygularken birbirlerinin yaptıkları çalışmaları sürdürdükleri için istasyon
tekniğini de uygulamışlardır. Bunun yanı sıra öğrenciler bireysel bazda gerçekleştirdikleri
oyunlarda da Dale’nin Yaşantı Konisi’ne göre; en üst basamak öğrenme stillerinden;
“düzenlenmiş deneyimler ve direkt deneyimler yoluyla yaşantılar” kazandırılmıştır.
Değerlendirme aşamasında ise; projeye katılan öğrencilere yönelik memnuniyet
anketi uygulanmıştır. Bunlara ek olarak görsel ve videolarla da sınıfın önceki ve sonraki
halleri ile öğrencilerin faaliyetler esnasındaki görselleri kayıt altına alınmıştır.
08.03.2016 - 31.03.2016 Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü il genelinde zekâ
oyunları sınıfı ihtiyacı tespit edilerek ortaya çıkan problemler tasnif edilmiş,
01.04.2016 - 05.04.2016 Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve “Akıllı Sınıf”ın
dizaynında katkı sağlayacak Türkiye Yardımsevenler Derneği ile görüşmeler yapılmış ve
protokol imzalanmıştır.
06.04.2016-22.04.2016 Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye
Yardımsevenler Derneği katkılarıyla Gazi Ortaokulu’nda Zekâ Oyunları temalı “Akıllı Sınıf”
dizayn edilmiştir.
25.04.2016 - 29.04.2016 Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gazi Ortaokulu,
akıllı sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik anket uygulanmış ve projenin değerlendirmesi
yapılmıştır.
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5. Uygulama
İl genelinde yapılan ihtiyaç analizi sonucunda ortaya çıkan problemler tasnif
edilmiştir. Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Akıllı Sınıf’ın dizaynında katkı sağlayacak
dernek ile görüşmeler yapılmış ve protokol imzalanmıştır. Dernek ile imzalanan protokol ve
görüşmeler sonucunda zekâ oyunları temalı “Akıllı Sınıf” dizayn edilmiştir. Düzenlenen
“Akıllı Sınıf”ta eğitim gören öğrencilere yönelik anket uygulanmış ve projenin
değerlendirmesi yapılmıştır. Projenin gerçekleştirilmesi esnasında süreci değerlendirmek
adına ön test-ara test-son test uygulamaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin proje
sonundaki duyuşsal algılarının ölçülmesi amacıyla tutum ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin
proje ile birlikte edindiği zihinsel ve bilişsel düzeylerindeki gelişme “Tanılayıcı Dallanmış
Ağaç Tekniği” ile gözler önüne serilmiştir.
6. Sonuçlar
Proje sahibi Çanakkale İl Millî Eğitim Millî Eğitim Müdürlüğü açısından, gerçekleştirilen
bu proje ile kendi bünyesindeki eğitim kurumlarında seçmeli ders olarak gösterilen zekâ
oyunları dersinin önemi artmıştır. Dolayısıyla Zekâ Oyunlarına verilen bu önem sayesinde,
öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yönleri de gelişmiştir. Böylelikle daha çok matematik dersi
ile ilişkilendirilen zekâ oyunları diğer disiplinler ile de ilişkilendirilecek ve ilin yılsonu
akademik başarısında yükseliş gözlemlendi. Bunun yanı sıra öğrenciler derslerden arta kalan
zamanlarını kendilerini bireysel ve sosyal anlamda geliştirebilecekleri bir ortama sahip
oldukları için sosyal yönleri de artmıştır. Millî Eğitim Temel Kanununda da yer alan “Beden,
zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve
karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına
saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve
verimli kişiler yetiştirmek” ilkesi de gerçekleştirilmiş olunacaktır. Proje sonucunda
gerçekleştirilen memnuniyet anketine göre; zeka oyunlarının öğrencilere “eğlendirerek
öğrenme; düşünme, öngörme, planlama yeteneklerini geliştirme; yaparak yaşayarak
öğrenme” gibi katkıları olduğuna dair %50 oranında “kesinlikle katılıyorum; %50 oranında
da “katılıyorum” çıkmıştır. Bu sonuç ile Millî Eğitim Müdürlüğü açısından
değerlendirildiğinde; projenin bir ihtiyaç dahilinde oluşturulduğu ve ihtiyaçlara yüksek
oranda cevap verdiği görülmüştür.
Akıllı Sınıfın dizayn edildiği Gazi Ortaokulu açısından ise; projenin ilde ilk defa
uygulanması sebebiyle; ilgili okul öncü niteliği taşımaktadır. Hem zekâ oyunları ile ilgili
hem de diğer branşlarla ilgili de ildeki diğer eğitim kurumları için başarılı bir örnek
olmuştur. Bunun yanı sıra okula devam eden öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal yönleri
gelişeceği için okulunda yılsonu akademik başarısı gelişme gösterecektir.
Ortaklardan bir diğeri ise kâr amacı gütmeyen Türkiye Yardımsevenler Derneği’dir.
Türkiye Yardımsevenler Derneği’nin yönetmeliğinde; bedelsiz işler de yürütmek olduğu
için; bu bağlamda kendi yönetmelikleri gereği bir proje gerçekleştirmişlerdir.
Süreç boyunca 3(üç) ay aralıklarla ölçme ve değerlendirme uygulamalarının
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasından sonra da okul
bünyesindeki derslik yeterliliği, bu derste görev alacak personel yeterliliği ve Zeka Oyunları
dersinin müfredattaki kalıcı yerinden dolayı geliştirilmiş olan Akıllı Sınıf’ın
sürdürülebilirliği konusunda kurumsal olarak herhangi bir mani bulunmamaktadır. Çünkü
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Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün sitesinde Akıllı Sınıf ile ilgili görsellerin
yayınlanmasıyla diğer okullara örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir. Böylece il genelinde
başka okullarda da bu sınıfların oluşturulması teşvik edilecektir ve projenin yaygınlaşması
sağlanacaktır. Diğer iller için de projenin örnek olacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra
diğer branşlarda da, derslerin etkisinin artırılması için uygulamalar gerçekleştirilecektir. Bu
sayede projenin yaygınlaştırılması da sağlanacaktır.
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ÖZET
Bu çalışma; doğanın oluşturduklarına dair akıl yürütebilen, nedenlere ilgi duyan,
merak eden, sorgulayan her insana yönelmekle birlikte, doğa bilimlerinin mantığının ve
metodolojisinin öğrencilere kavratılması amacıyla hazırlanan uygulamalı müze alan
etkinliklerini kapsamaktadır. Doğa’nın anlamını hepimiz bilmekteyiz ancak ne olduğunu
bilmekte veya ne olduğunu öğretmekte eksiklikler yaşanmaktadır.
Müzelerin, sınıf /laboratuvar ortamında belirlenemeyen ilgi, yetenek ve becerileri ortaya
çıkarmadaki rolü ve gerçek nesne/ortam ile karşılaşmanın getirdiği öğrenme süreçleri
önemsenmelidir. (Şar ve Sağkol, 2013).
Bu durumdan yola çıkarak yapılan bu çalışmada öğrencilerin yaparak-yaşayarak
edindikleri birçok kazanımın doğa bilimlerine duyulan ilgi ve motivasyonu arttırdığı
gözlenmektedir.
ABSTRACT
The study comprises a couple of activities for practical museum activities designed to
teach the logic and methodology of the natural sciences to the students, as well as to guide
all human beings who are interested, curious, and questioning about the causes of nature.
All of us know the meaning of nature, but we face with a lack of knowing on the things
that happen or lack of teaching on what its.
The role of the museums in the emergence of the interests, abilities and skills which can
not be determined in the classroom / laboratory environment and the learning processes
brought about by encountering the real object / environment should be emphasized (Şar ve
Sağkol, 2013).
Its observed that many of the acquisitions done by the students in the study, that are
carried out by this way, increase the interest and motivation towards the natural sciences.
1. Giriş
Bilimin doğasına dair akıl yürütebilen, merak eden ve nedenlerine ilgi duyan bireyleri
yetiştirebilmek için, görsel alan zenginliğinin önemi, sorgulama temelli eğitim ile
harmanlanarak bu çalışma asıl şeklini almıştır.
Türkiye’de bazı okullarda çeşitli müzeler kurulmuştur. Benzer biçimde, duvarlarda da
sergilenen bazı nesneler de bu amaçla okuldaki öğrencilere sunulmaktadır. Ancak
okulumuzda kurulan “Doğa Keşif Evi”, müze olma özelliğinin yanı sıra çalışan, işleyen,
dinamik bir alan olarak müzelere farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.
Literatür tarandığında da; bilim müzelerinde karşılaşılan durumların öğrencilerin ilgi,
tutum ve motivasyonları üzerine olumlu etki edebileceği öngörülmektedir (Bozdoğan,
Yalçın, 2006). Ayrıca; bilim merkezleri / bilim müze alanlarının gerek fen bilgisi öğretmen
adaylarının yetiştirilmesinde gerekse fen öğretiminde olumlu tutum geliştirmesi bakımından
ülke çapında yaygınlaştırılması da önem taşımaktadır (Bozdoğan, 2008).
Fen bilimlerine ilgili ve merak duyan öğrencilere yaşantı zenginliği kazandırma
gerekliliği bu alanın kurulma sürecini hızlandırmıştır.
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2. Problem Durumu
Okullarımızda genellikle “Canlılar ve Hayat” konu alanı geldiğinde her ne kadar yakın
çevredeki canlılar incelenebilse de, öğrencilere farklı canlı türlerini de bir arada sunmak, bu
konu alanı için bir ön gerekliliktir.
Okul içerisine kurulan doğa müzesi/bilim müzesi uygulaması olan Doğa Keşif Evi’nin
öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgi, tutum ve motivasyonlarını ne ölçüde etkileyeceği
gözlemlenmek istenmektedir.
3. Çalışmanın Amacı ve Hedefleri
Bu çalışmanın amacı; bilimsel bilginin öğretiminde uygulama alanları oluşturarak,
öğrencilerin öğrenmeyi sürekli hale getirmelerine destek olmak ve canlı bakım üniteleri ile
de hem görsel materyal sağlamak hem de canlı bakım sorumluluğu verilerek çevresine
duyarlı bireyler olmasını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin ilgi duyduğu alanlar ile ilgili
çalışmalarla, (gözlem, verileri analizi, vb.) bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise; düşünen, merak eden, sorgulayan,
yaparak yaşayarak öğrenen bireyler yetiştirmek ve öğrencilerin fen bilimlerine ilgisini
arttırmaktır.
4. Yöntem ve Plan
4.1 Yöntem:
Doğa Keşif Evi, müze boyutunda örnek (materyal) toplama yöntemi yoluyla
oluşturulmuştur.
Öğretim boyutunda ise, gözlem ve deney gibi niceliksel araştırma yöntemleri
kullanılmıştır.

4.2. Plan:
Bu alanda okuldaki tüm öğrencilere müze boyutunda görsel sunum desteği
verilirken, “Hayat Boyu Öğrenme” programı kapsamında Avrupa Okul Ağı olan eTwinning
portalı üzerinden yürütülen “EXPO Natura 2016” projesi ile bir çalışma grubu oluşturulmuş
ve proje kapsamında Herbaryum ve Mantar Üretim Tesisi alan gezileri düzenlenmiştir.
Projelerin çalışma takvimi gereği yapılan çalışmalar tamamlanmış ve sergilenecekleri
tarihler ve yapılan çalışmaların tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
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Çalışma Adı

Başlangıç

Bitiş

Sorumlu

Performans
Göstergesi

Açıklamalar

Düzce
Üniversitesi
Herbaryum
Gezisi

Ekim 2015

Aralık
2015

Ayşe

Bitki
kurutmaya
istekli olma

Bitki kurutma yöntemleri ile ilgili
bilgi verildi.

Asit
Yağmuru Şubat
Gözlemi Deneyi
2016

Mart

Ayşe

2016

ARSLAN

Bilimsel
araştırmayı
merak etme

Asit
yağmurlarının
bakımını
üstlendikleri canlılar üzerine etkileri
gözlemlendi.

Velioğlu Mantar
Üretim
Tesisi
Gezisi

Nisan 2016

Nisan
2016

Ayşe

Okulda benzer
çalışmayı
yapmaya
istekli olma

Sporla üremeyi merak eden proje
ekibi için mantar üretim çiftliğine
gezi
düzenlendi.
Öğrenciler,
kazanımlarını diğer arkadaşları ile
paylaştı.

Düzce
Belediyesi Ot ve
Bereket
Festivali

Ekim 2015

Mayıs
2016

Ayşe

Bilgisini
paylaşma
sunma

Müzede
kuruttuğumuz
ve
tüketilebilen
bitkiler
bilimsel
adlarıyla birlikte sunuldu.

EXPO
2016

Ekim 2015

Mayıs
2016

Ayşe

Eylül
2016

Ayşe

EXPO
Antalya

Natura

2016

Ekim 2015

ARSLAN

ARSLAN

ARSLAN

ARSLAN

ARSLAN

ve

Farkındalığı
akranlarıyla
paylaşma

Bölgedeki bitkiler diğer ortakların
bitkileri ile birlikte sergilendi.

Bitkileri
koruma
bilime
duyma

5 farklı ülkeden 6 ortakla yürütülen
proje ve bitki tanıtım kartları
uluslararası
bitki
fuarında
sunulmuştur.

ve
ilgi

5. Uygulama
Ekim 2015’de 5. 6.ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan gönüllü bir çalışma ekibi
kurulmuştur.
Kasım 2015’de bitki bakımı ve yetiştirme çalışmaları yürütülerek 5 bitkiden 4’ünde
başarı görüldü. Öğrenciler her gün bitkilerin gelişimini gözlemleme fırsatı bulmuşlardır.
Aralık 2015’de Düzce Üniversitesi Herbaryum’a gezi düzenleyerek, çalışmaları
bilimsel boyuta taşıma amacıyla bilgi alındı. Bitki kurutma yöntemleri konusunda eğitim
alan öğrenciler, uygulama yapmak isteyip, bitki kısımlarını mikroskopta gözlemlemişlerdir.
Ocak 2016’da bitkileri tanımaya ve canlıları sınıflandırmaya yönelik didaktik
etkinlikler yapıldı.
Şubat 2016’da çalışma ekibine ilgilerine göre tekrar görev dağılımları yapıldı. Bazı
öğrenciler bitki yetiştirme alanlarında tutularak, diğerleri ipek böceği, balık, su bitkileri, vb.
canlı bakım alanlarında görevlendirildi. Herkes ilgi duyduğu ve çalışmak istediği alanda yer
aldı.
Mart 2016’da; asit yağmurlarının etkilerini gözlemlemek amacı ile yapay ve özdeş
ekosistem alanları oluşturularak, asit yağmurlarının ekosistemler ve buradaki canlılar
üzerine etkileri gözlemlendi. Bu hipotez test etme deneyi tüm öğrencilerin ilgisini çekti.
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Nisan 2016’da; Mantar Üretim Tesisi’ne gezi düzenleyerek, sporla çoğalan canlılar
hakkında bilgi alındı. Öğrenciler benzer uygulamayı okulda da yapmak istedi.
Ayrıca kurutulan bitkiler bitki dolabına yapıştırılarak okul içerisindeki öğrenciler için
sunuma hazırlandı. Ziyarete gelen öğrenciler yanlış bildikleri bitkilerin adlarını öğrendi.
Mayıs 2016’da; bitki kurutma ve adlandırma çalışmalarına ek olarak, yeni bitkiler
tanıma ve bakımını üstlenme, topraksız tarım uygulamaları ile bitki gelişimini
etkileyebilecek değişkenler ile ilgili deneyler yapıldı. Bu çalışmalar öğrencilerin talebi
üzerine yapıldı.
Eylül 2016’da; da bitki kurutma çalışmaları; bitki tanıtım kartları biçiminde EXPO
2016 Antalya’da yerli ve yabancı ziyaretçilere öğrenciler tarafından sunuldu.
6. Sonuçlar
6. 1. Paydaşlara sağlanan katkılar
Öğrenciler bitki tanıma, kurutma, yapıştırma ve adlandırma ile ilgili temel düzeyde
bilgi ve tecrübe sahibi oldular.
Yabancı ülkelerdeki bitkiler ile ülkemizdeki benzer ve farklı bitki türlerini de tanıma
fırsatı buldular.
Öğrencilerin görsel alan zenginliği sayesinde fen bilimleri dersine olan ilgileri arttı.
Okuldaki diğer öğrenciler de, ilgili 1 ya da 2 ünitede (Canlılar ve Hayat konu alanı) bu alanı
kullanarak, bir bilimsel araştırma projesinin yapım aşamalarını gözlemleme fırsatı buldular.
Canlı bakımı üstlenen öğrenciler tecrübe sahibi olarak, farkındalık bilinci gelişti.
Doğa Keşif Evi’ndeki kayaçlar, deniz kabukları, böcekler, bitkiler ve canlı bakım
üniteleri doğaya olan ilgilerini artırdı. Yakın çevrelerinde gördükleri bitkileri tanıma ve
bilimsel adları ile sunma fırsatı yakaladılar. Hedeflenen sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.

Doğa müzemiz; 22 Mayıs 2015 yılında açılmış ve ilk misafirlerini, Hayat Boyu
Öğrenme Programı kapsamında 7 farklı ülkeden toplam 54 öğretmen ve öğrenciyi
ağırlamıştır. Okulumuz diğer okullardan da ilgi görmekte ve uygun zamanlarda müzemiz
diğer okulların kullanımına da açılmaktadır. Bölgedeki 160 anaokulu öğrencisi, 120 ilkokul
ve 720 ortaokul öğrencisi Doğa Keşif Evi’ni gezip inceleme imkanı bulmuştur.
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6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik

Doğa Keşif Evi, ziyarete gelen her yaştan öğretmen ve öğrenciye ilham kaynağı
olmuş, okullarında da benzer çalışmaları nasıl yapabilecekleri konusunda bilgilendirme
yapılmıştır. Doğa Keşif Evi gibi alanlar illerde ya da bölgelerde kurularak diğer öğrencilerin
kullanımına da sunulabilir. Ayrıca ülke genelinde kurulacak bu tip müzelerle bilime merak
duyan, bilimsel araştırma projeleri ile ortaokul seviyesinde tanışan öğrenciler yetiştirilebilir.
KAYNAKLAR
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Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1).
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GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARI
Halil BAYSAL, halilbaysal25@hotmail.com,
ERZURUM/Oltu Ortaokulu.
ÖZET
Bu çalışma yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinin kullanım alanlarını
öğrencilerimize uygulamalı olarak göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için
yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerimizle birlikte güneş enerjisinin kullanım alanlarını
belirledik. Belirlediğimiz alanlarda çeşitli ürünler oluşturduk. Proje sonucunda öğrencilerin
güneş enerjisinin kullanımı ile ilgili farkındalıklarının arttığını ve hayal güçlerini kullanarak
daha farklı uygulama alanları belirledikleri görüldü.
ABSTRACT
This study was carried out to make our students more conscious about the use areas of
solar energy which is a renewable energy resource and eventually to create awareness on the
subject. In this study we set the use areas of solar energy with our students. We produced
various products in the areas we set. As a result of the Project it was understood that
students’awareness on the use of solar energy increased and that they set different practice
areas by using their imaginations.
1. Giriş
Bu çalışma 5, 6, 7 ve 8. sınıf fen bilimleri dersinde yer alan ve yenilenebilir enerji
kaynaklarından olan güneş enerjisinin, farklı uygulama alanlarını göstermek için yapılmıştır.
Yaptığım araştırmalara göre, bu konunun ders kitabındaki birkaç bilgi ve görselle
anlatıldığını gördüm. Ben ise güneş enerjisinin kullanım alanlarıyla ilgili çeşitli modeller
yaparak, kitaptaki bilgilerin günlük hayatta bir karşılığı olduğunu gösterdim. Bu modeller
sayesinde çocukların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili farkındalık düzeylerinin arttığını
gözlemledim.
Bu çalışmayı, enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin, yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanarak bu bağımlılığı azaltması için öğrencilerde farkındalık oluşturmak için yaptım.
2. Problem Durumu
Ülkemiz ve dünya için çok önemli yere sahip olan enerji kaynaklarının özellikle de
yenilenebilir enerji kaynaklarının ders kitaplarında yeterince anlatılamadığını gördüm.
Öğrencilerin bu konuda araştırmaya sevk etmek ve daha bilinçli bireyler olmalarını
sağlamak için bu çalışmayı yaptım. Bu modeller sayesinde öğrencilerin, daha fazla duyu
organına hitap ederek hem kalıcı öğrenmeyi sağladım hem de eğlenerek öğrenmelerini ve
yeni ürünler ortaya çıkarmalarını sağladım.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bu çalışma ile öğrenciler;
 Kitaptaki teorik bilgilerin ve görsellerin günlük yaşamda uygulaması olduğunu
görecek,


Araştırma ihtiyacı hissedecek,



Yeni ürünler ortaya çıkaracak,



Eğlenerek öğrenecekler,
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Fen Bilimleri alanını daha fazla sevecekler,



Öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlayacak,



Araştırmaları ve hayal güçleri ile ekonomik değeri olan ürünler ortaya
çıkaracaklardır.

4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Bu çalışmada, proje tabanlı öğrenme yöntemi uygulanmıştır. ‘Güneş enerjisinin
kullanım alanları’ proje konusu olarak belirlenmiş ve öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak
farklı alanlar belirlemeleri sağlanmıştır. Belirlenen alanlardan uygulanabilir olanlar seçilip,
araç-gereç temin edildikten sonra ürün oluşturma aşamasına geçilmiştir ve çeşitli ürünler
oluşturulmuştur.
4.2.

Plan
Başlama
tarihi
18/04/2016

Bitiş tarihi

Açıklamalar

22/04/2016

Yenilenebilir enerji kaynaklarına
örnekler verir

Yenilenebilir
enerji
kaynaklarının
kullanımını öneminin araştırılması

18/04/2016

22/04/2016

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan
Güneş enerjisinin kullanım alanlarını
araştırır.
Güneş enerjisinin kullanımıyla ilgili bir
tasarım oluşturur.
Tasarıların uygulamaya geçirilmesi;
1- Güneş enerjisiyle çalışan asansör yapımı
2- Güneş enerjisiyle çalışan serinleten fanlı
şapka yapını
3- Güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten
ekolojik ev yapımı
4- Güneş enerjisi yardımıyla açık alanda
telefon şarj etmemizi sağlayan çanta yapımı
5- Güneş enerjisiyle çalışan oyuncak araba
yapımı
6- Güneş enerjili ressam robot yapımı

25/04/2016

29/04/2016

25/04/2016

29/04/2016

02/05/2016

06/05/2016

Yenilenebilir
enerji
kaynaklarının
kullanımının
önemini
örnekler
vererek
açıklar.
Güneş
enerjisinin
hangi
alanlarda
kullanıldığını
örneklerle açıklar.
Güneş enerjisinden yararlanarak
çalışan bir model hazırlar.
Ürünlerin ortaya çıkarılması.

Yenilenebilir
araştırılması

enerji

kaynaklarının

5. Uygulama
Uygulama öncesinde öğrencilere güneş enerjisinin kullanımı ile ilgili açık uçlu bir test
uyguladım. Bu testte öğrencilere yönelttiğim ‘Güneş enerjisinden hangi alanlarda
yararlanılır?’ sorusuna sadece ‘ısıtma amacıyla kullanılabileceği’ cevabını verdiklerini
gördüm. Derste güneş enerjisinden elektrik de üretilebileceğini öğrendiklerinde bunun
sadece bir hayal olduğunu, uygulanamayacağını söylediklerini gördüm. Bunun internet
yardımıyla çeşitli araştırmalar yaparak güneş enerjisinin farklı kullanım alanlarını belirledik
ve yukarıdaki tabloda belirttiğim tasarımları hayata geçirmeye başladık. Ürünler ortaya
çıktıktan sonra öğrencilere yine aynı test uygulanmış ve çok farklı cevaplar verdikleri
görülmüştür. Yani bu çalışma ile öğrencilerimizin bu konudaki ufkunun genişlediği,
araştırma ihtiyacı hissettiği ve eğlenerek öğrendiği görüldü.
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6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Yapılan çalışmalar sonucunda yaptığım testte öğrencelerin güneş enerjisin kulanım
alanlarını şu şekilde sırladıklarını gördüm;
 Evlere sıcak su sağlamada,


Evlerin elektrik ihtiyacının karşılamasında,



Cep telefonlarının şarj edilmesinde,



Sokak aydınlatmalarında,



Güneş enerjisiyle çalışan arabalarda,



Saat ve hesap makinelerinde,



Yapay uydularda,



Güneş ocakları yardımıyla yemek pişirmede,



Trafik lambalarında,

 Hobi uygulamalarında.
Buradan da anlaşılacağı gibi öğrencilerde yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bir
farkındalık oluşmuş. Bunun sonucunda da ekonomik değeri olabilecek ürünler ortaya
çıkarılmıştır.
Ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olduğunu düşünürsek yenilenebilir
kaynakların kullanımının ülke ekonomisine katkısının ne kadar fazla olacağını daha iyi
anlarız. Bu kaynakların kullanımı için öğrencilerimizin projeler üretmelerini teşvik etmek ve
bilinçlendirmek önem taşımaktadır.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bu tür uygulamalar öğrencilerin araştırma ve merak duygusunu geliştirdiği gibi
yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağladığı için daha kalıcı olmaktadır. Ülkemiz genelindeki
laboratuvarlarımızdaki bulunan malzemeler güncellenerek yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının gösterilebileceğimiz materyaller gönderilmelidir.
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PRATİK-AL
Gülin ÜSTÜN, guln_94@hotmail.com,
Nurettin NİGAR, kays-06@hotmail.com,
Erol KESKİN, erolkeskin98@gmail.com,
Eşref ONUR, esrefonur1964@hotmail.com,
ESKİŞEHİR/Tepebaşı Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu.
ÖZET
Teknolojinin hızla geliştiği ve nüfusun hızla arttığı büyük şehirlerde, insanların
süpermarket kuyruklarında kaybettikleri zamanın önüne geçebilmek için “Pratik-al” projesi
tasarlanmıştır.
Kurumumuzda yapılan gözlemlere göre öğle aralarında öğretmenlerin alışveriş
kuyruklarında harcadıkları zaman sebebiyle ders giriş saatlerine yetişemedikleri gözlenmiş,
bu problemin okul çevresindeki yaşayan kişileri de etkileyebileceği düşünülmüştür.
Müşterilerin sıra beklemeden ödeme yapmasını sağlayan, ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi
üretebilen, üç tekerlekli tasarımıyla hareket kabiliyetini arttıran “Pratik-al”ın, işverenler ve
tüketiciler açısından büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.
Projemizde hazırlanan tüm anket çalışmaları kurum personelimizin, idarecilerimizin ve
velilerimizin katılımıyla gerçekleştirmiştir. Böylece Pratik-al, kurum çalışanları ve velilerin
tutumları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Anket sonuçlarına göre;
katılımcıların %88,46’nın Pratik-al’ı süpermarketlerde tercih edeceğini, %92,31’nin Pratik-al
sayesinde kasa kuyruklarında kaybedilen zamanın azalacağını belirtmiştir.
ABSTRACT
In big cities where technology is rapidly developing and population is rising, people lose
time in Supermarket queues. Pratik- Al Project is designed to save time in these queues.
According to the observations made in our school, teachers are late to class because of
the time they spend in shopping queues. It is thought that this problem also affects the
people living around the school. Three wheeled Pratik-Al designed for high mobility,
produces its own energy and allows costumers to pay without waiting in long queues. It also
provides ease for employers and costumers.
All the survey studies prepared in our Project were conducted with the participation of
our school staff and our students’ parents. In this way, Pratik-Al was created by considering
the attitudes of the school staff and our students’ parents. According to the survey results,
88,46% of respondents indicated that they would prefer Pratik-Al in supermarkets and 92,31
of respondents stated that the time loosing in the queues would be reduced with the help of
Pratik-Al.
1. Giriş
Bilim ve teknoloji çağı olarak tanımlanabilecek günümüzde, insan eylemlerinin çoğunun
teknoloji kullanımını ve bu olanaktan günlük yaşamın hemen her alanında faydalanmayı
gerekli kıldığı söylenebilir. Gelecek nesillerin yaşayacağı dünyada, teknolojinin insana fayda
sağlayan, yaşamı kolaylaştıran bir unsur olacağı öngörülebilir. Bu açıdan bilim ve teknoloji
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hem insan üzerindeki iş yükünü üstlenecek hem de artan nüfusun taleplerini karşılamada
kullanılabilecektir.
Süpermarketlerde bulunan mevcut alışveriş arabaları, müşterilere sadece, aldığı ürünleri
taşımakta kolaylık sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Pratik-al ise, müşterilerin uzun
market kuyruklarında kaybedilen zaman problemini çözmek için tasarlanmıştır. Daha fazla
ihtiyaca yönelik, çok fonksiyonlu (ürün fiyatı gösterme, ürün ağırlığını belirleme, toplam
fiyatı hesaplama ve ödeme) bir market arabası olan Pratik-al, giderek kalabalıklaşan nüfusun
kasa kuyruklarında bir çileye dönüşmemesine, işletmecilerin eleman ihtiyacını ortadan
kaldırmasına olanak sağlayan bir araçtır. Üç tekerlekli tasarımı, hareket kabiliyetini
arttırarak, araca yön vermeyi kolaylaştırır. Öte yandan tekerlerde aracın hareketinden doğan
kinetik enerjiyi, aracın kullandığı elektrik enerjisine çeviren dinamolar sayesinde enerjiden
tasarruf sağlar. Bu yönüyle de araç, çevreci ve yenilikçidir.
Kurumumuzda yapılan gözlemlere göre, öğle aralarında öğretmenlerin alışveriş
kuyruklarında harcadıkları zaman sebebi ile ders giriş saatlerine yetişemedikleri gözlenmiş
ve bu problemin tüm okul çevresindeki yaşayan kişileri de etkileyebileceği düşünülerek,
kurum çalışanları ve velilerimiz ile bu husus üzerine ihtiyaç analizi anketi uygulanmasına
karar verilmiştir. Anket sonuçlarına göre bu soruna çözüm üretebilecek bir projenin kurum
bünyesinde yapılması, öğrencilerimize ileride dâhil olacakları proje çalışmaları konusunda
örnek teşkil edeceği düşünülmüştür. İhtiyaç analizi anketimiz 29 kişiye uygulanmış olup,
yapılan anket çalışmamız ile katılımcıların;%58,62’nin sürekli alışveriş yaptıkları, %68,97’nin
alışveriş için hipermarketleri tercih ettiği, %65,52’nin alışveriş sırasında en az 1-2 saat zaman
harcadıkları, %79,31’nin en çok ödeme sırasında zaman kaybettikleri, %75,87’nin ödeme
noktalarının (kasaların) yetersiz ya da çok yetersiz olduğunu düşündükleri, %72,41’nin
marketlerdeki personellerin davranışlarından yeterince memnun olmadıkları, %62,5’nin
daha fazla ödeme noktası olması gerektiği fikri, %96,25’nin teknolojinin hayatı
kolaylaştırdığını, %100’nün ise alışverişi kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanmak isteği
sonuçlarına ulaşılmıştır.
2. Problem Durumu
Yapılan araştırmalar ışığında nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde yaşayan insanların,
alışveriş sırasında yaşadıkları mağduriyetler, kasa kuyruklarında personelin ve kasa
sayısının yetersizliğinden dolayı yaşanılan zaman kaybı ve gelişen teknolojinin yeterince bu
alana entegre edilemeyişi müşterilerin yaşadıkları sorunlar arasında birinci önceliği
oluşturmaktadır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmamızın amacı, nüfusun hızla arttığı ve teknolojinin son sürat geliştiği
günümüzde, süpermarketlerde daha konforlu alışveriş imkânı sağlayabilmek için teknoloji
odaklı tasarım elde etmektir.
Çalışmamızın hedefleri; 03/12/2015 ve 17/12/2015 tarihleri arasında proje hakkında
fikri tasarımının oluşturulması ve ortak karara bağlanması, 18/12/2015 ve 25/12/2015
tarihleri arasında endüstriyel tasarımının oluşturulması, 28/12/2015 ve 04/01/2016 tarihleri
arasında prototip ürünün meydana getirilmesi olarak sıralanmaktadır.
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4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Çalışmamızda uygulanılan yöntem olarak tasarım boyutuna ağırlık verilmiştir. Bu
amaçla üç ana başlıkta çalışılmıştır. Öncelikle tespit edilen problem hakkında beyin fırtınası
yoluyla fikri tasarımın oluşturulması planlanmış, oluşturulan fikirler ışığında projenin
endüstriyel tasarımın oluşturulması ve bu tasarımın prototip modelinin meydana getirilmesi
kararlaştırılmıştır.
4.2.
Plan
Çalışmamızda süreç aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleştirilmiştir.
Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Performans
Göstergesi

Faaliyet-1

09.11.2015

13.11.2015

Gülin ÜSTÜN

Tamamlandı

Faaliyet-2

16.11.2015

20.11.2015

Nurettin NİGAR

Tamamlandı

Faaliyet-3

23.11.2015

27.11.2015

Eşref ONUR

Tamamlandı

Faaliyet-4

30.12.2015

02.12.2015

Erol KESKİN

Tamamlandı

Faaliyet-5

03.12.2015

17.12.2015

Projeye dâhil tüm
öğretmenler

Tamamlandı

Faaliyet-6

18.12.2015

25.12.2015

Nurettin NİGAR

Tamamlandı

Faaliyet-7

28.12.2015

04.01.2016

Nurettin NİGAR
Mustafa KARATAŞLI

Tamamlandı

Faaliyet-8

05.01.2016

05.01.2016

Gülin ÜSTÜN

Tamamlandı

Faaliyet-9

06.01.2016

08.01.2016

Erol KESKİN

Tamamlandı

Açıklamalar
Süpermarketlerde
yaşanılan problemler
çevre incelemesi
Yapılan araştırmalar
üzerine ihtiyaç analizi
anketi hazırlaması
Hazırlanan anketin okul
personeline ve velilere
uygulanması
Anket sonuçlarının
değerlendirilmesi
Anket sonuçları
doğrultusunda proje
fikrinin oluşturulması
Proje fikrinin bilgisayar
üzerinde endüstriyel
tasarım çizimleri
Pratik-al projesinin
prototipinin
oluşturulması
Pratik-al Projesi
değerlendirme anketinin
hazırlanması
Anket sonuçlarının
değerlendirilmesi

5. Uygulama
Günlük yaşamda süpermarketlerde ödeme işlemlerinde sıra beklenmesinin,
öğretmenlerin ve okul çevresinde yaşayan kişiler açısından yarattığı mağduriyetlere dair
gözlemler yapılmıştır. Bunun üzerine kurum personelimize ve velilerimize, marketlerde
yaşadıkları problemler ve olmasını arzu ettikleri yeniliklerin neler olabileceğini tespit
etmemizi sağlayacak ihtiyaç analizi anketi uygulanmıştır. Anket sonuçları değerlendirilerek,
çözüm arayışına gidilmiştir. Öncelikle fikir tasarımı yapılarak, müşterilerin ihtiyacı olan
unsurlar tespit edilmiştir. Uygulanan ihtiyaç analizi sonuçlarına göre, süpermarketlerde
mevcut alışveriş arabalarının daha konforlu hale getirilmesi, ödeme kolaylığı sağlanması,
ödeme noktalarının arttırılması, teknolojinin bu ihtiyaçlara entegre edilmesi, çevreye zarar
verilmeden çözüm önerileri bulunması gibi bulgulara ulaşılmıştır. Bulgular ışığında “Pratikal” tasarlanmıştır.
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Pratik-al aracının tasarımında, öncelikle kullanım kolaylığı ve personel ihtiyacı olmadan,
bireysel olarak alışveriş yapabilme olanağı dikkate alınmıştır. Bu sebeple aracın üzerinde
tasarlanan barkot okuyucu, iç yüzeyindeki tartı ve post cihazı, müşterilere kasa kuyruğu
beklemeden ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca üç tekerlikli üçgen tasarımı sayesinde,
hareket kabiliyetinin artacağı düşünülmüştür. Aracımızın üzerine ürün bilgisine kolaylıkla
erişebilmeyi sağlayan tablet, ürünlerin fiyatını gösterecek barkod okuyucu ve ödeme imkanı
sağlayan post cihazı eklenerek, projemizin gelişen teknolojiye entegre edilmesi sağlanmıştır.
Çevre dostu olması istenerek, araç tekerlerine dinamolar yerleştirilip, tekerlerin kinetik
enerjisinin tablete şarj takviyesi yapabileceği düşünülmüştür. Pratik-al’in prototipi
oluşturulurken, ahşap malzemeden bir model elde edilmiştir.
Tartılacak ürünler, araç kasası içerisindeki tartı üzerine konularak, tablet ekranından
yapılan seçimle fiyatlandırılacaktır. Alışveriş sonunda ödeme için aracın tutma kolu
üzerindeki post cihazı kullanılacaktır. Araç tekerleklerine bağlı bulunan dinamolar, aracın
hareketinden doğan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek, araç üzerindeki
elektronik cihazlar için enerji beslemesi sağlayacaktır. Pratik-al, market reyonları arasında
kolaylıkla hareket edilebilmesine olanak tanıyacak şekilde üçgen biçiminde ve ön kısmında
tek tekerlek olacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarlanan proje üzerine, kurum personeline ve
velilere proje değerlendirme anketi uygulanarak, projeye yönelik tutumları belirlenmiştir.
Yapılan araştırmalar üzerine süpermarketlerdeki yaşanılan problemler hakkında
kurumumuzda yapılmış olan ihtiyaç analiz anketi ve proje fikri tasarım ve endüstriyel
tasarımı oluşturulduktan sonra yapılan tutum değerlendirme anketi sonuçları
değerlendirilmiştir. Ürün değerlendirme anketi sonuçlarına göre, Pratik-al’ın ihtiyaçlara
cevap veren, yaşanılan problemleri giderebilecek ve kullanıcıların olumlu tutum
geliştirecekleri bir araç olduğu tespit edilmiştir.

6. Sonuç
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
İhtiyaç analizi anket sonuçları doğrultusunda üretilen Pratik-al projesinin tanıtımı için
velilerimize ve okul kurum çalışanlarına değerlendirme anketi uygulanmış olup anket
sonucunda katılımcılar; %88,46’nın Pratik-al’ın süpermarketlerde kullanılıyor olsaydı, tercih
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edeceğini, %96,15’nin Pratik-al sayesinde ödeme kolaylığı oluşacağını, %92,31’nin Pratik-al
sayesinde kasa kuyruklarında kaybedilen zamanın azalacağını, %80,77’nin Pratik-al’ı diğer
kasalara tercih edeceğini, %88, 46’nın işverenlerin personel ihtiyacını azaltacağını ve hizmet
kalite arttıracağını, %96,15’nin teknolojinin Pratik-al’a entegre edilmesinin olumlu bir
gelişme olduğunu, %92,31’nin Pratik-al’ın çevreci olduğunu, %57,69’nun Pratik-al aracının
kullanıldığı süpermarketleri evine ya da işine uzak olsa dahi tercih edeceğini, %92,30’nun bu
ürün sayesinde alışveriş süresinin kısalacağını, %84,62’nin süpermarketlerde çalışan
personel ile yaşanılan sıkıntıların birçoğunun giderilebileceğini belirtmiştir.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Pratik-al projesi, ilimizdeki eğitimde iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla
düzenlenen etkinlikte sergilenmiştir. Böylece, “Pratik-al” projesine, diğer öğretmenler ve
kurumlar tarafından farkındalık sağlandığı düşünülmektedir. Öğretmenler tarafından
oluşturulan bu proje, öğrencilerimize, buna benzer problemlere cevap oluşturabilmeleri ve
ileriki senelerde kurumumuzda hazırlanacak olan proje basamaklarının nasıl uygulanması
gerektiğinin kavranması açısından örnek teşkil etmektedir.
KAYNAKLAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, Cilt 5, Sayı
1, ss.275- 292
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3
s.91-109.
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SAYILARIN MUHTEŞEM GÖSTERİSİ
Hasan KIRAÇ, resim260@hotmail.com,
IĞDIR/Merkez Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu.
ÖZET
Sihirli kareler, satır, sütun ve köşegen üzerindeki sayıların toplamının birbirine eşit
olduğu karelerdir. Sihirli kareler tek dereceli, yarısı tek olan çift dereceli ve yarısı çift olan çift
dereceli sihirli kareler olmak üzere üç çeşittir. Çalışmamız, yarısı tek olan çift dereceli sihirli
karelerle ilgilidir. Bu çalışmayla, yarısı tek olan çift dereceli sihirli karelere genel bir kural
geliştirilmiştir.
ABSTRACT
Magic squares are some type of squares that the sum of numbers are equal to each
other on row, column and diagonals. These squares have three different types which are
odd,doubly even and singly even. Our work is on singly even magic squares.By this work, a
general rule has been developed for singly even magic squares.
1. Giriş
Sihirli karelerle uğraşmanın tarihi epey eskidir. Eski çağlardan günümüze kadar
insanların ve bilim dünyasının daima ilgisini çekmiş, üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış ve
konuyla ilgili çok sayıda eserler yazılmıştır.
Sihirli kareler ile ilgili ulaşabildiğimiz tüm eserleri ve yapılan çalışmaları
incelediğimizde;
 Tek dereceli sihirli kareler ( 1x1,3x3,5x5…(2n-1)x(2n-1) ) için birçok farklı yöntem
bulunmuştur. Bunların içinde en çok basit ve açık olan yöntem piramit yöntemidir.
 Yarısı çift olan çift dereceli sihirli kareler ( 4x4, 8x8, 12x12…4nx4n ) için de birçok
farklı yöntem bulunmuştur. Bunlardan en kolay olanı ise karenin her kenarını dörde
bölerek sayıları önce soldan sağa doğru köşegenlere, daha sonra da en alttan sağdan
sola doğru köşegen dışındaki karelere yerleştirme yöntemidir.
 Türkiye’de, yarısı tek olan çift dereceli sihirli kareler (6x6, 10x10, 14x14,
18x18…(4n+2)x(4n+2) ) için ise daha önceden yapılmış herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
N sayısı dördün katı ise, yani 4,8,12,16… sayılarından biri ise nxn boyutlarında sihirli
kareler elde edebiliyor ancak n, dörde tam bölünmeyen bir çift sayı ise, yani 6,10,14,18…
sayılarından biri ise n dereceli sihirli kare elde etme yöntemi henüz bulunamamış. Şimdiye
kadar bulunamamış bir yöntemi bulmak gözünüze imkânsız görünebilir ama unutmamak
gerekir ki matematikte amatörler tarafından bulunmuş yöntemlerin sayısı hiç de az değildir
(Gündüz,1998,s.44).
Şimdi sıra dörde bölünemeyen çift boyutlu sihirli kare yapmaya geldi. … Bundan sonrası
için genel kuralı bilmiyorum(Nesin, sihirli kareler (II), s.173-177).
2. Problem Durumu
Yarısı tek olan çift dereceli sihirli kareler için ise henüz bir çözümün olmaması.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amacı
Yarısı tek olan çift dereceli sihirli karelere ( 6x6, 10x10, 14x14, 18x18… (4n+2)x(4n+2 )
)genel bir yöntem geliştirmek.
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3.2. Çalışmanın hedefleri:
 Matematik bilimine katkı sunmak,
 (4n+2)x(4n+2 ) tipindeki kareler yardımıyla ardışık sayıları tanıma, bu
sayıların toplamlarını basit ve eğlenceli yöntemlerle bulabilme becerisini
kazandırmak.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Bu çalışmamızda araştırma, akıl yürütme ve deneme yanılma yöntemlerini
kullandık.İşimizin kolay olması için yarısı tek ve en küçük olan sihirli kare ile başlamamız
gerekirdi. Bunun için de 6x6 lık sihirli kareyi çizdik. Bu kareye 1 den 36 ya kadar olan ardışık
tamsayıları yerleştirmeye geldiğinde durduk. Buradan bilinen yöntemlere değişiklikler
yaparak birçok yeni yöntemler denedik. Yarısı tek olan çift dereceli sihirli kare ile tek
dereceli sihirli kare arasında bir ilişki olabileceğini düşünerek tek dereceli sihirli kareler için
geçerli olan piramit yöntemi üzerinde çalışmamıza devam ettik. 6x6 lık karemizi yatay ve
dikey olarak ortadan ikiye bölerek 4 adet 3x3 lük kare elde ettik. Bu kareleri çapraz olarak
numaralandırdık. Sayılarımızı da sırayla 4 gruba böldük. Bu gruplardaki sayılar piramit
yöntemiyle bu karenin bölümlerine ayrı ayrı yerleştirdik. Bazı sayıların yerlerini değiştirerek
sihirli sabit sayını elde ettik. Bu yöntemi 10,14,18,22 ve 26 lik kareler üzerinde de yaparak
genelleştirdik.
4.2. Plan
Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Konu seçimi

4 Nisan 2016

5 Nisan 2016

Hasan KIRAÇ

Literatür tarama

5 Nisan 2016

10 Nisan 2016

Hasan KIRAÇ

Çalışmanın tamamlanıp raporlaştırılması

11 Nisan 2016

2 Mayıs 2016

Hasan KIRAÇ

5. Uygulama
Konu seçimi yapılarak çalışmaya başlandı.İlgili çalışmalar için literatür taraması yapıldı.
“n ϵ N+”olmak üzere (4n+2).(4n+2) lik kareyi sihirli hale getirmek için aşağıdaki

hususlar sırasıyla yapılmalı:







( 4n+2).(4n+2) lik kare yatay ve dikey olarak ortadan bölerek 4 adet (2n+1).(2n+1) lik
kare elde edilir. Bu kareler sol üsten başlayarak çapraz olarak numaralandırılır.
Bu karelerin her kenarı üzerine, dışa doğru piramit yöntemiyle kareler eklenir.
Daha sonra sayılar,1 numaralı kareden başlayarak çapraz şekilde karelere
yerleştirilir.
1 numaralı karenin en alt n tane satırı ile 4 numaralı karenin en alt n tane satırıyla
karşılıklı olarak yer değiştirilir. Değiştirilecek satırların ortaları bir üsten alınmasına
dikkat edilmeli.
2 numaralı karenin en alt (n-1) tane satırı ile 3 numaralı karenin en alt (n-1) tane satırı
karşılıklı olarak yer değiştirilir.

6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
Bilimsel kitaplarda, zekâ geliştirici kitaplarda, matematik kitaplarında düşün bul
başlığı altında, seçmeli matematik uygulama kitaplarında, bulmacalarda vb. yerlerde bu
çalışmayı kullanabiliriz. Bu çalışma, zevkli ve eğlendirici özelliği yanında zihinsel ve
düşünsel beceri geliştirici özelliğine de sahiptir.
Amaç ve hedefler doğrultusunda tüm faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
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6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yaygınlaştırılabilir.
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GENÇLERİN ANADOLU’NUN BOTANİK KÜLTÜRÜYLE BULUŞMASI
Sende Mert, sendemert@bilfen.com,
Taner Altunbaran, taneraltunbaran@bilfen.com,
Dr. Ece Gökok, ece.gokok@expo2016antalya.org.tr,
Doç.Dr. İ. Gökhan Deniz, igdeniz@gmail.com,
Fatma Nevin GÜLAY,
İSTANBUL/Üsküdar/Özel Bilfen Üsküdar Fen Lisesi.
ÖZET
Bitki insan ilişkisinden doğan “geleneksel botanik kültürü” bilimde etnobotanik olarak
bilinir. Zengin “geleneksel botanik kültür”e sahip kırsal kesimde yaşayan insanların bilim
dünyasının bile henüz farkında olmadığı tecrübeye dayalı bilgilere sahip olabilecekleri
düşünülmektedir.
Anadolu’nun geleneksel botanik kültürüne dair bilinenlere katkı sağlamak için kırsal
kesimlerde yaşayan insanların sahip oldukları bilgileri derleyerek bilimsel araştırmalara
kaynak oluşturmak, Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi’nde sergilenebilir bitki materyallerini
temin etmek amacıyla “Anadolu Bitkileri EXPO’daEtnobotanik Proje Yarışması”
düzenlenmiştir.
Türkiye’deki tüm ortaöğretim öğrencilerinin katılımına açık yapılan yarışmada
öğrenciler; kendi yörelerinde doğal olarak yetişen bitkilerle ilgili yarışma şartnamesinde
belirtilen yöntemlerle derleme çalışması yapmışlardır.
Çalışma sonucunda 3780 bitkinin yöresel kullanılışları ile ilgili bilgi ve bu bitkilere ait
4797 yöresel isim derlenmiştir. 150 bitki örneğinden oluşan herbaryum Tarım ve
Biyoçeşitlilik Müzesi’nde sergilenmektedir.
ABSTRACT
The Youngsters Meet the Botanical Culture of Anatolia Ethnobotanics is the traditional
botanical culture born from the harmonious relationship of human and nature.
It is believed that people who experience the real botanical culture in Anatolian
countryside have a very valuable and rich background and knowledge about plants which is
constructed and improved by experience.
“Anatolian Plants at EXPO-Ethnobotanics Projects Contest” is organized in order to
gather the information from the experienced locals and make a contribution to the Anatolian
traditional botanical culture by creating a resource for scientific research. The contest also
aims to provide plant samples to be exposed at the Museum of Agriculture and Biodiversity.
The secondary and high school students, who are invited to the contest from all over the
country, have compiled plant samples which naturally grow in their local area using the
techniques which have been announced in the contest policy.
As a result of this compilation process, information about the local use of 3780 plants and
4797 local plant names are gathered and 150 of these plants are put on display in dried form
at the Museum of Agriculture and Biodiversity.
1. Giriş
Yaşamın sürdürebilmesi için beslenmek ve sağlığın bozulması durumunda tedavi
olabilmek önemlidir. Temelde bu ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra boyama, süs eşyası,

145

nazarlık, inşaat malzemesi, iplik elde etme ve benzeri amaçlarla yararlanılan “geleneksel
botanik kültürü” bilimde etnobotanik olarak bilinir.
Türkiye bitki örtüsü bakımından dünyadaki ender ülkeler arasında yer aldığı gibi kırsal
kesimde yaşayan insanlarımız da zengin geleneksel botanik kültüre sahiptir. Geleneksel
botanik kültüre sahip bu insanların bilim dünyasının bile henüz farkında olmadığı tecrübeye
dayalı bilgilere sahip olabilecekleri düşünülmektedir. Dünya'daki gelişime paralel olarak
Türkiye'de de geleneksel botanik kültürü ele alan araştırmaların sayısında son yıllarda artış
olsa da kapsamlı bir derleme çalışması bulunmamaktadır. (Alpınar,2016 s.4-6).
Anadolu botanik kültürünün kapsamlı bir şekilde derlenerek kayıt altına alınmasının,
kırsal kesimdeki yaşlı kuşakları o yörelerde yaşayan liseli gençlerle buluşturarak mümkün
olabileceği düşünülmüştür. Proje fikri Biyoloji Öğretmeni Sende Mert’in kasaba liselerinde
çalışırken kasaba halkının bitkileri kullanışları ile ilgili gözlemleri ve konuya olan merakı
sonucu ortaya çıkmış olup proje danışmanı Prof. Dr. Kerim Alpınar’ın katkılarıyla
geliştirilmiştir. Bu çalışma Özel Bilfen Üsküdar Fen Lisesi, Antalya İl Millî Eğitim
Müdürlüğü, EXPO 2016 Antalya Ajansı ve iştirakçi kurum Antalya Orkideleri ve Biyolojik
Çeşitliliği Koruma Derneği’nin tarafından düzenlenmiş olup Türkiye’de bu konuda daha
önce lise düzeyinde yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.
1. Problem Durumu
Anadolu’nun botanik kültürüne sahip kırsal kesimde yaşayan insanların sayısı kentlere
göç nedeniyle giderek azalmaktadır. Bu insanların bilgilerini genç kuşaklara aktarmaları ise
genç kuşakların bilgiye genellikle “sanal ortamlardan” ulaşmayı tercih etmeleri nedeniyle
mümkün olamamaktadır. Bu durum kuşaklar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının azalmasına
ve belki de insanlık için bilimsel açıdan çok yararlı olabilecek bilgilerin yok olmasına neden
olabilecektir.
2. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amaçları;



Anadolu’nun geleneksel botanik kültürüne dair bilinenlere katkı sağlamak için
kırsal kesimde yaşayan insanların bitkiler hakkındaki tecrübeye dayalı bilgilerini
derleyerek bilimsel çalışmalara kaynak oluşturmak.
 Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi’ne sergilenebilir bitki materyalleri temin etmek.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler;
 Genç kuşakların yaşadıkları coğrafyanın botanik kültürü ile buluşmalarını
sağlamak.
 Gençlerin bilimsel çalışma ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilime bakış
açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak.
 EXPO 2016 Antalya projesini gençlere tanıtmak.
3. Yöntem ve Plan
3.1.Yöntem
Konusu etnobotanik olan bu çalışma Türkiye’deki tüm resmi ve özel ortaöğretim
kurumlarında okuyan öğrencilerin katılabileceği proje yarışması şeklinde düzenlenmiştir.
Özgün adı ”Anadolu Bitkileri EXPO’da Etnobotanik Proje Yarışması” olan proje yarışmasına
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öğrenciler;
 Kırsal kesimde yaşayan insanları bilgi kaynağı alarak kendi yörelerinde doğal
olarak yetişen en çok 20 bitkinin kullanılışları ile ilgili bilgiler,
 Bilgilerini derledikleri bitkilerin yöresel isimleri,
 Bu bitkilerden yapılan malzemelerin fotoğrafları,
 Herbaryum tekniklerine uygun şekilde kurutarak hazırladıkları bitki
koleksiyonları,
 Kaynak kişilerle yapılan söyleşilerin videolarından oluşan projeleriyle
katılmışlardır.
Öğrenciler projelerini yarışma kılavuzunda açıklanan bilimsel çalışma yöntemlerine göre
hazırlamışlardır.
3.2. Plan

Etkinlik

Başlama
Bitiş Tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

1.Projenin
hazırlanması

1/10.1.2015

Bilfen Üsküdar
Fen Lisesi ve
Paydaşlar

Projenin konusu, amaç, hedef ve çalışma
takvimi, etkinlik ve görev dağılımı ve diğer
konular açıklanarak hazırlanmıştır.

2.Proje
Bütçesinin
hazırlanması

10/15.1.2015

EXPO 2016
Antalya Ajansı

Dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerin ödül,
ulaşım ve konaklamaları ile Jüri üyelerinin ücret,
konaklama, ulaşım ve tören giderleri Bilfen Liseleri
ve EXPO 2016 Antalya Ajansı üstlenmiştir.

3.Yarışma
kılavuzunun
hazırlanması

1/25.1.2015

Bilfen Üsküdar
Fen Lisesi

Öğrencilerin projelerini hazırlarken
izleyecekleri yöntemler ve diğer bilgileri içerecek
şekilde hazırlanmıştır.

4.Afişin
hazırlanması

15/25.1.2015

EXPO 2016
Antalya Ajansı

Projenin temasına uygun şekilde yarışmanın
tanıtımı için hazırlanmıştır.

5.Yarışma web
Sayfasının
oluşturulması

10/13.2.2015

Bilfen Üsküdar
Fen Lisesi

Başvurularının elektronik ortamda alınması,
proje dokümanlarının indirilebilmesi ve proje ile
ilgili soruların cevaplanması amacıyla
oluşturulmuştur.

6.Yarışmanın
duyurulması

15.2.2015

7.Kılavuz ve
afişlerin gönderilmesi

12/16.2.2015

Bilfen Üsküdar
Fen Lisesi

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve
özel 10750 ortaöğretim kurumuna gönderilmiştir.

8.Başvuruların
alınması

25.2/15.3.201

Bilfen Üsküdar
Fen Lisesi

Elektronik ortamda başvurular alınmıştır.

9.“Bitki Toplayabilme İzni” nin
alınması

17/30.3.2015

Bilfen Üsküdar
Fen Lisesi

Proje hazırlayan öğrencilere yasal olarak
doğadan bitki toplayabilmeleri için alınmıştır.

10. Yarışmacıların
Proje hazırlama süreci

1.4/30.9.2015

Yarışmacı öğrenci
Yarışmacılar bu süreçte bitkileri kurutup
ve danışman
bilgilerini derleyip projelerini hazırlanmışlardır.
öğretmenler

5

Proje Paydaşları
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MEB ve Proje paydaşları yarışmayı web
sayfalarından duyurmuşlardır.

11. Yarışmacılara
rehberlik edilmesi

1.4/9.10.2015

Bilfen Üsküdar
Fen Lisesi

12.Projelerin
gönderilmesi

3/10.10.2015

Proje hazırlayan
Şartnameye göre hazırlanan projeler Bilfen
okullar
Liselerine gönderilmiştir.

13.Projelerin
Değerlendirilmesi

15.Proje özet
raporunun
hazırlanması

12/25.10.201

Jüri üyeleri

Jüri kılavuzda belirtilen kriterlere göre
projeleri değerlendirmiştir.

26. 12.
2015

Proje paydaşları

Jürinin dereceye değer gördüğü okulların
isimleri açıklanmıştır.

30.10/5.1.201

Jüri başkanı

Projelerle gelen bitkilerle ilgili veriler
kullanılarak hazırlanmıştır.

5

14.Dereceye giren
okulların açıklanması

Proje hazırlayan öğrencilerin soruları
cevaplandırılmıştır.

6

16.Dereceye giren
okulların törene
daveti

1.2.2016

Antalya İl M. Eğt.
Öğrenci ve öğretmenler konaklama yeri ve
Md. ve EXPO 2016
tarih belirtilerek Antalya’ya davet edilmişlerdir.
Antalya ajansı

17. Ödül töreni
hazırlığı

7/14.2.2016

Proje Paydaşları

Okulumuzun konferans salonunda törenle
ilgili düzenlemeler yapılmıştır

19. Ödül töreninin
yapılması

15 Şubat
2016

Proje paydaşları

Tören paydaşlar, davetliler ve dereceye giren
proje sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

20.Herbaryum
hazırlanması

1.1/15.3.2016

Ant.Ork.Ve Biy.
Çeş. Kor. Derneği,
EXPO Gönüllüleri

Kurutulmuş bitki örnekleri sergilene-bilir
malzemelere dönüştürülmüştür.

21.Herbaryumun
sergilenmesi

20.4.2016

EXPO 2016 Ant.
Ajansı ve Antalya
Ork. ve Biy. Çeşit.
Koruma Derneği

Bitki örneklerinden oluşan herbaryum EXPO
2016 Antalya Alanı’ndaki Tarım ve Biyoçeşitlilik
Müzesi’nde sergilenmek üzere yerleştirilmiştir.

22.Proje özet
raporunun
bakanlıklara
gönderilmesi.

3.5. 2016

Bilfen Üsküdar
Fen Lisesi

Proje Özet Raporu, Dereceye giren ve proje
gönderen okullarla ilgili bilgiler Gıda Tarım ve
Hayvancılık, Orman ve Su İşleri ve Millî Eğit.
Bakanlıklarına gönderilmiştir.

4. Uygulama
Proje paydaşlarının proje ve proje bütçesini onaylamalarının ardından projenin; konusu,
amaçları, yarışmaya katılma koşulları, değerlendirmede esas alınacak kriterler, ödüller,
yarışma takvimi, bitkilerle ilgili bilgi derleme ve bitki koleksiyonlarını hazırlama yöntemleri
ile diğer konulara ait bilgiler ve web sayfasının adresini içeren yarışma kılavuzu
hazırlanmıştır.
Proje Yarışmasının afiş ve kılavuzları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 10750 özel ve resmi
orta öğretim kurumuna gönderilmiş aynı tarihlerde Millî Eğitim Bakanlığı ve proje
paydaşları proje yarışmasını web sayfalarından açıklamışlardır.
Proje için oluşturulan web sayfasından okulların başvuruları alınmış ve web sayfası
üzerinden proje hazırlama sürecinde danışman öğretmen ve öğrencilerden gelen sorular
cevaplanmıştır.
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Yarışmacılar 3-10 Ekim 2015 tarihlerinde projelerini okulumuza göndermişlerdir.
Yedi coğrafi bölgeye göre gruplandırılan projeleri jüri üyeleri değerlendirerek her
bölgenin dereceye giren okullarını belirlemişlerdir. Bitki örneklerinin bilimsel tür tespitlerini
de yapan jüri, dereceye girip girmemelerine bakmaksızın iyi kurutulmuş 150 bitki örneğini
Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi’nde sergilenmek üzere seçmiştir.
Jüri başkanı bitkilerle ilgili verileri esas alarak “Proje Özet Raporunu” hazırlamıştır.
Antalya Orkideleri ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği’nin temsilcileri ile EXPO
Gönüllüleri seçilen bitki örneklerini sergilenebilir malzemeye dönüştürmüşlerdir.
Antalya’ya davet edilen dereceye giren öğrenci ve danışman öğretmenler, Antalya’nın
tarihi ve doğal alanlarına düzenlenen gezilere katıldıktan sonra okulumuzda düzenlenen
törenle ödüllerini almışlardır.
5. Sonuçlar
5.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Yarışmaya 75 ilin 323 okuldan 323 öğretmenin danışmanlığında 535 öğrenci
katılmıştır. Bu çalışmayla 3780 bitkinin yöresel kullanılışları ile ilgili bilgi ve bu bitkilere ait
4797 yöresel isim derlenmiş ve bitkilerden hazırlanan sergi malzemeleri EXPO 2016 Antalya
Alanı’ndaki Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi’nde sergilenmeye başlanmıştır. Bu sonuçlar
çalışmanın 1 ve 2 numaralı amaçlarına ulaşılmasını sağlamıştır. Bu projeyle gençler; EXPO
2016 Antalya projesini öğrenmiş, kendi bölgesinin etnobotanik değerlerinin farkına varmış
ve bilimsel çalışma yöntemlerini kullanmış oldukları için 1, 2 ve 3 numaralı hedeflere
ulaşılmıştır.
5.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Projelerle elde edilen bitkilerin yöresel isimleri ve kullanılışları ile ilgili bilgiler
bilimsel çalışmalara kaynak oluşturacak niteliktedir. Bu proje tekrarlanarak öğrenci ve
öğretmenlerin botanik kültürlerinin gelişmesi ve biyolojik değerlere sahip çıkılması
bakımından önemlidir.
KAYNAKLAR
Alpınar, A (2016) Anadolu Bitkileri EXPO’ da Etnobotanik Proje Yarışması Proje Özet
Raporu

Ege Bölgesi birincisi olan öğrencinin Saz bitkisinin kullanılışını ile ilgili çalışması.
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UBAM (UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ) UZAY ÇAĞINA İLK ADIM
Abdullah KARALAR, abdullahkaralar@okyanuskoleji.k12.tr,
Murat YAVUZ, muratyavuz@okyanuskoleji.k12.tr,
Tarık ATASEVER,
Serap TARHAN,
İSTANBUL/Avcılar Özel Eğitim Ve Yaşam Merkezi Okyanus Lisesi.
ÖZET
Yakın bir dönemde insanlığın uzay çağına gireceği kaçınılmaz bir gerçektir. Ülkemizin
bu çağa adaptasyonun, teknoloji çağına olan adaptasyon süreci gibi sancılı geçmemesi için
ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere astronomi eğitimi verilmesinin mutlak gereklilik
olduğunu düşünmekteyiz.
Bu düşünceyle; kurumumuzda astronomi eğitimini verebilecek alanında uzman bir
astronomun bulunması kanaatine varılmıştır. Yıl içerisinde belirli bir müfredat ile ilk ve
ortaöğretim öğrencilerine eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır. Verilen eğitimde teorik
bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim modelinin çok daha verimli olacağı kanaatiyle,
kurumumuzda “Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi” (UBAM) kurulmuştur.
ABSTRACT
It is unavoidable reality that mankind will step into space age in near future. We consider
that it is a must to give astronomy education to primary and secondary school students,
preventing the challenges we experienced during our nation’s adaptation to the age of
technology.
In this context, it has found that an astronomer, specialist in their field, is to be employed
in our institution. In the course of academic year a thorough syllabus was outlined to give a
hands-on astronomy and space classes. To make our education more practical and pragmatic
UBAM, Space Sciences Research Center, was founded.
1. Giriş
İçerisinde yaşadığımız teknoloji çağı, yakın bir gelecekte yerini “uzay çağı” na
bırakacaktır. Ülkemiz gençliği, şu anda teknoloji çağına çok iyi ayak uydurmuş olsa da, bir
önceki jenerasyonun bu çağa adaptasyonunun sancılı olduğunu düşünmekteyiz.
Adaptasyonda yaşanan sıkıntının temel sebeplerinden birinin 1960-1970’li yıllarda
çocukluğunu veya gençliğini geçiren neslin, teknoloji eğitiminden uzak olmasıdır.
Bir sonraki çağ olan uzay çağına adaptasyonun daha kolay sağlanabilmesi için, ilk ve
ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin, astronomi ve uzay bilimleri hakkında
bilinçlendirilmelerinin ve gerekli eğitimi almalarının önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Verilen eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim modelinin çok daha verimli
olacağı kanaatiyle, UBAM ( Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi) ın hayata geçirilmesi
düşünülmüştür.
Ülkemizde astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili yapılan çalışmalar genelde üniversite
veya daha üstü düzeylerde gerçekleşmektedir. Çeşitli üniversitelerimizde fen edebiyat
fakültelerinin bir bölümü olarak eğitim öğretim vermektedir. Bu bölümlerle ortaklaşa
çalışmalar yapan Tübitak’ın yürütmekte olduğu TUG ( Türkiye Ulusal Gözlem Evi) bu
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konuda en aktif çalışmaların yapıldığı birimdir. Ayrıca bazı şehirlerde belediyeler ve özel
sektörlerin ortaklaşa yürüttüğü ‘Gezegen Evleri (Planetaryum)’ halka açık hizmetler
vermektedir. Hayata geçirdiğimiz UBAM projemiz; okul binası içerisinde ilk ve ortaöğretim
öğrencileri için aktif olarak eğitim ve hizmet veren tek kuruluştur.
2. Problem Durumu
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili konular, ilköğretim de Hayat Bilgisi ve Fen
Bilimleri derslerinde, ortaöğretim de Fizik ve Coğrafya derslerinde ayrı birer ünite olarak
işlenmektedir. Ancak bu konuların hem içerik olarak hem de işleniş biçimi olarak yetersiz
olduğu düşünülmektedir. Bu yetersizliği iki ana sebepte toplarsak;
 Verilen eğitimin yetkin kişiler tarafından verilmemesi
 İşlenen dersin sadece teorikte kalıp, herhangi bir uygulama yapılamaması
Olarak değerlendirilebilir. Bu iki sebepten dolayı astronomi ve uzay bilimleri konuları
ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler için ya işlenmemekte ya da verimsiz olarak
işlenmektedir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bu çalışma sayesinde; ilk ve ortaöğretim öğrencilerine, astronomi ve uzay bilimleri
hakkında gerekli olan eğitimin, oldukça verimli bir biçimde verileceği düşünülmektedir. Bu
sayede ülkemizin uzay çağına olan adaptasyonu daha kolay ve nesil kaybetmeden
gerçekleşecektir. Ayrıca öğrencileri; fizik, biyoloji, tarih, edebiyat gibi temel bilimlerden
farklı olarak, dünyanın en eski bilimi olarak kabul edilen astronomi ile tanıştırıp, onlara bu
bilimin temelleri öğretilecektir. Bu sayede belki de onları bu alana yöneltip, gelecekte
ülkemiz için uzay bilimleri alanında da önemli bir bilim insanı olarak görebileceğiz.
Amaç doğrultusunda verimli sonuçlar alabilmek için, ulaşılması gereken birtakım
hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler;
 Verilecek eğitimin, astronomi konularında yetkin bir astronom tarafından verilmesi
 İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere verilebilecek astronomi konularının,
anlayabilecekleri şekilde kademelere göre belirlenmesi
 Merkezde olması gereken; teleskop, planetaryum, derslik, astronomik ölçüm
aletleri… vs gibi donanım ve gereçlerin belirlenip, temin edilmesi.
 Verilecek eğitimin uygulama ve etkinliklerini gerçekleştirebilmek için; okul içerisinde
gerekli donanımlara sahip bir “Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi”nin kurulması.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Çalışma kapsamında ilk olarak Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi’ndeki faaliyetleri
ve kurulum için gerekli olan çalışmaları yürütecek, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay
Bilimleri bölümünden mezun bir astronom işe alınmıştır. Sonraki tüm çalışmalar
astronomumuz ile birlikte gerçekleştirilmiştir.
Bir sonraki aşama olarak okul içerisinde kurulacak olan merkeze alınacak olan
teleskop belirlenip, gerekli olan inşaat çalışmaları başlatılmıştır. Merkez, alt katta gerekli tüm
teçhizata sahip, 30 kişilik bir derslik ve üst katta açılır-kapanır kubbesi bulunan bir gözlem
evi olacak şekilde, iki katlı olarak tasarlanmıştır. Daha önceden belirlenen 40cm
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yarıçapındaki aynalı teleskop gözlem evine yerleştirilmiştir. Teleskopun temin edilmesi ve
kurulumunda, alanında uzman firma ve kuruluşlardan destek alınmıştır. İnşaat bitip,
teleskop kurulduktan sonra, merkezin iç tasarımı astronomi konseptli olarak dizayn
edilmiştir.
Astronomik gözlemlerin, yılın belirli dönemlerinde ve gece saatlerde yapılabileceği
öngörülmüştür. Merkezimizi okul saatlerinde ve yılın istenildiği zamanlarında da aktif
olarak kullanabilmek için; bir adet Güneş teleskopu ve Planetaryum sistemi temin edilmiştir.
Bu sayede hem merkezdeki etkinliklerin sayısı arttırılmış olup hem de merkezin daha aktif
bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.
Son olarak merkezde gerçekleşecek olan; eğitim içerikleri, faaliyetler ve etkinlikler
belirlenmiştir. Bunlar;
 İlkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar olan öğrencilere anlayabilecekleri
düzeyde, her kademe için “temel astronomi sunumları” hazırlanmıştır. Bu sunumlar,
stallerium, starchart gibi sanal astronomi programlarına uyarlanarak, görselliği bol, akılda
kalıcı bir ders haline getirilmiştir. Ayrıca sunumlar merkezin dersliğinde verilebileceği gibi,
planetaryum sistemi içerisinde de anlatılabilecek şekilde planlanmıştır.
 Nisan – Ağustos ayları arasında gündüzleri güneş gözlemi, geceleri ay, gezegen,
derin uzay gözlemleri yapılacak şekilde planlamalar gerçekleştirilmiştir.
 Öğrencilerin panoramik görüntüler eşliğinde ders işleyebileceği veya sistem için
tasarlanmış astronomi içerikli belgesellerin izlenebileceği planetaryumun kullanımı için
planlamalar gerçekleştirilmiştir.
 Astronomi açısından önemli olan ay tutulması, güneş tutulması, vb gibi olaylar için
özel etkinlikler yapılması, mümkünse teleskop gözlemi yapılması planlanmıştır.
 Yaz aylarında belirli dönemlerde halka açık gece gözlemleri yapılması planlanmıştır.
4.2.
Plan

Astronomun
Alınması

İşe

Merkez
İçin
Gerekli
Ekipmanların
Belirlenmesi
İnşaat
Teleskopun

Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

-

Mayıs 2014

Yönetim

Astronomun İşe Alınması

Mayıs 2014

Haziran 2014

Astronom
Yönetim

Merkez İçin Gerekli Ekipmanların
Belirlenmesi

Astronom

İlgili firma ve kuruluşlardan destek
alınmıştır. İnşaat ve Teleskopun

ve
Haziran 2014

Ağustos 2014
Yönetim

Kurulumu
Gerekli
Ekipmanların
Alınması

Haziran 2014

Merkezin
İç
Dekorasyon İşleri

Ağustos 2014

Kurulumu

Eylül 2014

Astronom
Yönetim

Bu
ekipmanlar
her
güncellenmektedir.Gerekli
Ekipmanların Alınması

Eylül 2014

Astronom
Yönetim

Merkezin İç Dekorasyon İşleri
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yıl

Gerçekleşecek
Etkinlik
ve
Faaliyetlerin
Belirlenmesi

Mayıs 2014

Eylül 2014

Astronom

Etkinlik ve faaliyetler sürekli olarak
güncellenip genişletilmektedir.

Planetaryum
Sisteminin
Alınması

-

Eylül 2014

Astronom
Yönetim

Planetaryum sistemi merkezimize
sonradan alınmış olup içeriği sürekli
güncellenmektedir.

5. Uygulama
2014 yılında kurduğumuz UBAM (Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi) da birçok etkinlik
faaliyet ve eğitim gerçekleştirilmiştir. Kurulduğu günden günümüze kadar gerçekleştirilen
faaliyetlerden, 5 bin e yakın öğrenci, veli ve konuya merak duyan katılımcı faydalanmıştır.
Bu etkinlikleri aşağıdaki maddeler halinde toplayabiliriz;
 Gece Gözlemleri: Bahar ve yaz aylarında okul öğrencileri ve halka açık
gerçekleştirilen etkinliğimiz, merkezimizin kuruluşundan günümüze kadar aralıksız devam
etmektedir. Gözlemin gerçekleştiği gündeki gökcisimlerinin konumlarına göre; ay, gezegen,
yıldız ve derin uzay gözlemleri gerçekleştirilmiştir.
 Temel Astronomi Eğitimleri: Okul saatleri içerisinde, eğitim-öğretimi aksatmayacak
şekilde, öğrencilerimize sınıflar halinde eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlerde öğrencilerin
yaşlarına uygun olarak; güneş sistemi, astronomi terimleri, galaksiler, kozmoloji, yıldız
evrimi, gök mekaniği ve astrofizik konuları ele alınmıştır.
 Güneş Gözlemleri: Havaların ve gözlem şartlarının uygun olduğu zamanlarda
merkezimizde bulunan güneş teleskopu ile güneş gözlemleri gerçekleştirilmiştir.
 Planetaryum Etkinlikleri: Taşınabilir çadır şeklinde olan planetaryum sistemi
içerisinde panoramik bir görüntü oluşturularak, sanal gerçeklilik eşliğinde öğrencilerimize
astronomik sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sistem için özel olarak tasarlanmış belgesel
filmler ile öğrencilerin astronomi konusunda bilgiler edinmesi sağlanmıştır.
 Seminer ve Konferanslar: Belirli dönemlerde merkezimizin astronomu tarafından
öğrencilere konferans ve seminerler düzenlenmiştir. Bunlardan bazıları; “astroloji ve
astronomi” , “uzay teknolojileri” , “uzayda yolculuk” olarak belirlenmiştir.
 Astronomi Dersi: Lise müfredatında seçmeli ders olarak bulunan astronomi dersinin
birçok ünitesi işlenirken merkezimizden destek alınmıştır.
 Çevre Okulların UBAM Ziyareti: Merkezimize, ilçemizde bulunan çevre okulların
öğrencileri de etkinlik olarak ziyaret de bulunmuştur. Çevre okullardan gelen öğrenciler,
Ubam da bulunan bütün etkinlik ve faaliyetlerden faydalanmıştır.
 Astronomi Kulübü: Okulumuzda astronomi konusuna meraklı olan ve yakından
ilgilenen öğrencilerden bir kulüp oluşturulmuştur. Kulüp öğrencileri haftanın belirli
günlerinde toplanarak, astronomi hakkında detaylı sohbetler gerçekleştirmiştir. Amatör
teleskop yapımı gibi çeşitli etkinlikler yapılmıştır.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Yapılan çalışmadan öğretmenler, veliler, idareciler, çevre okullar ve en çokta
öğrenciler fayda sağlamıştır. Öğrenciler, yakın gelecekteki uzay çağına adaptasyonu
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kolaylaştıracak olan, astronomi bilimi hakkında temel bilgileri edinmektedirler. Konuya özel
ilgisi olsun olmasın tüm öğrencilerde bir farkındalık yaratılmıştır. Gerek genel kültür
açısından, gerekse hurafe bilgilerden kaçınmak için, elde ettikleri bilgilerin öneminin çok
büyük olduğu düşünülmektedir.
Astronomi bilimi ile yakından ilgilenen öğrencilerin bilgi açlığı, yetkin bir astronom
tarafından giderilmekte olup, bu bilgilere kolayca ulaşmaları sağlanmıştır. Ayrıca edindikleri
teorik bilgiler üzerinde uygulamalar gerçekleştirerek, bu alandaki bilgi ve ilgileri
arttırılmıştır.
Projenin amaçlarından bir tanesi de öğrencileri insanlık tarihinin en eski bilimi olarak
kabul edilen astronomi bilimi ile tanıştırarak onları ilgi duyabilecekleri ve beklide gelecekte
meslek edinecekleri bu alana yönlendirmekti. 2014-2015 eğitim öğretim yılında UBAM
bünyesinde kurduğumuz “astronomi kulübüne katılan öğrenci sayısı 8 iken, 2015-2016
eğitim öğretim yılında bu sayı 33 ye yükselmiştir. Katılım sayısında ki yaklaşık %300 lük
artış, bu amacın gerçeklendiğini doğrulamaktadır.
Astronomi bilimi ülkemizde çok fazla bilgi sahibi olunmayan bir konu olduğu için,
öğretmen ve veliler öğrencilerin bu alandaki soru ve taleplerine cevap verememektedir.
Kurduğumuz merkezimiz sayesinde hem okulumuz öğretmenlerinden hem de veliler
üzerinden yük alınmıştır.
Merkezimizi kurduğumuz okul özel bir kurum olduğu için, yapılan çalışmanın
reklam ve PR konularında da önemli etkisi olmuştur. Okula kayıt yaptıran bir grup
öğrencinin, kurumu seçmesinde UBAM ın önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir.
Projenin temel amaçlarından bir tanesi, ülkemiz gençliğinin uzay çağına olan
adaptasyon sürecini kolaylaştırmaktı. Bu amacın doğruluğunu gerçekleyebilmek için
projenin yaygınlaştırılması ve belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. Ancak okulumuzda
yaptığımız çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşması ile belirtilen amacın ulaşılabilir olduğu
öngörülmektedir.
Sonuç olarak; belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda okulumuzda bir “Uzay
Bilimleri Araştırma Merkezi” kurulmuştur. Aynı amaç ve hedefler doğrultusunda eğitim,
faaliyet ve etkinlikler bu merkezden yürütülmektedir.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Yapılan çalışmanın sürdürülebilirlik açısından oldukça olumlu sonuçlar verdiği
görülmüştür. Yürütülen etkinlik ve faaliyetler yıl içerisinde sürekli olarak
gerçekleştirilebilmektedir. Kurulan merkez içerisindeki eksiklik ve ihtiyaçlar belirlenerek,
sonraki yıllar için giderilebilmektedir. Bu sayede güncellenebilir ve sürdürülebilir olan uzun
vadeli bir çalışma yapılmıştır.
Kurduğumuz merkez için temel ihtiyaç maddiyat olarak görülse de aslında temel
ihtiyaç astronomi konusunda yetkin bir astronomdur. Böyle bir merkez kurmak isteyen
diğer okullar, okul bünyesinde bir astronom olduğu sürece, düşük bütçelerle de bahsedilen
tüm çalışmayı gerçekleştirebilir. Daha öncede belirtildiği gibi, bu çalışmanın ülke geleceğine
katkı sağlayabilmesi için büyük oranda yaygınlaştırılması gerekmektedir.
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ÖZET
Manisa Valiliği tarafından “gelecek kodla gelecek” sloganı ile başlatılan “Kodla(ma)nisa”
projesi ile öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten
bireyler haline getirmektir. Bu çerçevede; teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımızı
kodlamayı öğretmek amacıyla Manisa’nın 17 ilçesinde kodlama atölyesi açıldı. Kodlama
atölyelerinde öğrencilere yeni uygulamalar üretmeleri için yazılım, robotik ve elektronik
alanlarında eğitimler verildi. Manisa il merkezinde yapılan kodlama festivalinde
öğrencilerimizin yazdığı yazılımlar, robot tasarımları ve elektronik devre tasarımları
sergilendi.
ABSTRACT
Our Project, which was started by the slogan “Future will come by coding” by Manisa
Governorship, Kodla(Ma)nisa’s aim is to raise our students not only consume but also
produce. By this way; in 17 districts in Manisa coding workshops were opened.To teach our
students, who follow technology closely,coding. In coding workshops, education was given
to students in software, robotics and electronic areas to produce new applications. In coding
festival in Manisa, softwares, robot design and electronic circuit designs, which our student
wrote, were exhibited.
1. Giriş
2015 TÜİK verilerine göre 6-15 yaş arası çocuklarda bilgisayar kullanma yaşı ortalama
8 iken 6-10 yaş grubunda ise yaşı 6’dır. 11-15 yaş grubunda ise 12’dir. Aynı araştırmaya göre
6-15 yaş arasındaki çocuklarımızın yaklaşık %45,6’sı hemen hemen her gün internet
kullanmaktadır. Çocukların ağırlıklı olarak ödev yapmak, oyun oynamak ve sosyal medya
ortamlarına katılmak için interneti kullandığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarında da
görüldüğü gibi zamanının çoğunu bilgisayar oyunları ile geçiren çocukların; bu zamanı
kendi isteğiyle eğlenerek öğrenme amaçlı bir kodlama atölyesi oluşturma çalışması
yürütülmüştür.
Çalışma öncesi ülkemiz genelinde genel tarama yapılmıştır. Sadece bazı özel
okulların kendilerine ait kodlama atölyeleri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Millî Eğitim
Bakanlığımıza bağlı okullarımızda kodlama atölyesi çalışmasına rastlanmamıştır. Manisa
ilçelerinde oluşturulan kodlama atölyelerinde öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin,
sebep sonuç ilişkisi kurma, takım halinde çalışma yeteneklerinin gelişmesi, bilişim
teknolojileri ve yazılım dersi ile diğer dersler arasında bağlantı kurabilmesine olanak
sağlaması ve sadece bir kesime değil köyden kente tüm öğrencilerin bilgisayar programlama
mantığını öğretme amaçlı olması yönüyle özgün olduğu düşünülmektedir.
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2. Problem Durumu
TÜİK verilerine göre haftalık ortalama internet kullanım süreleri dikkate alındığında, 0615 yaş grubundaki internet kullanan çocukların %38,2’si interneti iki saate kadar, %47,4’ü üç
ile on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında %2,6’sı ise yirmi dört saatin
üzerinde kullanması, günümüzde öğrencilerin zamanlarının çoğunu bilgisayarda oyun
oynayarak geçirmeleri, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkilerini kuramamaları, analitik
düşünme yeteneklerini farkına varamamaları kodlama atölyesinde öğrencileri eğitim
verirken karşılaştığımız problemlerdendir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Kodlama atölyelerimizdeki amacımız Manisa ilinde öğrencilerimize, kodlamayı
öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen bir nesil
yetiştirmektir.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenilen hedefler ise;
 Köy, kent, kız veya erkek ayrımı yapmadan sosyal ekonomi farklılıkları
ortadan kaldırıp her öğrencinin kod okur yazarlığı bilincini kazandırmaktır.
 Öğrencilerin olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmalarını sağlamaktır.
 Takım halinde çalışma yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktır.
 Matematik, Fen Bilimleri gibi müfredatlar arası disiplinlerle bağlantı kurarak,
öğrenilen ama gerçek hayatta uygulama imkânı bulunamayan bazı bilgileri
somutlaştırma şansı vererek eğitimlerine (ders başarılarına) katkıda
bulunmaktır.
 Farklı programlama dillerini kullanarak özgün projeler üretmelerini
sağlamaktır.
 Kodlama atölyelerinde, robotik programlama eğitimleri ile somut ürünler
ortaya çıkarmalarını sağlamaktır.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Kodlama atölyelerinin oluşturulma aşamasında ekip çalışması yapıldı. Her ilçede
görev tanımları yapıldı. Kırkağaç kodlama atölyesinde öğrencilerin grup veya bireysel
olarak gerçek yaşam konularına ve uygulamalarına ilişkin disiplinler arası (bilimsel alanlarkonular-etkinlikler) bağlantı kurarak bir problem ya da senaryo üzerinde yazılımlar
yazmaları sağlandı. Farklı dersler arasında ilişik (bağ) kurularak etkin bir şekilde bilgisayar
yazılımı öğrenmeleri sağlandı.
4.2. Plan
Görev dağılımında; koordinatör olarak 1 kişi, fiziki altyapı oluşturulması için 2 kişi,
sunum, afiş ve tanıtım çalışması için 2 kişi belirlenmiştir.
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HAZIRLIK AŞAMASI
UYGULAMA AŞAMALARI

HAZİRAN

MAYIS

NİSAN

MART

ŞUBAT

OCAK

FAALİYET ADI

2016

1 Çalışma Ekiplerinin oluşturulması

Proje
Ekibi

2 Kodlama atölyesinin iç tasarımın belirlenmesi

Proje
Ekibi

3 Çalışma için bütçe oluşturulması

Proje
Ekibi

4 Çalışma için gerekli izinlerin alınması

Proje
Ekibi

5 Okul/kurumların ziyaret edilmesi

Proje
Ekibi

6 Mekân tadilatının yapılması

Proje
Ekibi

7 Teknoloji malzemelerin alınması ve yerleştirilmesi

Proje
Ekibi

8

DEĞERLENDİRME

ARALIK

NO

2015

SORUMLU
BİRİM

Çalışma planı;

Kodlama atölyesinin kuruluş bildiriminin üst
kuruma bildirilmesi

Proje
Ekibi

1 Kodlama atölyesinin tanıtımının yapılması
2

Proje
Ekibi

Köy-Merkez okul öğrencilerin kodlama atölyesine
eğitimler verilmesi

Okul
Ekipleri
Proje
Ekibi

3 İnternet haftası etkinlikleri düzenlenmesi

4

EBA üzerinden web tabanlı interaktif öğrenmeler
sağlanması

1

Öğrencilerin ilerleme raporlarının oluşturulması ve
değerlendirilmesi

Proje Ekibi
Proje
Ekibi

2 Üniversitelerin bilim şenliklerine katılma

Proje
Ekibi

3 Kodlama ile ilgili Yarışmalar düzenlenmesi

Proje
Ekibi

4 EBA'ya seçilmiş ürünlerin yüklenmesi

Proje
Ekibi
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Yapılan faaliyetler;
Faaliyet Adı

Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Performans göstergesi
Yazılan yazılımların
eba.gov.tr sitesine
yüklenmesi

Açıklamalar

Algoritma
mantığı

01.11.2015

22.01.2016

Proje
Ekibi

Algoritma mantığının
oluşturulması

Bilgisayar
Yazılımı

08.02.2016

29.02.2016

Proje
Ekibi

Yazılan yazılımların
scratch.mit.edu sitesine
yüklenmesi

Bilgisayarda özgün
yazılımlar
gerçekleştirme

Lego robot
tasarımı

01.03.2016

31.03.2016

Proje
Ekibi

Kırkağaç’a özgü kavun
toplama robotu tasarımı

Lego parçaları ile özgün
robotlar tasarımın
yapılması

Lego robot
yazılımı

04.04.2016

29.04.2016

Proje
Ekibi

Kavun toplayan robota
yazılımların yazılması

Tasarlanan lego
robotlara program
yazılması.

Elektronik
devre
tasarımı

02.05.2016

31.05.2016

Proje
Ekibi

Fen Bilimleri dersinde
elektronik devrelerin
yapılması

Elektronik devre
tasarımın yapılması

Elektronik
devre
yazılımı

01.06.2016

17.06.2016

Proje
Ekibi

Rüzgar gülü ile enerji
üreten devre tasarımı

Elektronik devrelere
program yazılması

5. Uygulama
Manisa’nın ilçelerinde öğrencilerin rahat edebileceği kodlama atölyelerin
oluşturulması için uygun mekânlar belirlendi. Kaymakamlık, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
ve okul aile birliği tarafından çalışma için gerekli bütçeler oluşturuldu. Teknoloji fiziki
altyapılarının yenilenmesi ve alımı gerçekleştirildi. Tanıtım amaçlı broşür, afiş ve sunum
hazırlandı. Yerel basın, okulların, üst kurum web sitelerinde ve sosyal medya araçları
üzerinden tanıtım yapıldı. Kırkağaç kodlama atölyesine grup halinde ziyarete gelen köy ve
merkez okullarındaki öğrenciler için hazırlanan tanıtım sunumu izletilerek görevli personel
eşliğinde eğitimler verildi. İlçe içerisinde okullar arasında yazılım yarışması yapıldı. Farklı
illerde bulunan üniversitelerin bilim şenliklerinde öğrencilerin yazdığı yazılımlar sergilendi.
TRT Kent Radyo’da 1 öğretmen ve 2 öğrenci ile canlı yayın programına katılım
gerçekleştirildi. Canlı yayın programında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
Kırkağaç kodlama atölyesinde öğrenciler takım çalışması içerisinde bilgisayar
yazılımı yazarak özgüvenlerini arttırdılar. Öğrencilerin diğer derslerindeki başarıları olumlu
bir yönde arttı. Kırkağaç ilçesinde köy ve merkez okullarından gelen öğrenciler bilgisayar
yazılımı algoritma ve robotik eğitimi alabileceği bir kodlama atölyesi kazandırıldı.
Öğrencilerin yazdığı programlar eba.gov.tr web tabanlı etkileşimli öğrenme sitesine
yüklendi. 2016 Haziran ayında Manisa il merkezinde yapılan kodlama festivalinde robotik,
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elektronik ve yazılım çalışmalarını sergilediler.
Manisa ilinde toplam 17 kodlama
atölyesinde 37710 öğrenci eğitim almıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Manisa’nın ilçelerinde kurulan kodlama atölyeleri, Millî Eğitim Bakanlığımızca
çıkarılan “Millî Eğitim Temel Kanunu Madde 13” kapsamında kuruluş işlemleri yapılarak
kurumsallaştırılmıştır. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar tarafından
destekçisinin olması sürdürülebilirlik konusunda bir sorun olması mümkün
görünmemektedir. Tüm il/ilçelerde benzer çalışmalarla öğrencilere bilgisayar yazılım
algoritma mantığının oluşturulması sağlanabilir.

Resim 1 Kodla(Ma)nisa Logosu

Resim 2 Kırkağaç kodlama atölyesi
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ÖZET
Günümüzde Higgs parçacığının keşfi sayesinde CERN laboratuvarına ve orada
gerçekleşen hızlandırıcı ve parçacık fiziğine karşı yoğun bir ilgi ve merak oluşmuştur. Bu
çalışmada Parçacık Fiziği ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, bilime karşı olumlu tutum
elde edilmesi, öğrencilerin etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme yeteneğini bu etkinliklerle
arttırmak, merak, ilgi ve bu alana istek uyandırmak, ayrıntılardan çok temel kavramları
yorumlama becerisi geliştirme, deneysel bir çalışmanın nasıl tanımlanabileceğini öğrenme
gibi kazanımların kavratılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında uygulanan öğretim
yöntemleri kısaca, öğrencinin aktif olduğu yöntemlerdir. Çalışma sonucunda, okul öncesi
dönemden liseye kadar öğrencilerin kendi yaş gruplarına uygun şekilde etkinliklerle temel
bilimlere olan ilgisinin arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin %74 ü okulda Cern'ü
tanıtan, etkinliklerin yapıldığı Cern kulüplerinin kurulması istemiştir.
ABSTRACT
Today, thanks to the discovery of Higgs particuler, there has been massive interest
and wonder towards accelarative and particule physics reacting there and CERN laboratory.
In this study, learning basic concepts about particule physics, gaining positive attitude
towards science, increasing students’ active written and oral communation abilities by these
activities, conceiving the objectives like learning how an experimental work can be defined,
has been aimed. The teaching methods used in term of study , briefly, are the methods in
which students are active. At the and of the study, from pre-school period to high school, it
has been observed that that the interest of the students to the main sciences have increased
appropriate activities for their age groups. Furthermore, 74% of students want CERN clubs
to be founded, where activities are done and CERN is presented.
1.Giriş
Higgs Bozonunu, bir oda içerisindeki
insanlar
arasında
yayılan
dedikodu
sonucunda tüm insanların küçük bir alanda
toplanması ve diğer alanların boş bir hale
gelmesi gibi anlatabiliriz.
Higgs alanı
dediğimiz şey, bütün evrenin sahip olduğu
tüm alanı ifade ediyor. Bu benzetimde de bir
odayı dolduran tüm insanlar Higgs alanı
olarak tarif edilebilir. Yine benzetime göre
odaya ünlü bir kişi giriyor ve odadaki
insanlar bu ünlü kişinin etrafını sarıyorlar. Bu
ünlü kişinin odaya girdiği andan itibaren
insanların etrafını sarmasından ötürü yürümesi zorlaşıyor ve sarf ettiği enerji de artıyor.
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Fakat tam o sırada odaya yeni giren bir kişinin bu oda içerisinde yürümesi daha kolay
oluyor. Fakat bazen insanlar arasında yayılan bir dedikodu bile tüm insanları küçük bir
alanda toplayarak o alanın etrafında bir kümelenme oluşturabiliyor. İşte Higgs Bozonu da
evrendeki bu alan içerisinde ortaya çıkan uyarılmalar sonucunda bazı parçacıkların tek bir
yerde kümelenmiş halini ifade ediyor. Tıpkı bir oda içerisindeki insanlar arasında yayılan
dedikodu sonucunda tüm insanların küçük bir alanda toplanması ve diğer alanların boş bir
hale gelmesi gibi.
Günümüzde Higgs parçacığının keşfi sayesinde CERN ( Avrupa Nükleer Araştırma
Merkezi) laboratuvarına ve orada gerçekleşen hızlandırıcı ve parçacık fiziğine karşı yoğun
bir ilgi ve merak oluştu. Bu merak yersiz değildir, çünkü parçacık ve hızlandırıcı fiziği,
bilimin ve teknolojinin sınırlarını zorlayan, her an yenilikçi buluşlarla beslenen çok hareketli
ve renkli bir bilim dalıdır. İşte tam bu sebepten öğrencilerin, gençlerin ve içinde keşif
heyecanı taşıyan herkesin evrenin en temel yapıtaşlarını bulmayı amaçlayan bu dalı
yakından tanımaları yararlı olacaktır.
12. sınıf fizik ve 10. sınıf ingilizce dersinde CERN ve yapılan çalışmalarla ilgili bir
bölüm bulunmaktadır.
Bilime Yolculuk Projesi e-konferansları kapsamında CERN
çalışmaları yapılmaktadır. Okulumuz Bilime yolculuk Projesinde yer almaktadır.
2. Problem Durumu
Dünya'nın en büyük parçacık fiziği laboratuvarında neler oluyor? Birçoğumuzun
açılımını bile bilmediği CERN, insanlık için nasıl çalışmalar yapıyor? Bu çalışmalar neden bu
kadar önemli? Higgs Bozonu'nun keşfine giden süreci, maddeyi oluşturan öğelerin neler
olduğu sorusu üzerinden bilimin tarihsel süreçte gösterdiği gelişimi, bu keşfin nedenini,
nasılını ve önemini herkesin anlayabileceği dilde anlatmak. İnsanlık için bu kadar önemli bir
yerin yaptığı çalışmaları, yapmakta olduğu araştırmaları, başarılarını öğrenci, genç, bilim
meraklısı herkese anlatmaya çalışmak.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı; parçacık fiziği ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, parçacık fiziği
ilgili kavram yanılgılarını giderilmesi, bilimsel bilgi edinme yollarını öğrenilmesi, bilime
karşı olumlu tutum elde edilmesi, parçacık fiziğine ilginin artırılması, temel bilimlere ilişkin
bilgilerini uygulama alanlarının öğretilmesi, bilimsel yöntem ve araştırma becerisini
kavratılmaya çalışılması, öğrencilerin etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme yeteneğini bu
etkinliklerle artırmak, merak, ilgi ve bu alana istek uyandırmak, alanlarını görmelerini
sağlamak, ayrıntılardan çok temel kavramları yorumlama becerisi geliştirme, deneysel bir
çalışmanın nasıl tanımlanabileceğini öğrenmedir.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istene hedefler ise; parçacık fiziği hakkında
bilgilendirme, daha önceki dönemlerde yapılan çalışmaların paylaşılması, öğrencilerle cern
ve parçacık fiziği ile ilgili posterler hazırlanması, panolar oluşturulması, temel parçacıları
tanıtan maskeler hazırlatılması., afiş düzenlemek , daha önceki dönemlerde yapılan
çalışmaların paylaşılması, cern ve parçacık fiziği ile ilgili bilgilendirme toplantıları
yapılması, kulüpler oluşturulması, konferanslar düzenlenmesi ve öğrencileri bu alanda
araştırmaya yönlendirilmesi, oyun hamuruyla temel parçacık modellerinin yaptırılması,
temel parçacıklar temalı yeni yıl tebrik kartları hazırlanması, dünyada en büyük nötrino
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kaynaklarından birinin muz olduğunun öğretilmesi ve nötrinolarla ilgili araştırma yapmaları
istenmesi, Cern e-konferans düzenlenmesi, bu alanda çalışan bilim insanlarının araştırılması
panolar hazırlanması ve araştırma yapılırken Türk ve Yabancı bilim insanlarımız için ayrı bir
bölüm oluşturulması, öğrencilere araştırma ödevleri verilmesi hazırladıkları çalışmaları
sunmaları, temel parçacıkları ve özelliklerini anlatan heyecan yaratan bir tiyatro
tasarlanması ve öğrenciler tarafından canlandırılması, konferans videolarının paylaşılması,
öğrencilerle birlikte Bulut Odası deneyi yapılması, gözlem ve sonuçların deney ortamında
yorumlanmasıdır.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında uygulanan öğretim yöntemleri kısaca, öğrencinin aktif olduğu
yöntemlerdir. Beyin fırtınası, model yapma, oyunla öğretim vb. den faydalanılmıştır. Beyin
fırtınası ile öğrencilerin parçacık fiziği hakkında verilen temel atom altı parçacıklarıyla ilgili
fikir yürütmeleri istenecektir. Model yapma olarak, oyun hamuru kullanarak öğrenciler
atomun alt parçalarının modellerini kendi hayal dünyalarına göre şekillendirecektir. Oyunla
öğretim tekniğinde, öğrenciler drama etkinliği yapacaktır.
4.2. Plan
Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Performans

Sorumlu Kişiler

Göstergesi
Faaliyet-1

19.09.2015

30.09.2015

Bilgilendirme

Proje Sorumlusu

çalışmaları
Faaliyet-2

01.10.2015

19.11.2015

Poster Hazırlama

Ortaokul Öğrencileri

Faaliyet-3

20.11.2015

30.11.2015

Pano Hazırlama

Ortaokul Öğrencileri

Faaliyet-4

25.11.2015

30.11.2015

Maske yapımı

İlkokul öğrencileri

Faaliyet-5

01.12.2015

31.12.2015

Yeni yıl Tebrik kartı

Ortaokul Öğrencileri

Faaliyet-6

28.12.2015

11.01.2016

Afiş ve slogan

Lise Öğrencileri

Faaliyet-7

11.01.2016

29.01.2016

Oyun Hamuru

Anaokulu Öğrencileri

Faaliyet-8

01.02.2016

31.03.2016

Pano hazırlama

Ortaokul Öğrencileri

Faaliyet-9

04.04.2016

29.04.2016

Poster sunum

Ortaokul Öğrencileri

Faaliyet-10

18.04.2016

02.05.2016

Deney Yapma

Lise Öğrencileri
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5. Uygulama
1. faaliyette, parçacık fiziği hakkında bilgilendirme çalışmaları, 2. faaliyette, ortaokul
öğrencileriyle cern ve parçacık fiziği ile ilgili posterler hazırlama çalışmaları, 3. faaliyette,
yine ortaokul öğrencileriyle panolar oluşturulması, 4. faaliyette ilkokul öğrencileriyle temel
parçacıkları tanıtan maskeler hazırlatılması, 5. faaliyette, ortaokul öğrencileriyle temel
parçacıklar temalı yeni yıl tebrik kartları hazırlanması, 6. faaliyette lise öğrencileriyle afiş ve
slogan yarışmaları düzenlenmesi, daha önceki dönemlerde yapılan çalışmaların
paylaşılması, 7. faaliyette anaokulu öğrencilerine oyun hamuruyla temel parçacık
modellerinin yaptırılması onların anlayacağı şekilde özelliklerinin anlatılması, 8. faaliyette
ortaokul öğrencilerine dünyada en büyük nötrino kaynaklarından birinin muz olduğunun
öğretilmesi, nötrinolarla ilgili araştırma yapmaları istenmesi, bu alanda çalışan bilim
insanlarının araştırılması, panolar hazırlanması ve araştırma yapılırken Türk ve Yabancı
bilim insanlarımız için ayrı bir bölüm oluşturulması, 9. faaliyette ortaokul öğrencilerine
araştırma ödevleri verilmesi, hazırladıkları çalışmaları sunmaları ve öğrendikleri web
sitelerini kullanarak poster hazırlatılması, 10. faaliyette ise temel parçacıkları ve özelliklerini
anlatan heyecan yaratan bir tiyatro tasarlanması ve öğrenciler tarafından canlandırılması,
lise öğrencileriyle birlikte Bulut Odası deneyi yapılması etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
Projenin amacı doğrultusunda öğretmenlerin, öğrencilerin, bilime meraklı kişilerin
Cern denilen dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarından haberdar olmaları,
Cern'de çalışan Türk bilim insanlarının da olduğunu öğrenince orayı görme isteğinin daha
da artması sağlanmıştır. Atom denilince artık öğrencilerimizin aklına proton, nötron ve
elektrondan da başka parçacıkların olabileceği gelmektedir. Öğretmenlerin dikkati ve ilgisi
çekilerek öğrencilerine bu konuda bilgi vermeleri beklenmektedir. Bütün etkinliklerde
öğrenciler aktif hale getirildiği için özgüven ve "bunu başarabilirim" hissi ortaya çıkmıştır.
Öğrenciler ilgilerini çeken bu konularda artık daha kapsamlı araştırma yapmayı
istemektedirler. 6. faaliyetimizdeki slogan etkinliğinde sadece tek bir slogan bulunabilmiş ve
bu etkinlik dışında diğer faaliyetler uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bu çalışma gönüllü öğrenci ve öğretmenlerimizle gerçekleştirilmiştir. Böyle olduğu
için uygun saatleri bulmak ve ayarlamak sistemli bir çalışmayı gerektirmektedir. Çalışmaları
yaparken derslerde eğlenerek öğrenme temasından yola çıkarsak proje kendiliğinden
oluşabilir. Etkileşimi ve öğrenci - öğretmen ilişkisini pozitif yönde etkilemektedir.
Öğrencilere bilimi sevdirmenin, araştırmayı öğretmenin, kendilerinin ürün oluşturmasını
beklemenin daha kolay yolu var mıdır? Bu çalışma diğer ilk, ortaokul ve liseler için bir
başlangıç olabilir. Öğrencilerin bilime yönlenmesinde büyük katkılar sağlayabilir. Bu çalışma
model alınarak daha farklı çalışmalar yurt genelinde yapılarak geliştirilebilir.

163

ANA KUCAĞINDAN İLİM OCAĞINA
Aydın PEKER, pekeraydin@hotmail.com,
Betül EROL, betulerol77@gmail.com,
SAMSUN/ İlkadım Rotary Kulübü Bilim Ve Sanat Merkezi 972170@meb.gov.tr.
ÖZET
Ana sınıfından başlayarak çocuklara bilimi sevdirmek, bilim merakı uyandırmak,
keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunmak; sözel, analitik ve
bilimsel düşünce becerilerini arttırmak, geliştirmek; bilimsel fikirlerin, yeni bilgilerin,
keşiflerin, icatların tanıtılması ve tartışılması için ortam sağlamak amacıyla kurumumuzda
Eğlenceli Bilim Sınıfı oluşturulmuştur. Samsun genelinde bu sınıfı ziyarete gelen öğrenciler
burada bulunan malzemelerle çeşitli etkinlikler ve deneyler yapmaktadır. Proje kapsamında;
kurumumuzu 07.12.2015-30.05.2016 tarihleri arasında 4.674 öğrenci ve 300 öğretmen/idareci
ziyaret ederek etkinliklere katılmıştır. Etkinlikler sonucunda hem öğrencilere hem de
öğretmenlere anket uygulanmıştır. İlimizde bulunan üniversitemizin Fen Bilgisi
öğretmenliği 3.sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Dersleri çerçevesinde, öğretmenlik
uygulaması yapmak, iyi örnekleri ülkemizin diğer okullarına yayılmasını sağlamak amacıyla
projeye destek olarak öğrencilere deneylerde rehberlik yaparak insan kaynağı desteği
sağlamıştır.
ABSTRACT
A Fun Science Class was created in our institution to have children like the Science
starting from pre-school , to rise the curiosity of Science and to give children opportunity of
doing experiments and feeling the happiness of discover. It also supports to improve their
verbal, analytical and scientific thinking skills by providing a learning environment that they
can discuss their ideas and create new things.
Students all around Samsun had a learning visit to this class and did various activities
including scientific experiments using the materials here. During Project, 4674 students and
300 teachers /administrators had a visit and took part in activities between tha dates from
07.12.2015 to 30.05.2016. At the end of activities a questionnaire was applied to both students
and teachers. Meanwhile, the third grade students from 19 Mayıs University Education
Faculty/ Science Teaching Department contributed to the Project as human resource under
Community Service Courses. They guided students through experiments, had the
opportunity to improve their teaching skills and disseminate good examples of the Project to
other schools of the country.
1. Giriş
Başta fen bilimleri dersi olmak üzere müfredatın en önemli hedeflerinden birisi de
öğrencilerin “bilimsel tutum ve davranışa” sahip olmalarıdır. Diğer bir mana ile öğrencilerde
“bilim okur-yazarlığı” anlayışının gelişmesini sağlamaktır.
Bu noktadan hareketle öğrencilerimizin yaratıcı düşünce ve inovasyon yeteneklerini
geliştirmek için onlara bu yaşlarda “bilim aşısı vurmak” ve “bilimi sevdirmek” projemizin
temel çıkış nedeni olmuştur. Çünkü erken yaştan itibaren bilimsel düşünceyi

164

kazandırmadan, inovasyon yapmadan kalkınmak, ekonomiyi büyütmek, muasır
medeniyetlerin seviyesinin üzerine çıkmak mümkün değildir.
Bu bağlamda, özellikle bilim ve matematik alanında öğrencilerin seviyelerini ölçen
PISA 2015 raporunda;“gelişen teknolojiler ışığında yoğun bilgi akışımı ortamında, her
bireyin bilimsel düşünme kapasitesine sahip olması" vurgusunun yapılması ve maalesef
ülkemizin bu kapsamda son sıralarda olması yürüttüğümüz projenin ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir. Gerek PISA raporunda, gerekse de 2023 Strateji Belgesinde
gerekse de benzer raporlarda öne çıkarılan “Öğrencilere bilimsel tutum ve davranış
kazandırmak” hedefine ulaşmak için, Bilim ve Sanat Merkezimize, bilimsel sergi
malzemeleri satın alarak “Eğlenceli Bilim Sınıfı” oluşturmuş; ilimizdeki bütün okullarda
özellikle okulöncesi öğrencilerine yaratıcı düşünce ve inovasyon yeteneklerini geliştirmek
için erken yaşlarda “bilim aşısı vurmak” ve “bilimi sevdirmek” ve Büyük Türkiye İnşasında
bizim de bir katkımız olsun düşüncesiyle yaptığımız projemizin hayırlara vesile olmasını
temenni ediyoruz.

2. Problem Durumu
Yapılan araştırmalarda öğrencilerin ilerleyen sınıflarda soru sormadıkları,
sorgulamadıkları ve bileme karşı ilgi duymadıklarını göstermektedir. Okullarda deney
malzemelerinin azlığı, fen/kimya/fizik/biyoloji laboratuvarının olmaması (özellikle
ilkokulda) çocukların bilim ve deneyle geç tanışmasına neden olmaktadır. Bu nedenle
hazırlanan proje ile çocukları okul öncesi, ilkokul düzeyinde bilimle tanıştırmak, merak
duygularını geliştirmek hedeflenmiştir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bu projenin amacı; anasınıfından başlayarak çocuklara bilimi sevdirmek, bilim
merakı uyandırmak, bilimsel fikirlerin, keşiflerin, icatların tanıtılması ve tartışılması için
ortam sağlamaktır.
Projemizin hedefi: İlimizdeki temel eğitim kademesinde (okul öncesi, ilkokul,
ortaokul) toplam öğrenci sayısı 169720’dir. Projemizin hedefi 10.000 öğrenciye ulaşmaktır.
Projemizin hedef kitlesi ilimizde eğitim öğretim faaliyetleri düzenleyen resmi ve özel
okullarda eğitim öğretim gören öncelikli okul öncesi ve 1-8. sınıf öğrencileridir.
Ayrıca;
 Anasınıfından başlayarak bilimi sevdirmek ve bilimi kolayca anlamalarını sağlamaya
yönelik görsel ve deneysel sunumlar hazırlamak,
 Toplumda bilimsel farkındalık düzeyini arttırmak, toplumun bilimsel ve teknolojik
konulara olan ilgisini yükseltmek, bilim ve teknolojinin gündelik yaşamda kullanım
alanlarını göstermek,
 Kolay uygulanabilir ve anlaşılabilir deney ve gözlemlerle bilimi görselleştirmek,
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Bu proje kapsamında kurumumuza ziyarete gelen öğrenciler Eğlenceli Bilim
Sınıfı’nda bulunan malzemelerle Proje yürütücüsü ve Kurum Müdürü Aydın PEKER ve
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Betül EROL rehberliğinde çeşitli etkinlikler ve deneyler yapmaktadır. Projede; deney,
gözlem, araştırma, inceleme, yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemleri kullanılmıştır.
Eğlenceli Bilim Sınıfında yapılan etkinlik ve deneyler: Kendini Yukarı Rezonans
Davul, Döner Tabla ve Tekerlek Jiroskop, Magdeburg Küreleri, Telde Rezonans, Galileo
Termometresi, Büyük Sarkaç Dalgaları, Güliverin Sandalyesi, Transparan Sehpa, Renkli
Gölgeler, Hologram Görüntü Masası, Wimhurst Cihazı, İç Bükey, Dış Bükey Ayna Seti ,Wan
De Graaff Jeneratörü, Uçuran Ayna,Palanga, Pranksinoskop,Kara Delik, Manyetik Alanda
Dönme,Astronot,Fısıltı Çanağı.
4.2. Plan
Okullara belirli bir plana göre randevu verilmektedir. Her gün en az iki okula
randevu verilmekte olup çalışmaları yürütmek ve öğrencilere deneylerde rehberlik yapmak
üzere Kurum Müdürü Aydın PEKER ve sınıf öğretmeni Betül EROL görev almışlardır. İkinci
dönemde ise deneylerde öğrencilere rehberlik yapmak üzere 19 Mayıs Üniversitesi Fen
Bilgisi Öğretmenliği 3.sınıf öğrencileri de görev almışlardır. Bir öğrenci grubunun etkinlik
süresi en fazla iki ders saati olacak şekilde planlanmış etkinlik grupları en fazla 20 kişiden
oluşan 2 grup halinde oluşturulmuştur.
Yapılacak iş

Görevli

Zaman Dilimi

Proje onayının alınması

Aydın PEKER Müdür

Kasım 2015

Randevuların verilmesi

Aydın PEKER-Betül EROL

Aralık 2015-Mayıs 2016

Etkinliklerin gerçekleştirilmesi

Aydın
PEKER-Betül
Üniversite öğrencileri

Öğretmenetlerinin uygulanması

Aydın PEKER-Betül EROL

Aralık 2015-Mayıs 2016

Anket değerlendirilmesi

Aydın PEKER-Betül EROL

Aralık 2015-Mayıs 2016

Öğrencilerin etkinliklerin takibi

Aydın PEKER-Betül EROL

Aralık 2015-Mayıs 2016

EROL

Aralık 2015-Mayıs 2016

5. Uygulama
“Eğlenceli Bilim Sınıfı”nı ziyaret ederek, etkinlik yapmak isteyen
öğrenciler öğretmenleri tarafından önceden alınan randevular ile
merkezimize gelebilmektedir. Merkezimize geliş-gidişler okullar
tarafından sağlanmıştır. Bir öğrenci grubunun etkinlik süresi en
fazla iki ders saati olacak şekilde planlanmaktadır. Merkezimize
gelen öğrencilerle dördüncü bölümde belirtilen etkinlik ve
deneyler sırasıyla yapılmaktadır. Etkinlik yapılacak gruplar 20
kişiden fazla olmamaktadır. Yapılan bu etkinliklerden sonra
öğretmenlere
çalışmanın
işlevselliği
ile
ilgili
anket
uygulanmaktadır. Öğrencilere ise proje çalışmaları verilmektedir.
Verilen proje çalışmalarını araştıran öğrenciler; bu çalışmalarını
kendi sınıflarında ve okullarında sunma/sergileme imkanlarına
sahiptirler. Öğrencilerin hazırladıkları proje çalışmalarının bir
örnekleri de merkezimize gönderilmektedir.
Kurumuzu ziyaret eden öğrencilerin yaş gruplarına göre
araştırma ve sınıf içi sunum yapabilecekleri ödevler
verilmektedir.
Öğrenciler,
sınıflarında
öğretmenleri
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nezaretinde ve rehberliğinde çalışma gurupları kurmakta, seçilen konu üzerinde araştırma
ve inceleme yaparak rapor hazırlamakta, hazırlanan sunumlar sınıf ortamında
sunulmaktadır. Böylece öğrencilerin problem çözme becerisi, sunum becerisi, kendine güven
becerisine katkı sağlanmaktadır.
Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme, akran öğrenmesine katkı sağlanmaktadır.
Böylelikle öğrencilerle kalıcı öğrenme gerçekleştirilmesine destek
sağlanmaktadır. Okullarında gerçekleştirdikleri sunumların rapor
örneklerini ve sunum sırasında çekilen fotoğraflar kurumumuza
gönderilmektedir.
Yapılan bu etkinliklerden sonra öğretmenlere, çalışmanın işlevselliği ile
ilgili yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulardan oluşan anket
uygulanmaktadır.
Öğretmenlere uygulanan anketler; etkinliklerin işlevselliğini
değerlendirme noktasında ve öğrencilerin merkezimize gelmeden önce ve sonra olmak üzere
bilime bakış açılarındaki gelişimi/değişimi izleme ve kazanımları değerlendirme olanağı
sağlamaktadır.
Ayrıca öğrencilere de eğlenceli bilim sınıfında, neler öğrendiklerini,
gözlemlerin yazmaları ve resmetmeleri istenmiştir. Öğrenciler eğlenceli
bilim sınıfındaki duygu ve düşünceleri şöyle sırlamıştır:
Öğrenci anket sonuçları;
a.
Ben bundan sonra araştırarak öğreneceğim,
b.
Hayatımı kolaylaştıracak çok şey öğrendim,
c.
Uzayla ilgili araştırma yapacağım,asatronot olacağım,
d.
Hiç eğlenmediğim kadar eğlendim, bilmediğim şeyleri
öğrettiniz, beni çok şaşırttınız
e. Bundan sonra hayal gücümü kullanacağım,
f. Ben de karar verdim, yeni deneyler, yeni icatlar çıkarmak istiyorum
g. Ben de büyüyünce sizin gibi deneyler yapacağım,
h. En çok sevdiğim güneşe dokunmaktı, hayatımda ilk defa Bilsem ’de uçtum.
i. Büyüynce belki bir mucit olurum, yeni şeyler gözlemleyip onları üretirim.
j. Sevgili Bilsem sizi çok sevdim, İnşallah bir daha geliriz.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Merkezimize yapılan bu gezi sayesinde öğrenciler öncelikle; küçük yaşlardan itibaren
bilimle tanışma, bilimsel etkinliklere katılma, araştırma, inceleme faaliyetlerine katılmış
olmaktadırlar. Öğretmenler, bu etkinliklerden derslerinde faydalanabilirler.
Bu proje kapsamında; kurumumuzu 07.12.2015-30.05.2016 tarihleri arasında 4674
öğrenci ve 300 öğretmen/idareci ziyaret ederek etkinliklere katılmıştır.
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Gelen Okul Sayısı
73

Gelen Şube Sayısı
235

Katılan Öğrenci Sayısı Katılan Öğretmen Sayısı
4674

300

Projede toplam 4674 öğrenci ve 300 öğretmen/yönetici katılmıştır. Anne, baba,
kardeş, okullardaki diğer öğretmenleri düşündüğümüzde projemizin çarpan etkisi
30/05/2016 tarihi itibariyle 20.000 kişi olarak tahmin edilmektedir. Katılımcı memnuniyeti
sonucu randevularımız etkinliklerimizden 1-1,5 ay önde gitmektedir. Öğretmenlerden ve
öğrencilerle yapılan görüşmelerde memnuniyetler oldukça yüksektir. Ayrıca kurumumuz
sınıf öğretmenlerinin vermiş oldukları araştırma konuları okullarda büyük ilgi görmüştür.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Projenin yaygınlaştırılması ve ülkemizin değişik illerindeki okullarda da uygulamaya
geçirilmesi, üniversite öğrencilerine öğretmenlik deneyimi olması, onları öğretmenliğe
hazırlamak amacıyla İlimizde bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Başkanlığı ile görüşmeler yapılmıştır.
Görüşme sonrası Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden 46 üniversite öğrencisi; “Topluma
Hizmet Dersi” gereğini yerine getirmek, öğretmenlik uygulaması yapmak, iyi örnekleri
ülkemizin diğer okullarına yayılmasını sağlamak amacıyla dahil olmuştur. Üniversite proje
ortağı olarak öğrencilere deneylerde rehberlik yaparak insan kaynağı desteği sağlamıştır.

Çalışmamız yerel ve ulusal basında da yer almıştır.
Çalışmamıza TRT Haber ve TRT Çocuk programlarında
geniş yer verilmiştir.
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SINIF MİKROFOMU
Umutcan BİÇER, umutcan.bicer@gmail.com,
SİVAS, Bilim ve Sanat Merkezi.
ÖZET
Biz öğrenciler için bu alet büyük fayda sağlayacaktır. “Kesici aletlerle bir kaza
oluşmasın” diye tüm okullarda mikroskoplar dolaplarda tozlanmakta ve sadece
öğretmenlerin denetimi altında, nadiren kullanılmaktadır. Hastanelerde kullanılan
mikrotom cihazları ise biz öğrencilere göre hassas ve karmaşık, okullar için fazla yüksek
maliyetlidir. Yapmış olduğumuz sınıf mikrotomu bisturiden biraz pahalı ancak diğer
cihazlara göre çok ekonomik ve her okulun bütçesinin alabileceği uygunluktadır. Tüm
okullarımızda, bu sayede öğrenciler kendi preparatlarını kendileri oluşturarak istedikleri,
merak ettikleri tüm dokuları inceleyebilirler.
ABSTRACT
This gadget is going to procure a great benefit for us the students. In order not to cause
any accident with the sharp objects, at all schools, the microscopes are getting dust and they
are used very rarely only under control of the teachers. The microtomes those are used in
the hospitals are very sensitive and complex for us the students and they are very over
costing for schools. The classroom microtome that we had produced is a little bit expensive
than a scalpel but cheaper than any other devices and it is suitable for the budget of the
schools. At all our schools, thanks to this gadget, by composing all preparates by themselves
the students are able to analyze all the tissues that they want and wonder.
1. Giriş
Mikroskopta inceleme yapmak isterken kesit almam gerektiğinde, öğretmenimden
aldığım bir uyarı, “Birlikte yapalım, elini kesebilirsin.” oldu. Bunun üzerine öğretmenimin
neden öyle dediğini düşünmeye başladım. Öğretmenlerimiz sınıfta bizim, hem
eğitimimizden hem de güvenliğimizden sorumlu idiler. Mikroskopla çalışabilmemiz için
uygun şekilde kesit almamız gerekiyordu. Kesit kalın olursa gölge görürüz, ince almaya
çalışırken hem dokuyu bozabiliriz hem de elimizi kesebiliriz. Bu duruma bir çare
düşünmeliydim. Çünkü mikroskopla çalışmak benim diğer öğrencilerin çok ilgisini çekiyor,
bize hayatın farklı bir boyutunu gösteriyordu. “Bu problemin çözülmesi gerekir” diye
düşündüm. Düşüncemi öğretmenimle paylaştım, o da aynı fikirdeydi. “Hadi araştıralım”
dedik ve proje hazırlamak için araştırmalara başladık. Uzun araştırmalar sonunda basit kesit
alabilecek makineyi yapmak üzere işe koyulduk. Projemiz hiçbir yerden alıntı olmayıp
tamamen okulumuzun ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış ulusal ve özgün bir
projedir.
2. Problem Durumu
Hastanelerin patoloji bölümlerinde kullanılan mikrotom, mükemmel kalitede kesit
almasına karşın oldukça büyük hacimli ve pahalı bir araçtı. Bu aracın sınıfa getirilip
kullanılması pratikte mümkün değildir. Hemen hemen aynı prensiple çalışan ancak hacmi
ve ederi sınıf boyutlarına ve okul bütçesine uygun bir hale getirilmeliydi. Bu amaçla
ulaşılabilen mikrotom modelleri incelenerek uygun bir prototip hazırlandı.
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3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amaçları
 Keskin bir bisturi ile mikroskopta preparat hazırlayabileceğim kalınlıkta kesit
alırken karşılaştığım problemleri çözmek.
 Hastanelerde kullanılan mikrotom aracını sınıf içi kullanıma uygun hale
getirmek.
 Hazırladığım prototip ile mikroskop çalışması yapmak.
 Sınıf Mikrotomu’nun yaygınlaşarak tüm öğrencilerin kullanacakları bir ders
aracı olmasını sağlamak.
3.2.Çalışmanın hedefleri
 Piyasadaki tıbbi ve basit mikrotomların mekanizma yapılarını incelemek.
 Piyasadaki tıbbi ve basit mikrotomların fiyatlarını incelemek.
 Oluşturulacak mekanizmanın hangi malzemelerden nasıl yapılacağının
belirlemek.
 Mikrotomun hassas ayarının 1 turunun 1 mikrometre hassasiyetinde olmasını
sağlamak.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
 Problem belirlendikten sonra hastanelerde kullanılan mikrotomlar hem
mekanizma hem fiyat olarak incelenmiştir.
 Elde edilen bilgiler değerlendirilerek projenin uygulama planı oluşturulmuş
ve uygulama esnasında çizim, materyal ve malzeme belirlenmesi ve temini,
prototip oluşturma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır.
 Yapılan prototip ile kesit alma ve mikroskopta örnek inceleme uygulaması
yapılmıştır.
 Hazırlanan çalışma 4. Ulusal Çocuk Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.
 Sınıf Mikrotomu için Faydalı Model patenti alınmış, MEB Ders Aletleri Yapım
Merkezi’ne başvuru yapılmıştır.
 Ulusal ve yerli basında yapılan çalışmanın yer alması sağlanmıştır.
4.2. Plan
Projem 2014-2015 ile 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında uygulanmak üzere
planlanmıştır.
Yıl/ay

2014
Eylül

2015
Ekim

Kasım

Aralık

X

X

Ocak

2016
Şubat

Uygulama
Problem
belirleme
Kaynak
Tarama
Planlama

X

X
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Mart

Nisan

Mayıs

Eylül

Nisan

Mayıs

Uygulama

X

X

Sunum

X

X
X

Patent
Başvurusu
ve Tescili

X

MEB’na
Başvurma

X

X

Basında
yer alma

X
X

5. Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
 Problem belirlendikten sonra kaynak tarama yapılması.
 Hastanelerde kullanılan mikrotom türlerinin çalışama mekanizmaları
incelendi.
 Mikrotomların piyasa fiyatları araştırılması.
 Hem ucuz hem de öğrencilerin kullanabileceği bir mikrotom yapmak için
bazı modeller geliştirilmesi.
 Çizimi yapılan modelin yapımı için sanayiden malzeme ve işlemler için
fikir alınması.
 Bir torna atölyesi ile anlaşıp aletin yapımına başlanması.
 Tamamlanmış sınıf mikrotomunun uygulamasının yapılması.
 Ulusal Çocuk Kongresine başvuru yapılması, kabulü ve sunulması.
 Patent başvurusunun yapılması ve kabul edilme sürecinin beklenmesi.
 MEB Ders Aletleri Yapım Merkezi’ne başvuru yapılması.
 Yerel ve ulusal basında yer alması.

Giyotin (kesici) kısmı

Sürücü kısmı iten hassas ayar(çevirme) kolu

Parafini süren kızak

İncelenecek örneğin parafinde
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Uygulamanın yapılması.

Patent Belgemiz

Ders Aletleri Yapım Merkezi’ne
seri üretim için müracaatımız.

5.2. İzleme ve değerlendirme
 Bu prototipte, kullanımının öğrenciye uygun olması, bıçak ve sürücüsünün kapalı
haznede yer almasına önemle dikkat edildi.
 Prototipin yapımı torna atölyesinde gerçekleştirildi. Orijinal mikrotom bıçağı biraz
küçültülerek kullanıldı.
 Giyotin kesme mantığı ile düzenek hazırlanmıştır. Mekanik kol ile çocukların
kullanımı kolay hale getirildi.
 Materyal eritilmiş parafin kalıbı içine konularak, soğuması sağlandıktan sonra kalıp
içinden çıkarılır ve kesit almaya hazırlanır.
 Materyal cihaz içindeki yerine yerleştirildikten sonra kesime hazır hale gelir. Hassas
çevirme ayar kısmından keseceğimiz kalınlık kadar ileriye sürülür. Giyotin kolu
kullanılarak, parafin içindeki materyal ile birlikte yonga halinde kesiti alınır.
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Alınan yonga bir cımbız veya ince bir fırça yardımıyla parçalanmadan alınarak
ısıtılmış su kabına konur. Parafin sıcak suda yumuşayıp yonga açıldığında, LAM
suya daldırılarak erimiş yonganın altından kaldırılır ve lam üzerine alınarak
çıkartılır.
Materyal artık lam üzerine alındıktan sonra üzeri lamel ile kapatılır. Materyalimiz
artık mikroskopta incelenecek hale gelmiştir.
Cihazımızda kesit kalınlığı, materyali bıçağın altına süren hassas çevirme ayar kısmı
(çevresi 17 cm) tam bir turda 1 mm ilerleyecek şekildedir. 2 cm çevirdiğimizde ileri
sürücü kısım ~ 0,12 mm ileri sürmektedir. Bu sistem üzerinde çalışılarak daha da
geliştirilebilir.

6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
 Bu çalışma sonucunda meydana getirilen sınıf mikrotomu sayesinde; öğrencilerin
istedikleri mikron kalınlığında ve ellerini yaralamadan kesit alabilmeleri
sağlanmıştır.
 İncelenecek örneğin parafin kalıplarının hazırlanması sırasında öğrencinin el
becerisinin de gelişmesi sağlanır.
 Tıbbi cihaz mikrotomlarından daha ucuza daha küçük boyda, portatif modeli
oluşturulmuştur.
 Hazırladığım prototip ile tehlikesiz ve uygun incelikte mikroskop çalışması
yapılmıştır.
 Sınıf Mikrotomu’nun yaygınlaşarak ilk ve orta öğretim öğrencilerinin kullanacakları
bir ders aracı olmasını sağlamak için girişimlerde bulunmuştur. Başarılı bir sonuç
alacağımı düşünüyorum.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
 Modelin üzerinde daha ayrıntılı malzeme çalışması yapılarak ürünün daha hafif
olması ve hassas çevirme ayar kısmı üzerinde çalışılabilir.
 Bu sayede seri üretime alınabilirse Bakanlık tarafından ders araçları listesine girerek
yurt genelinde okullarımıza dağıtımı yapılabilir.
 İlk ve orta dereceli okullarımızda hatta Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde, bu sayede
öğrenciler kendi preparatlarını kendileri oluşturarak istedikleri, merak ettikleri tüm
dokuları inceleyebilirler. Bu da en az 18 milyon öğrencinin kullanımı için
yaygınlaşması demektir.
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CANLI YEM (UN KURDU)
Selami DİCLE, Selami.dicle@mynet.com,
TOKAT/ Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
ÖZET
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler, üretim ihtiyacına karşılık bulabilmek
için kümes hayvanları özellikle tavuklarda yem olarak tavuk sakatatları, hormonlu yemler
ve özellikle de GDO’lu mısır kullanılmaktadır. Kanatlı hayvan sağlığı, dolaylı olarak da
insan sağlığı için GDO’suz et ve yumurta üretimi önemlidir. Canlı yem, Avrupa ülkelerinde
yaygın bir şekilde üretimi ve tüketimi yapıldığı halde, ülkemizde yaygın değildir. En
önemlisi de un kurduyla beslenen tavukların diğer tavuklara nazaran daha sağlıklı ve hızlı
bir şekilde geliştiği görülmüştür. Ülkemizin eğitimde, tarımda, sanayide yenilikte öncü
başarıda lider olma yolunda ilerlerken bilim, sanayi ve tarımdaki projeler önem arz
etmektedir. Biz bu projeyle doğal, kaliteli hem de insanların bu sektöre girmesiyle katma
değer oluşturarak birçok insana kârlı bir iş kapısı oluşturduk.
ABSTRACT
Both in developed and developing countries; giblets, hormon-injected feeds and
especially genetically modified corn are used for chicken to provide production of chicken
feed.It is important to produce meat and egg without GMO for health of poultry and
indirectly health of human. While the live bait is widely produced and consumed in
European countries, it is not widespread in our country. First of all, chickens which are fed
with meal worm are healthier than other chickens and it is seen that these chickens grow
faster. Our country is progressing to be a leader on education, agriculture, industry and
novelty. On the other hand; projects on science, industry and agriculture become more
important. We produce both natural and qualified feed. This sector became business for
many people.
1.

Giriş

Zile ilçemizin tarımı büyük ölçüde, hayvancılığa dayanmaktadır. Kurulan semt
pazarlarında köylülerimiz bol miktarda yumurta getirip satmakta ve birçok ailenin de geçim
kaynağı olmaktadır. Ancak son zamanlar da bunların yerini çiftliklerde suni yemlerle
üretilen yumurtaların aldıklarını görmekteyiz. Bunun sebebinin ise hayvanlarını hazır satılan
piyasa yemiyle beslediklerini, ancak kümes hayvanları özellikle de tavuklarda yem olarak,
tavuk sakatatı kullanılıyor olması. Yani tavukların bir nevi tavuk yiyor olması. Ayrıca, tavuk
yemlerinin çok pahalı olmasının yanında GDO’lu mısırdan dolayı da hayvan beslemelerinin
bir cazibesinin kalmadığını ifade etmişlerdir.
Her insanın kolaylıkla ve fazla masraf etmeden üretebileceği kanatlı hayvan ve balık
yemi olan canlı yem (un kurdunu) üretmeye karar verdiğimiz de Türkiye’de bu tür bir
çalışmanın fazla yapılmadığı görülmüştür. Yurtdışı kaynaklardan edindiğimiz teknik altyapı
bilgisi kapsamında, bu üretimi özgünleştirerek ve geliştirerek ilçemiz ve köylerinde tanıtımı,
üretimi ve teknik bilgisi verilme noktasında çalışmalar yapılmıştır.
Gelecek 20 yıl içerisinde Dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı ve bununda gıda ve
yem üretim politikalarında bir değişikliğe neden olacağı bilinen bir gerçektir. Hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülkelerde, bu ihtiyaca karşılık bulabilmek için, kümes hayvanları
özellikle tavuklarda yem olarak tavuk sakatatları, hormonlu yemler ve özelliklede GDO lu
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(genetiği değiştirilmiş) mısır kullanılmaktadır. Bu projedeki amacımız birbirlerine entegre
olan bir yığın soruna çözüm bulmak, hem de yem sektöründe açığa çıkan bu boşluğu,
sağlıklı ve doğal bir yem olan un kurdu ile doldurmaktır.
2. Problem Durumu

Türk vatandaşları geçen yıl ağırlıklı piliç eti olmak üzere günlük ortalama 32,6
gram et tüketmiştir. AB ülkelerinin kişi başına et tüketimi ise 77,1 kilogramdır.
Ülkemizde bu oranın düşük olmasının başlıca sebepleri arasında;





Üretim maliyetlerinin yüksekliği (yem sanayiden temin ediliyor)
Beyaz etteki yağ oranının yüksek olması (mısır kullanımından kaynaklı)
Beyaz etin lezzetinin azalması ( yemlerin besin değerinin düşüklüğü)
En önemlisi de beyaz et üreticilerinin kısa sürede ürün elde edebilmek
amacıyla hayvan yemlerinin içine GDO’lu mısır, hayvan sakatatları ve
antibiyotikler gibi insan sağlığı açısından sakıncalı maddelerin kullanılması,
ülkemizde beyaz et kullanımını daha da düşüreceği görülen bir gerçektir.
Yine ülkemizdeki kanser vakalarını son yıllarda artış gösterdiği bunun da en
büyük sebebinin GDO (genetiği değiştirilmiş organizmalar) olmasındandır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Ülkemizin; eğitimde, tarımda, sanayide yenilikte öncü, başarıda lider olma yolunda
ilerlerken biz eğitimcilerin özellikle de fen bilimleri eğitimcilerinin bilim sanayi ve tarımda
alanlarındaki düşünce ve projelerinin önemli olduğu da aşikârdır. İlçemizden başlamak
üzere tüm kanatlı hayvan yetiştiricilerinin küçük bir bölümde de olsa un kurtlarını
yetiştirmesi halinde beyaz et ve yumurta üreticileri yemlerini hem ucuza, hem GDO’suz elde
edeceği gibi et ve yumurta bakımından daha çok verim alacağı bilinen bir gerçektir.
3.1. Çalışmanın amacı
Bu projedeki amacımız birbirlerine entegre olan bir yığın soruna çözüm bulmaktır;
kanatlı hayvan sağlığı, dolaylı olarak ta insan sağlığı, GDO’suz et yumurta üretimidir. Besin
değeri yüksek yumurta üretiminin yanında hayvanlarda bağışıklık sisteminin güçlenmesini
sağlayarak en hafif bir viral enfeksiyonda telef olmalarını önlemek ve bunlardan elde edilen
ürünleri tüketen insanlara hastalığın geçişini engellemektir.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Bu projedeki hedefimiz; yem sektöründe açığa çıkan bu boşluğu sağlıklı ve doğal bir
yem olan un kurdu ile doldurarak hem sektöre yardımcı olmak hem de un kurdu üretimi ile
yeni ve karlı bir iş kapısı oluşturmaktır. Bununla birlikte katkısız doğal ürünler elde edip
insan sağlığına hizmet ederek ülkemizin sağlıklı nesiller yetiştirme hedefine de katkıda
bulunmaktır.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Projemizin çalışma kapsamında gözlem, inceleme birebir görüşme, yaparak yaşayarak
öğrenme ve teknik bilgi temini, karşılaştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır.
4.2.
Plan
Projenin Başlangıcı 2014/2015 eğitim öğretim yılı; projenin bitişi ise 2015/2016 eğitim
öğretim yılıdır.
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Sıra
No

Faaliyet No

Başlama
Tarihi

Bitiş Tarihi

Faaliyet
Ay

Sorumlular

Açıklamalar

01

Faaliyet 1

01.10.2015

Sürekli

3 ay

Okul İdaresi

Laboratuvar yer
ayarlanması

02

Faaliyet 2

01.01.2016

Sürekli

3 ay

Biyoloji
Öğretmeni

Üretim yapılması,

03

Faaliyet 3

01.03.2016

Sürekli

3 ay

Biyoloji
Öğretmeni

Planlama ve
yürütme

04

Faaliyet 4

01.05.2016

10.06.2016

Devam
ediyor

Biyoloji Öğretmeni

Paydaşlarla
işbirliğinin
yapılması

5.Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Okulumuzun 2014/2015 eğitim-öğretim yılı sene başı zümre öğretmenler kurulu
toplantısında biyoloji öğretmenimizin önerdiği bu proje olumlu bulunmuştur. Çalışma planı
hazırlanarak bahsi geçen faaliyete onay verilmiştir. Okulumuz Biyoloji öğretmeni bu proje
kapsamınsa görevlendirilmiştir.
Un kurdu Avrupa ülkelerinde yaygın bir şekilde üretimi ve tüketimi yapıldığı halde
ülkemizde ise bu sektörün yeterince bilinmediği proje yürütücüsü tarafından tespit edilip
öncelikle teknik alt yapı bilgilerinin elde edilmesi ile işe başlanmıştır. Öncelikle un
kurtlarının üretimi basit, maliyeti düşük ve zahmetsiz bir iştir. Bunun için istenilen ölçü ve
ebatlarda yataklık kapları hazırlanarak bu kapların içine buğday kepeği, nem kaynağı olarak
da kesilmiş patateslerle besin ortamı hazırlanıp, damızlık içinde yaklaşık 500 adet un kurdu
anacı temin edilerek üretime başlanmıştır.
5.2.İzleme ve değerlendirme
Un
kurdunun
gelişim
ve
dönüşüm
periyodunun
incelenmesi

Kurtçuk evresi
( yem olarak kullanılan)

Pupa evresi
Böcek
evresi
( hareketsiz olarak (yumurtlayan
geçirir)
anaçlar)

Yaklaşık olarak 3 ay gibi bir süre sonunda kurtçuk-pupa-böcek(anaç) evrelerini
tamamlayarak beklentinin üstünde ürün elde edilmiştir
6.Sonuçlar
6.1 Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
6.1.1Kuruma sağlanan katkılar ( sosyal, kültürel, bilişsel ve mesleki)
Okulumuzun bu tür çalışmalar neticesinde ismi hep anılır olmuş, hizmet standardı
yükselmiştir.
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Kanatlı hayvan yetiştiricileri ve akvaryum balıkçılığı yapanlar okulumuzu ziyaret
ederek çalışmalarımızı incelemiş aynı zamanda da satın almak için okul idaremize
müracaatta bulunmuşlardır.
6.1.2 Okul idareleri ve öğretmenlere sağlanan katkılar
6.1.3. Öğrencilere sağlanan katkılar (sosyal,duyuşsal,kültürel,bilişsel ve mesleki)
Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu köylerden taşımalı geldiği için evlerinde
kanatlı hayvan beslediklerini bundan dolayı kendilerinin de köylerinde un kurdu üretmek
istediklerini bunun için teknik bilgi ve damızlık için anaç temin etmek istediklerini okul
idaresinden yazılı ve sözlü olarak talepte bulunmuşlardır.
6.1.4.Diğer paydaşlara sağlanan katkılar (sosyal, duyuşsal kültürel, bilişsel ve
mesleki)
Dünyanın en çok tercih edilen canlı yemidir. Özellikle kuşlar, kemirgenler tarafından
da bolca tüketildiği için, ihtiyaç ve tüketim olarak ilk sırayı almıştır. Böcekçil beslenen hemen
hemen her canlı zevkle tüketir. Projemiz konusu un kurtlarını büyük ölçekli entegre
tesislerde yetiştirilmesi durumunda ülke ekonominse katkısı kaçınılmazdır.
6.1.5.Hedeflere ulaşma düzeyi
Çalışmanın başlangıcından bugüne kadar yapılan faaliyetlerle ilgili öngörümüz
değerlendirme verilerine baktığımızda yakalanan başarının hedeflere ulaşma düzeyini
açıkça göstermektedir.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Alternatif bir yem olan un kurdu yetiştirmeye başladığım günden itibaren planlanan
çalışmalar neticesinde yaptığımız çalışmanın Zile İlçe Millî Eğitim, okul İdaresi, öğretmen,
öğrenci özellikle de yumurta üreticileri tarafından sürekli ilgi duyulması, sahiplenilmesi ve
bu süreçte yaşanan heyecan sürdürülebilirliğinin teminatıdır. Bu proje Tokat ilimiz, Zile
ilçemiz ve köylerimizde uygulanabilecek bir yapıya sahiptir. Proje sonunda hazırlanan
çalışma raporu ve videosu bakanlığa sunularak projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması
sağlanacaktır. Okulumuzda canlı yem üretim tesisi kurulmuş olup diğer kurumlardan gelen
talepler değerlendirilmektedir. Elde edilen başarı, ülke genelinde çalışmanın tanıtılmasıyla
talepler doğuracak ve çalışma ülke genelinde yaygınlaşacaktır.
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ENGELSİZ HAYATA MERHABA
Ali CAN, islamic_philosophy@hotmail.com,
TRABZON/Akçaabat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
Bu proje çalışması; sosyal bilimler ve sosyal analiz ilkeleri bağlamında yapılan Ar-Ge
faaliyetleri çerçevesinde engellilerin sosyal önyargılardan kurtularak toplumsal yaşama bir
özne olarak katılabilmelerine ve başkalarına yük olmadan sorumluluk almak suretiyle
bağımsız ve özgüvenli şekilde yaşam sürdürebilmelerine yönelik örnek bir uygulamadır. Bu
proje; engelli nitelikteki dezavantajlı bireylere işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda
mesleki eğitimin verilmesini, işletmelerin gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması
sayesinde engellilerin istihdam edilebilirlikleri ve istihdam fırsatları artırılması noktasında
çağdaş dünyamıza ışık tutmuştur. Bu proje; engellilerin istihdamlarında ilgili kurum ve
kuruluşlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmesi ve gelecekte daha büyük ölçekli
projelerin üretilmesi açısından finansal, eğitimsel, psiko-sosyal ve çevresel etkileri itibariyle
ilk olması niteliğiyle model uygulama örneklerini içermektedir.

ABSTRACT
This project work; Social and social analysis principles in the context of R & D activities,
the disability of social prejudices can be removed from the social prejudices to participate as
a subject and to be able to live independently and confidently by taking responsibility
without burdening others. This project; Shed light on the contemporary world at the point of
increasing the employability and employment opportunities of the disabled through the
provision of vocational training to the disadvantaged disabled persons in the fields required
by the labor market and the acquiring of the skills and competencies required by the
enterprises. This project; Education, psycho-social and environmental impacts in terms of
strengthening the coordination between the institutions and organizations involved in the
employment of the disabled and producing larger scale projects in the future.
1. Giriş
Bu proje çalışması ilimiz, ülkemiz ve uluslararası kamuoyunu engellilerin istihdam
alanlarına erişim sorunlarını aşma; zamanında, yerinde, hızlı, etkin müdahale
mekanizmaları geliştirmede öncü olmuştur. Bu noktada projemiz çizdiği profil ile tüm
toplum kesimlerini engelli hakları bağlamında izleme/değerlendirmeye alarak engellilerin
mesleki istihdam sonrası durumlarını geribildirimlerle mahallinde/yerinde inceleme
temelinde ele alan bir “sosyal sorumluluk” projesidir. Ayrıca, bu proje fikrinin engellilere
dönük olumsuz algıyı önleme araçlarının geliştirilmesine, engellerle mücadelede sosyal
destek unsurlarının artırılmasına, risk altındaki engellilere destek modelleri oluşturarak
engellilerin topluma katılımlarının sağlanmasına, bilimsel temellere dayanan araştırmaların
gerçekleştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına vesile olacağına inancımız tamdır.
Bölgemizde sosyal dezavantajlar ve bu sosyal dezavantajların yol açtığı sosyal
eşitsizlikler ekonomi, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi pek çok alanda engellileri sınırlayıcı
unsurlar oluşturmaktadır. Sosyal dışlanmaya tabi dezavantajlı engelli nüfusumuzun
toplam nüfus içindeki oranının yüksek olması bunun en belirgin göstergesidir. Ülkemiz ve
bölgemizde engelliler başkalarına ve kurumlara bağımlı yaşamakta, kendileriyle ilgili her
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türlü görev ve sorumluluğu üstlenemedikleri bir gerçektir. Engelliler sosyal yaşamdan
soyutlanmakta, engelsizlerle birlikte aynı ortamlarda yaşayamamakta, becerilerine uygun
istihdam alanlarına yönelememekte, çağımızın sunduğu mesleki bilgi ve yeterlilikleri
edinememekte, bunun da ötesinde temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. Bu durum da
engellilere ilişkin sürekli iyileştirme faaliyetlerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını zorunlu
kılmaktadır.
2. Problem Durumu:
Son dönemlerde engellilerin yaşam standartlarını geliştirici temelli üretilen politika,
program ve projelerden hareketle yapısal faaliyetlerde kullanılan yöntemler ve engellilere
yönelik yapılan sosyal destek faaliyetleri hedef kitlenin hayata bakışı ve algılarına olumlu
etkiler yapmaktadır. Ancak, bu alanda kamu, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler,
meslek odaları, üniversiteler tarafından daha çok çalışmanın yapılması gerektiği açıktır.
Toplumda dezavantajlı konumda veya yüksek engellilik riski altında bulunan bireylerin
sağlıklı yaşam ve spor uygulamalarının teşvik edilmesi, etkin iletişim ve farkındalık
yaratacak sektörler ve iş kolları bazında işletmeler temelli istidam önündeki engelleri önleme
mekanizmalarının geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amaçları
Projemizin amacı, engellilere etkin mesleki eğitim, kişisel bakım ve psiko-sosyal
rehabilitasyon hizmetlerini sağlamak, engelli bireylere ev içinde veya toplumsal yaşamda
tecrit etmeyecek nitelikte oryantasyon hizmetleri sağlamak, engellilerin kamusal alana
erişimi ve kamusal alanda var olmalarını kolaylaştıracak eğitimsel ve sosyal imkanları
sunmaktır. Amacımız, yaşamın bütün alanlarında engellerin kaldırılması ve engellilere
yönelik ayrımcılıkla mücadele edilmesi yoluyla sosyal değişmeyi ivmelendirerek engellilerin
topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanmasıdır. Engellilerin meslek sahibi olmalarını
sağlamak, toplum içinde güçlü şekilde var olmalarına yardımcı olmak, bu sayede toplumda
sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanmasına katkı sunmak, insanların yaşam kalitesini
artırılmasına destek olmak, engellilerin eğitim, sağlık, bakım ve rehabilitasyon
hizmetlerinden yararlanma durumlarını geliştirmek proje çalışmamızın temel amaçları
arasındadır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Projemiz periyodik şekilde engellilerin bireysel yaşamlarında ekonomik, sosyal ve
kültürel haklara tam erişiminin sağlanması yolunda 3 temel somut adımın atılmasını
öngörmektedir. Projemizin yegane hedeflerinden biri de 23 engelli bireyin insan temelinde
evrensel ve doğal haklarından yararlanmalarının desteklenmesi ve engelliler için hazırlanan
faaliyet programı çerçevesinde hedef kitlenin, kişisel kapasitelerinin geliştirilerek topluma
kazandırılmalarıdır. Proje ile hedef gruba uygulanacak bağımsız hareket eğitim, 17 engelli
kişiye yönelik sosyal dışlanmayla mücadele edilecektir. 13 engelli bireyin ekonomik, sosyal
ve kültürel yaşamın her alanına tam katılımının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Engellilerin
sosyal ve kültürel becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları sağlanacaktır. Bu proje
ilimizde yaşayan 27 farklı nitelikte engelli kişinin toplumsal hayata entegrasyonunun
sağlanması, rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimleri sayesinde rehabilitasyonunun
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sağlanması, bağımsız hareket eğitimi ile yön bulma ve bağımsız hareket edebilme
kabiliyetlerinin geliştirilmesi, mesleki eğitimler ile mesleki beceriler kazandırılarak
ekonomik bağımsızlıklarının geliştirilmesini hedeflemektedir.
4. Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem: Sosyal dokuda engelli alanları belirlenerek (görme, işitme, fiziksel…vb.)
farklı engelleri olan bireylerin gündelik yaşamda finansal, eğitimsel, sosyal ve sağlık
alanlarında ne gibi sıkıntılar yaşadıkları araştırıldı. Bu konuda alan ve kaynak taraması
yapıldı. Engelli kişilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kamuoyu araştırmaları yapıldı ve
vak’a analizi yoluyla sosyal uyum araştırmaları yapıldı. Vak’a çalışmamız (örnek olay),
derinlemesine mülakat ve uzman görüşüne başvurma teknikleri kullanılarak irdelenmiştir.
Bunun yanı sıra yaptığımız keşifsel araştırma modelinde engellilere ilişkin örnek olayın
gelişimi, çözüm yolları ve eldeki problemin çözümüne ışık tutacak bilgiler sağlanmıştır.
Derinlemesine mülakat engellilerin yaşamında onlarla detaylı bir şekilde bire bir görüşmeler
yapılmasına dönük olmuştur. Odak grup görüşmeleriyle karşılaştırıldığında bire bir
görüşmenin en önemli avantajı, görüşülen kişinin grup baskısına veya grup etkisine maruz
kalmaması olmuştur. Bu açıdan değerlendirildiğinde engelli bireylerle odak grup yerine
derinlemesine mülakat yapılması uygun bir yaklaşım olmuştur. Bu perspektifte bedensel,
görme, işitme engellilerin gündelik yaşamda en fazla karşılaştıkları sorunlara çözüm
oluşturacak istihdam projemizi tasarladık.
4.2. Plan
Faaliyet
No

1

2

3

4

5

6

Temel Faaliyetler

Başlama
Tarihi

Tamamlama
Tarihi

Proje
probleminin
çözüm
tasarımı, kamuoyu araştırmaları
ve analizi

03.09.2014

27.10.2014

Proje döngüsü yönetim ekibinin
kurulması

23.10.2014

05.11.2014

Engelli
istihdam
oluşturulması

12.11.2014

21.11.2014

Proje faaliyetlerinin basın ve
internet aracılığıyla kamuoyuna
duyurulması

27.11.2014

18.12.2014

Engellilerin yaşam alanlarına
saha ziyaretlerinin yapılması

21.12.2014

09.02.2015

Engelli ihtiyaçlarının belirlenmesi
anketlerinin uygulanması

13.01.2015

30.01.2015

ekibinin

Sorumlu

Açıklamalar

Ali CAN

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

Koordinatör
Ali CAN
Koordinatör
Ali CAN
Koordinatör
Ali CAN
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Koordinatör
Ali CAN
Koordinatör
Ali CAN
Koordinatör

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

7

Engellilere
dönük
eğitimlerin verilmesi

mesleki

17.04.2015

27.12.2014

19.04.2015

8

Paydaşlarla
yapılması

07.01.2015

30.03.2015

9

Faaliyetlerin
mükemmellik
kültürü doğrultusunda toplumla
paylaşılması
Engellilerin istihdam sahalarına
yöneltilme işlemleri

09.02.2015

07.05.2015

12.05.2015

27.05.2015

11

Gözden geçirme ve ortak aklı
harekete
geçirme
paylaşım
toplantılarının yapılması

24.06.2015

16.07.2015

12

Geribildirimler
iyileştirme
yapılması

14.07.2015

30.07.2015

01.08.2015

20.08.2015

10

13

14

Proje
değerlendirilmesi

işbirliklerinin

03.02.2015

doğrultusunda
çalışmalarının

çıktılarının

Algılama ölçümleri sonuçlarına
göre performans göstergelerinin
belirlenmesi.

Ali CAN
Koordinatör

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

Ali CAN
Koordinatör
Ali CAN
Koordinatör
Ali CAN
Koordinatör
Ali CAN
Koordinatör
Ali CAN
Koordinatör
Ali CAN
Koordinatör

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

5. Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Proje kapsamında engellilere işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde ve
niteliklerde eğitim imkânı sağlandı. Engellilerin istihdam edilebilirlikleri artırıldı ve onlara
verimli istihdam imkanları sunuldu. Engellilerin fiziksel yapabilirlikleri ile ilgi, ihtiyaç ve
yeteneklerine uygun alanlarda gelişimleri desteklendi. Projenin etkinliğini artırmak ve
istihdama yönelik bir içerik oluşturabilmek amacıyla ilgili taraflarla görüşmeler yapıldı ve
çeşitli sektörlerden işletmelerin katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirildi. Ankette
işletmelere önümüzdeki bir yıl içinde engelli istihdam planları, hangi pozisyonda/meslekte
ve hangi engelli grubunda ne kadar sayıda engelli istihdamı planladıkları, istihdam etmeyi
düşündükleri engellilerin sahip olmasını istedikleri yetkinlikler nelerdir? şeklinde sorular
yöneltildi. Alınan cevaplar doğrultusunda proje faaliyetleri için yeni stratejiler belirlendi.
5.2. İzleme ve değerlendirme
İç izlemede gündemdeki proje faaliyetlerinin uygulanması takip edilecektir. Proje
ekibinin her ay yapacağı toplantılar bu izlemenin bir parçası olacaktır. İç izlemede proje
çıktılarının yanı sıra memnuniyet anketleri ve talep formları kullanılacaktır. Dış izlemede ise
projeye ortak olan tüm paydaşların fikirleri dikkate alınacaktır. İzleme/değerlendirmede
doğrulama göstergeleri olarak; proje çıktıları hakkında yapılacak basın toplantısına katılan
insan sayısı, istihdama devam eden engelli sayısı, proje ile ilgili basında çıkan haber sayısı,
ulusal veya yerel düzeydeki kişilerin veya kurum yönetimlerinin proje çıktılarından
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esinlenerek yapmış oldukları faaliyetler, istihdama katılan engelli sayısındaki değişim, proje
faaliyetlerine dair geribildirimlerde bulunan birey sayısı veri olarak kullanılacaktır.
6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Projemizle çalışan, üreten ve bunun karşılığında sürekli bir gelir elde eden engelliler
sosyal yaşamla bütünleşmiş 23 engelli birey özgüven tazeledi. Engelli bireylerin kamu
hizmetlerinden yararlanma alanında 2013 yılında % 53,18 olan memnuniyet oranı proje
sayesinde 2014 yılında % 69,04’e, 2015 yılında ise % 77,29’a çıkarıldı. Proje ile engellilerin
sosyal yaşama ilişkin süreçlere dair istek ve dilekte bulunma oranları 2013 yılında % 51,67
iken bu oran 2014 yılında % 68,12’ye, 2015 yılında ise % 77,31’e çıkarıldı. Engellilere yönelik
toplumsal algılar olumlu anlamda % 08,7 oranında değişim gösterdi. Engellilere verilen 4
aylık eğitimler boyunca süreç yönetiminde ISO 9001 kalite sistemi standartları % 63,78
oranında diğer paydaşlara da yansıtıldı. 2013 yılında 8 engellinin, 2014 yılında 13 engellinin,
2015 yılında ise 17 engellinin yaratıcı ve yenilikçi yetenekleri kademeli ve sıçramalı
iyileştirme fırsatları doğrultusunda ortaya çıkarıldı. 3 ayda bir yapılan geribildirimler
aracılığıyla proje kapsamındaki engelli istihdam oranı 2013 yılındaki % 17,83 oranından 2014
yılında % 21,67’ye, 2014 yılında ise % 24,81’e yükseltildi. 2013 yılında % 31,04 olan
engellilerin sosyal etkinliklere katılım oranı 2014 yılında % 38,73’e, 2015 yılında ise %
43,36’ya çıkarıldı. Mesleki eğitim alan engelli sayısı 2013 yılında 9 iken; bu sayı 2014 yılında
16’ya, 2015 yılında ise 21’e çıkmıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Proje faaliyetlerinin dizaynı aşamasından itibaren proje sonrasında kamuoyunun
farklı kesimleriyle toplantılar yapılacaktır. Kurumsal sürdürülebilirlik sağlanması için
gerekli çalışmaların başlatılması proje faaliyetleri için de öngörülmüştür. Proje süresince
temelleri atılan toplum algı dönüşümü projenin sürdürülebilirliğini kanıtlayacaktır. Proje
faaliyetleri oluşturulan sosyal destek mekanizması kurum paydaşları tarafından kısa, orta ve
uzun vadeli süreçte de uygulanmaya devam edilecektir. Engelli hizmetlerinden
yararlananların memnuniyetini sağlayacak düzeydeki önlemler ilgili tarafların gönül
gücüyle sağlanacaktır. Oluşturulan sosyal destek sistemi sürekli sorgulanarak geliştirilecek
ve bu doğrultuda iyileştirilecektir. Sosyal yapının ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde
bulundurularak, “engelleri aşan birey”, “engelleri aşmada öncü ve lider
organizasyon/kurum” anlayışı plânlı bir şekilde kurumsallaştırılacaktır. Projenin bitiminden
sonra sürdürülebileceği öngörülen faaliyetler için gereken finansman öz kaynaklar
kullanılarak karşılanacaktır. Faaliyetler ve çalışmalar proje tamamlandıktan sonra da devam
edecektir.
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KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA DİNAMİK EĞİTİM
Arif BOZKURT, arftly@hotmail.com,
Çağrı CEYLAN, usakmem@meb.gov.tr, efemanadolu99@yahoo.com,
UŞAK/ İl Millî Eğitim Müdürlüğü, usakmem@meb.gov.tr.
ÖZET
En etkin yöntemleri kullanarak öğrencileri başarıya ulaştıracak dil becerilerinin
geliştirilmesini sağlayan ve sahip olduğu eğitim sistemiyle İngilizceyi beynin dil becerisini
edinme şekline uygun olarak öğreten tek İngilizce dil eğitim sistemi olan DynEd, her ne
kadar farklı illerde internet sitesi anlamında benzer bir çalışma görülse de sitemizin
kullanışlılığı mobil uyumu, içerik düzeni ve zenginliğinin yanı sıra sosyal medya hesapları,
öğretmen uzaktan eğitimi, tüm paydaşları teşvik edici yarışmalar sertifikalar ve okullara
branda afiş uygulaması alanlarında benzer çalışmalara rastlanmamıştır.
Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte DynEd’le ilgili ilimiz genelinde hatta ülke
genelinde en fazla ve en faydalı dokümanları sitemizde bir araya getirmek; uygulamayı
kullanan okulları, öğretmenleri ve öğrencileri birbirlerine tanıtmak; uygulamayı
kullanmanın oldukça pratik olduğunu gösteren faaliyetlerle önyargıları kırmak
amaçlanmıştır.
ABSTRACT
By using the most effective methods;DynEd which makes students successful and
improve their language skills and its own having system is very suitable for the learners
while trying to learn english with individually.However; there are many websites in other
cities, our website is different in terms of its usefulness,content,schema.On the other hand
our social media accounts. distance education applications,competitions,certificates,banners
are different from others.With the help of the these kind of activities our website will be the
most popular and contentful in our city and even country.At the same timeunder the favour
of this project most of the schools,students and teachers will come together.In conclusion ,by
using the DynEd pratically all of the prejudices will be disappear against DynEd.
1. Giriş
En başarılı etkin yöntemleri kullanarak öğrencileri başarıya ulaştıracak dil becerilerinin
geliştirilmesini sağlayan ve sahip olduğu eğitim sistemiyle İngilizceyi beynin dil becerisini
edinme şekline uygun olarak öğreten tek İngilizce dil eğitim sistemi olan DynEd, 2007
yılından itibaren Sanko Holding’in desteğiyle Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi
ilköğretim okullarında kullanılmaya başlamıştır. Bakanlığımız tarafından FATİH projesinin
uygulanmaya başlaması ile birlikte DynEd uygulaması resmi ortaöğretim okullarının da
kullanımına açılmıştır. Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bizlerde bu uygulamayı tüm
öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sorunsuzca aktarabilme adına bu yaygınlaştırma
çalışmasını başlatmış bulunmaktayız.
Her ne kadar farklı illerde internet sitesi anlamında benzer bir çalışma görülse de
sitemizin kullanışlılığı mobil uyumu, içerik düzeni ve zenginliğinin yanı sıra sosyal medya
hesapları, öğretmen uzaktan eğitimi, tüm paydaşları teşvik edici yarışmalar sertifikalar ve
okullara branda afiş uygulaması alanlarında benzer çalışmalara rastlanmamıştır. Öyle ki,
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sitemiz Nisan 2016 itibariyle “Dyned” terimini arama motorlarında aradığımızda kendi
sitesinden sonra ilk sırada gelen ve en çok faydalanılan hesaptır.
Ortaöğretim kurumlarımızın da ilköğretim kurumlarımıza eklenmesiyle DynEd dil
eğitim sistemine yabancı olan öğretmen ve öğrenci sayısı katlanmıştır. DynEd İl Koordinatör
yardımcısı olarak çalışan arkadaşlarımız öncelikli olarak seminer düzenlemişlerdir. Fakat bu
yöntemle günde en fazla 25 öğretmene ulaşılabildiği görülmüştür. Bu da ciddi zaman ve hız
kaybına neden olmuştur. En kısa sürede ilimizdeki tüm ilgili öğretmenlere ve öğrencilere
ulaşabilme adına farklı yöntemler izlenmesi gerektiği kabul görmüştür.
2. Problem Durumu
DynEd dil eğitim sistemini tanımayan ve kullanamayan öğretmen ve öğrenci sayısının
ilimizde çok fazla olması. Uygulamaya dönük geçmişten gelen önyargıların fazla olması.
Uygulamayı kullanan okulların il genelinde bilinmemesi. Uygulamayı kullanmak isteyen
öğretmen ve öğrencilerin yeteri kadar doküman bulamaması.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte DynEd’le ilgili ilimiz genelinde hatta ülke
genelinde en fazla ve en faydalı dokümanları bir araya getirmek; uygulamayı kullanan
okulları, öğretmenleri ve öğrencileri birbirlerine tanıtmak; uygulamayı kullanmanın oldukça
pratik olduğunu gösteren faaliyetlerle önyargıları kırmak amaçlanmıştır.
Kasım 2014 itibariyle başlayan yaygınlaştırma çalışmamızın olmazsa olmazı DynEd
Uşak’a özel bir internet sitesi ve sosyal medya hesapları açmaktır. Bu işlemler için son tarih
Ocak 2015 olarak belirlenmiştir. İnternet sitesi açıldıktan sonra günlük ortalama 50
ziyaretçi hedeflenmiştir.
Sonraki hedefimiz ise sitenin bir senelik kullanım yoğunluğunun değerlendirilmesine
göre ilçelerimize özgü alt sayfalar açmaktır.
Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak için Ocak 2015/Aralık
2015 arası istatistikleri kapsayan DynEd Gelişim Yarışması düzenlenmesi ve kitle iletişim
araçları vasıtasıyla duyurulması kararlaştırılmıştır. Bu yarışma ile Merkez ilçemizdeki 117
okulun en az %50 sini rekabet ortamına çekip öğrenci ve öğretmenlerini DynEd kullanımı
konusunda teşvik etmesi hedeflenmiştir.
2015 /2016 eğitim-öğretim yılında tarafımızca DynEd Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Kursu
düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu kurs ile ilimizdeki 426 ingilizce öğretmeninin %50 sine
ulaşılmak hedeflenmiştir. Kursun 2015/2016 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar
öğretmenler tarafından alınmış olması hedeflenmiştir.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Çalışma kapsamında kitle iletişim araçları ve yönteminden yararlanılmıştır.
Teknolojik gelişimin doğal sonucu olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim araçları,
iletişime sürat ve kolaylık sağlamakla kalmamış; aynı zamanda iletişimi, kitle iletişimine
çevirmiştir. Günümüzde toplumsal varoluşu gerçekleştirerek ortaklık yaratmak, bu varoluşu
ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine; dolayısıyla kitle iletişim araçlarına ihtiyaç
vardır. Çünkü kitle iletişim araçları, uzmanların ortak bir noktada birleştikleri üzere, sahip
olduğu özellikleriyle alıcı kitlesi üzerinde yarattığı etki ve etkileşim süreci sonunda
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toplumsallaştırmayı gerçekleştirmeye muktedir araçlardır. Biz de bundan yola çıkarak
DynEd uygulamasını en kısa sürede kolayca çok daha fazla öğretmenimize etkili bir şekilde
ulaşabilme adına bu yöntemi izledik.
4.2.

Plan
Başlama
Tarihi

Faaliyet Adı

Bitiş tarihi

Sorumlu

1.Hizmetiçi Eğitim

12/11/2014

12/12/2014

Arif Bozkurt & Çağrı
Ceylan

2.İnternet Sitesi Açılması

15/11/2014

25/11/2014

Arif Bozkurt & Çağrı
Ceylan

3.Sosyal Medya Hesapları Açılması

15/11/2014

25/11/2014

Arif
Bozkurt & Çağrı
Ceylan

4.DynEd Gelişim Yarışması

01/01/2015

31/12/2015

Arif Bozkurt
Çağrı Ceylan

&

5.Sertifika ve Branda Paylaşımı

01/01/2015

31/05/2016

Arif Bozkurt
Çağrı Ceylan

&

6.Dyned
Uşak
Uzaktan Eğitim)

01/03/2016

31/05/2016

Arif
Bozkurt
Çağrı Ceylan

&

Mooc

(Çevrimiçi

5. Uygulama
5.1. Hizmetiçi eğitim
12 Kasım 2014 tarihinde Merkez ilçemizden ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerini
gönüllülük esaslı 20’şer kişi olacak şekilde 3 ayrı günde hizmetiçi eğitime aldık. Bu
eğitimlerde bakanlık tarafından gönderilen belgeler okunup değerlendirilmiş, CD’ler
ilgililere teslim edilmiş ve DynEd kurulumu hep birlikte yapılmaya çalışılmıştır. 24 Kasım
2014 tarihinden itibaren sırasıyla Ulubey, Eşme, Banaz, Sivaslı ve Karahallı ilçelerimizde
DynEd Hizmetiçi Eğitimleri düzenleyip merkez ilçede yaptığımız eğitimlerin aynısını
gerçekleştirip ilçe koordinatör yardımcılarını belirleme hususunda ilçe koordinatörlerimize
yardımcı olduk.
5.2. & 5.3. İnternet sitesi açmak & Sosyal medya hesapları açmak
http://dynedusak.weebly.com internet sitemiz Kasım 2014 tarihinde ücretsiz bir web
sitesi olarak yayına girmiş, sosyal medya hesaplarımız web sitemizin sol üst köşesindeki kısa
yollardan paylaşılmıştır. Sitemiz 6 bölümden oluşmaktadır.(Anasayfa / İlçelerimiz / Eba
Kaydı ve DynEd Kurulumu / Dokümanlar / Duyurular / İletişim) Anasayfada, DynEd ile
başarıya ulaşmış kişilerin DynEd ile ilgili görüşleri ile ilimizde gerçekleştirdiğimiz DynEd
Gelişim Yarışmasına ait görseller ve Müdürlüğümüz proje biriminin diğer internet sitelerinin
kısa yolları yer almaktadır. İlçelerimiz sekmesi sitemiz açıldıktan bir sene sonra sitemizin
tıklanma sayısının tatmin edici boyutlara ulaştığını gördükten sonra ve tüm çalışmaların
düzenli bir şekilde sergilenmesine olanak sağlamak amacıyla açılmıştır. Eba Kaydı ve DynEd
Kurulumu sekmesinde ise kurulum ve kayıt işlemlerini sorunsuzca yükleyebilmek adına edergiler ve videolar hazırlanıp ziyaretçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Dokümanlar
bölümünde bakanlık tarafından gönderilen CD’yi ve öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin
DynEd kullanmadan önce ve kullanım sırasında işlerine yarayacak belgeleri, hizmetiçi

185

eğitimlerde kullandığımız bütün dokümanları indirilebilir olarak paylaştık. Duyurular
kısmında okul ziyaretleri, güncellemeler, yarışma istatistikleri ve dereceye giren öğrenciöğretmen ve okulların görselleri paylaşılmıştır. İletişim bölümünde ise DynEd Uşak
biriminin telefon numaraları ve adresi paylaşılmış ayrıca istek formu eklenmiştir.
5.4. DynEd gelişim yarışması
Müdürlüğümüz tarafından DynEd kullanımının geniş öğretmen ve öğrenci kitlelerine
ulaşabilmesi adına 01 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2015 tarihinde sona erecek
DynEd Gelişim Yarışması düzenlenmiştir. Yarışma ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç
kategoriden oluşmuştur.
5.5. Sertifika ve branda paylaşımı
Yine yarışma boyunca öğretmenlerimizin de aylık olarak DynEd sistemini kullanan
öğrenci sayıları toplam öğrenci sayılarına orantılanıp en yüksek yüzdeye sahip
öğretmenimize de müdürlüğümüz tarafından başarı sertifikası düzenlenmiştir.
5.6. Dyned Uşak Mooc (Çevrimiçi Uzaktan Eğitim)
2015/2016 Eğitim-Öğretim yılı başında DynEd ile ilgili çevrimiçi uzaktan eğitim
düzenleme kararı aldık. Öncelikli olarak yapılacak olan MOOC(Çevrimiçi Hizmetiçi Eğitim)
uygulamasını araştırdık ve udemy.com sitesinin bizim için en uygun site olduğuna karar
verdik. Sonrasında Dyned kullanımının ilk aşamasından son aşamasına kadar
öğretmenlerimizin bilmesi ve uygulaması gereken tüm bilgilerin video eğitimini hazırladık.
Mart 2016 itibariyle hazır hale geldi ve öğretmenlerimiz kursu almaya başladı.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
 Uzaktan online eğitimimizi an itibariyle ilimizdeki 426 öğretmenden 196’sı
almış bulunmaktadır. %50 hedeflediğimiz oranda şuan %46 civarındadır.
Kursu tamamlayan öğretmenlerin tamamında DynEd kullanımlarında artış
görülmüştür.
 Kursu tamamlayan öğretmenlerimize her ne kadar udemy.com kendi
sertifikasını online olarak gönderse de müdürlük olarak biz farklı bir tasarıma
giderek hazırlamış olduğumuz sertifikaları öğretmenlerimizin çalıştığı
kurumlara göndererek onları kurumlarında onure etmiş olduk.
 Kitle iletişim araçlarını kullanarak DynEd uygulamasını ilimiz genelindeki
öğretmen ve öğrencilerimize tanıtmak amacıyla çıktığımız bu yolda internet
sitemiz günde ortalama 70 tıklamaya ulaştık. Sitemizin aktifleşmesiyle birlikte
ilimizdeki sisteme kayıtlı 271 okuldan 148’i DynEd’i kullanabilir hale
gelmiştir. Kasım 2014 itibariyle ilimizde DynEd kullanan okul bulunmazken
Aralık 2014 tarihinde mevcut okullarımızın sadece %10’una hizmetiçi eğitim
vasıtasıyla ulaşabilmiştik. Ocak 2015 tarihinden itibaren kitle iletişim
araçlarının tam anlamıyla kullanılmasıyla birlikte Nisan 2016 tarihinde
%54,6’lık bir orana ulaşılmıştır.
 İl genelinde 135 öğrencimizin sertifika ile ödüllendirildiği bu süreçte
yarışmamıza 5000 civarında öğrenci katılmıştır. Yarışma amacıyla DynEd
çalışmaya başlayıp dereceye giren öğrencilerimizden bazıları okullarında
yürütülmekte olan Avrupa Birliği projeleri vasıtasıyla yurtdışına çıkmıştır.
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Böylece hem kendilerini ödüllendirmiş ve geliştirmiş hem de öğretmenlerine
yurtdışında dil kullanımı konusunda rahatlatmıştır.
 Dyned’in ne olduğunu bilen ve kullanan öğretmen sayısına da çevrimiçi
uzaktan eğitimimiz sayesinde 196 rakamına ulaşmış bulunmaktayız. 426
ingilizce öğretmenimizin bulunduğu ilimizde neredeyse %50’lik bir oranı
yakalamış bulunmaktayız.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Kitle iletişim araçlarımız yayına girdiği tarihten itibaren il genelinde oldukça ilgi
görmüş ve kulaktan kulağa yayıldığı gibi özellikle İngilizce öğretmenlerinin kullandığı
internet siteleri, forumlar ve gruplarda hızla adını duyurmuş ve DynEd başlığı altındaki en
kullanışlı ve donanımlı site olduğu konusunda yorumlar almıştır. İzmir’den Şanlıurfa’ya
kadar yurdumuzun çeşitli illerinden öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz web sitemizde
vermiş olduğumuz iletişim adreslerinden bizlere ulaşarak sitemizdeki paylaşımlardan ötürü
teşekkürlerini sunup yardım istemişlerdir. Bu da uygulamanın yaygınlaştırılabilirliği
konusunda bizlere referans olmuştur.
Hazırlamış olduğumuz DynEd Gelişim Yarışmasının da farklı illerde yapılmaya
başlamasını görmek yine bizleri mutlu etmiştir.
Bu yıl uygulamaya koyduğumuz Dyned Uşak Mooc (Çevrimiçi Uzaktan Eğitim)’in
de yine öncü bir çalışma olduğuna inanmaktayız. Ön-test ve son-test sonuçları bize kursun
verimli olduğunu gösterdiği gibi öğretmenlerimizden gelen geri dönüşler de bu tür serbest
zamanlı eğitimlerin çok daha faydalı olduğunu bizlere düşündürtmüştür. İlimizde Dyned
Uşak Mooc uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte kitle iletişim araçlarımızdan
yapacağımız duyurularla bu kursu tüm yurttaki öğretmenlerimizin hizmetine açmayı
planlıyoruz. Böylece yaptığımız çalışmaların yaygınlaştırılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini
sağlamayı ve kanıtlamayı hedefliyoruz.
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3.KATEGORİ
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Hizmet sunumunda kalite, verimlilik ve etkinliğin arttırılması ve eğitim
kaynaklarının çeşitlendirilmesi; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili bürokratik işlem ve
süreçlerin basitleştirilmesi; istenecek belgelerin asgariye indirilmesi; hizmetlerin mümkün
olan en kısa sürede sonuçlandırılması; insan kaynaklarının eğitimi (öğrenci, veli, öğretmen,
yönetici, personel vb.) gibi faaliyetler bu kategori kapsamına girmektedir. Bileşenleri şu
şekildedir:
3.1. İnsan kaynakları
3.1.1.İnsan kaynaklarının yönetimi
3.1.2.İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi
3.2.Fiziki ve mali altyapı
3.2.1.Finansal kaynakların etkin yönetimi
3.2.2.Eğitim tesisleri ve altyapı
3.2.3.Donatım
3.3.Yönetim ve organizasyon
3.3.1.Bürokrasinin azaltılması
3.3.2.Kurumsal izleme ve değerlendirme
3.3.3.Paydaş katılımı ve yönetişim
3.3.4.Kurumsal iletişim
3.3.5.Okul aile birliği etkinliklerinin artırılması
3.4. Bilgi yönetimi
3.4.1.Elektronik ağ ortamlarının geliştirilmesi
3.4.2.Veri toplama ve analizi
3.4.3.Veri iletimi ve bilgi paylaşımı
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ODAK (OKUL DEĞERLENDİRME, AKREDİTE VE KALİTE) SİSTEMİ
Mehmet ÇALIŞKAN, mcaliskan125@gmail.com,
Nevzat GÜLER, nevzatguler80@gmail.com,
Arif EREN, ariferen7@gmail.com,
Asuman FIRAT, firatasuman@gmail.com,
Tolga NACAR, tolganacar88@hotmail.com,
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
Odak Sistemi Adana’daki okullarımızın fiziki altyapı, yönetim ve organizasyon, eğitimöğretim kalitesi ve proje alanlarında mevcut durumlarının belirlenerek gelişimlerine zemin
hazırlamak amacıyla oluşturulan tüm faaliyetlerin izlenme, değerlendirilme ve geliştirilmesi
sistemidir. Bu kapsamda 2015-2016-2017 yıllarında Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı 1.155 kurum ve 26.922 öğretmenin performanslarını artırarak; eğitime erişim oranı,
eğitimde kalite ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yaparak
stratejik plan hedeflerine ulaşmak amaçlanmıştır.
ABSTRACT
ODAK is a system of monitoring, evaluation and development of all the activities that
are aimed to prepare the grounds for the development of our schools in Adana by
determining the physical infrastructure, management and organization, education-training
quality and present conditions in the project areas. Within this scope, it is intented to reach
strategic plan goals by working on training access rate and quality in education in the field of
development of institutional capacity and by inrcreasing performances of 1,155 institutions
and 26,922 teachers affiliated to the Adana Provincial Directorate of National Education in
the years 2015-2016-2017.
1. Giriş
İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında, iç
paydaşlara 53 sorudan oluşan İç Paydaş Anketi uygulanmıştır. Sonuçlar
değerlendirildiğinde eğitime erişim oranı, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve kurumsal
kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu ortaya
çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen sonuçlara ve sorunlara yönelik iyileştirme/geliştirme
çalışmaları kapsamında ODAK sistemi tasarlanmıştır.
2. Problem Durumu
Adana İl Millî eğitim müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlarımızın kurumsal
kapasitenin, eğitime erişimin ve eğitimde kalitenin yeterli düzeyde olmamasıdır. Yapılan iç
paydaş anketlerinde ortaya çıkan sonuçlar ve stratejik planda yer alan hedefler
incelendiğinde ilimizde “Okul Değerlendirme, Akreditasyon ve Kalite Sisteminin
geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Projenin genel amacı, 2015-2018 yılları arasında İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 1642
kurum ve 23746 öğretmenin performanslarını artırarak stratejik plan hedeflerine ulaşmaktır.
Çalışmanın hedefleri;
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3.1. Eğitimde kalitenin arttırılmasını sağlamak için akreditasyon bölümünde yer alan
kriterler için;
a) Proje sonuna kadar il genelinde bulunan okulların akredite kriterlerine göre yapılan
değerlendirme de bir önceki seviye tanımlayıcıdan, bir üst seviyeye geçmelerini
sağlamak
b) Proje sonuna kadar il geneli akredite belgelerinin, değerlendirme sonuçlarında okulların
tamamının en az 70 puana (iyi) ulaşmasını sağlamak.
3.2. Proje sonuna kadar 1231 okulumuzun tamamının en az bir okul ve kurum ile okul-okul,
okul- kurum işbirliği protokolü imzalamasını sağlayarak kurumsal kapasitelerinin
gelişmesini ve toplumsal farkındalık oluşmasını sağlamak.
3.3. Proje sonuna kadar 15 ilçemizde her değerlendirme döneminde en az bir ortak kazanım
değerlendirme sınavı yapılmasını sağlamak.
3.4. Proje sonuna kadar Bireyselleştirilmiş Öğrenme Destek Programına dahil olan
öğrencilerin kazanımların gerçekleşme oranlarını %100’ e çıkarmak.
3.5. Proje sonuna kadar değişim liderliği kapsamında her bir kurum yöneticisinin en az bir
etkinliğe katılmasını sağlamak.
3.6. Proje sonuna kadar Öğrenme Liderliği kapsamında her bir öğretmenin en az bir etkinliğe
katılmasını sağlayarak öğretmenlik mesleği genel/özel alan yeterliliklerini geliştirmek.
3.7. Proje sonuna kadar Millî Eğitim Müdürlüğü–Üniversite İş Birliği kapsamında
protokoller imzalayarak öğrenci ve öğretmenlere katkı sağlamak.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Bu çalışma kapsamında iç paydaş memnuniyet anketi, beyin fırtınası, çoklu oylama
tekniği, araştırma - inceleme, puko döngüsü (Planla-uygula-kontrol et –önlem al)
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Oluşturulan ekip öncelikle iç paydaş anketi sonuçlarından
elde edilen verileri bir araya getirerek beyin fırtınası ve çoklu oylama tekniğini kullanarak
proje fraktallarını oluşturmuşlardır. Daha sonra fraktallardan biri olan akreditasyon ayağının
uygulaması için oluşturulacak kurum türlerine ait kriterleri oluşturmak üzere araştırma ve
inceleme çalışmaları yapmışlardır. Yapılan araştırmalar sonuçları bir araya getirilerek
ihtiyaçlar doğrultusunda kriterler oluşturulmuştur. ODAK sisteminin geneli ile ilgili durum
değerlendirmesi yapmak için yöneticilere yönelik memnuniyet anketleri yapılmıştır.
4.2.
Plan
Başlangıç Bitiş

Sorumlu

Açıklamalar

Ekip üyeleri

Proje ile ilgili verilerin

Hazırlık uygulama ve 1.12.2014
başlangıç

31.12.2015

ODAK AkrediteDeğerlendirme
Ziyaretleri

1.6.2015
1.1.2016

15.6.2015
15.1.2016

İlçe MEM
komisyonu

Okul türlerine gore oluşturulan 46 maddelik
akredite kriterlerine göre okulların
değerlendirilmesi

ODAK

15.6.2015
15.1.2016

30.6.2015
31.1.2016

İlçe MEM
komisyonu

Değerlendirme raporlarının

Değerlendirme
Rapor Gönderimi

toplanması ve projenin yazılması
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gönderilmesi ve önceki verilerle
karşılaştırıp, raporlanması.

Değişim Liderliği
Programı

1.1.2015

31.12.2018 Ekip üyeleri

Yöneticilere yönelik seminer ve tatil
dönemlerinde eğitimler yapılması

Öğrenme Liderliği
Programı

1.1.2015

31.12.2018

Ekip üyeleri

Öğretmenlere yönelik seminer dönemlerinde
eğitimler yapılması

Üniversite İşbirliği

1.1.2015

31.12.2018

Ekip üyeleri

İldeki üniversiteler ile işbirliği protokolleri
imzalamak.

Okul İşbirliği Ağları
Faaliyetleri

1.1.2015

31.12.2018

OkulKurumlar

Okul-okul, okul-kurum işbirliği
protokollerinin imzalanması ve etkinliklerin
yapılması

Kazanım
Değerlenirme

1.1.2015

İl ve ilçe

Her dönem 8. ve 12. Sınıflara sınav yapılması

31.12.2018

MEM

5. Uygulama
Hazırlık- başlangıç: Aralık 2014- Ocak 2015 arasında ekip üyeleri bir araya gelerek elde
edilen verileri değerlendirerek projeyi yazmışlardır. Önce projenin uygulama yönergesi
oluşturularak valilik onayı alınmış akabinde paydaşlara bilgilendirme toplantıları
yapılmıştır.
Akredite: Akreditasyon projesi kapsamında, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından
kurulan komisyonlarca, 6 aylık dönemler için, kurum türlerine göre oluşturulan kriterlerle
değerlendirme yapılmaktadır. 1. ve 2. döneme ait değerlendirmeler yapılmış değerlendirme
raporları kısa adı ADABİS olan Adana Bilişim Sisteminde oluşturulan modüle girilmiştir.
Her dönem bu değerlendirme tekrarlanarak okul/kurumların durumları karşılaştırılmıştır.
Okul incelemeleri 6 ana başlık ve 46 alt başlık altında yapılmıştır. Bu ana başlıklar şunlardır:
Fiziki altyapı, tuvalet ve lavabolar, yönetim ve organizasyon, eğitim ve öğretimde kalite,
yabancı dil ve hareketlilik, yarışmalar.
Okul İşbirliği Ağları: Okullarımızın gerçekleştirdiği ön görüşmeler sonrasında
müdürlüğümüze iletilen işbirliği protokolleri incelenerek uygun bulunanlar, valilik onayıyla
yürürlüğe girmiştir. Stratejik işbirliği anlayışı ile okul/okul-okul/kurum arasında karşılıklı
katkı sağlama amaçlanmıştır.
Başarı Analiz Sistemi: Okul/kurumlarımızın, öğrenci başarılarını artırmaya yönelik
olarak, merkezi ve yerel sınavlardaki başarı analizlerini oluşturmaları, bunu takip etmeleri
amaçlanmıştır. Bu kapsamda Kazanım değerlendirme sınavları yapılmış olup sonuçları
incelenerek bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturulmuştur.
Bireyselleştirilmiş Öğrenme Destek Programı: Okul/kurumlarımız başarı analizleri ve
yaptıkları diğer çalışmalar neticesinde tespit ettikleri ders/ünite/kazanım bazlı eksiklikleri
gidermek üzere “Bireyselleştirilmiş Öğrenme Destek Planları” hazırlayarak; akademik
başarıların artırılmasına yönelik bu planları hayata geçirmektedirler.
Değişim Liderliği Programı: Değişime ve dönüşüme liderlik edecek yöneticilerin
yetiştirilmesi için “Değişim Liderliği Programı” planlanmıştır. Bu kapsamda 1500 okul
yöneticisi ile Türkiye’nin önemli akademisyenleri buluşturularak değişim başlatılmıştır.
Öğrenme Liderliği Programı: Öğrenme liderliği kapsamında İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüz tarafından eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla 14.000
öğretmenimizin katıldığı çeşitli konferanslar ve seminerler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde
alanlarında uzman akademisyenler lider öğretmenlerimizle buluşturulmuştur.
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Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü- Çukurova Üniversitesi İşbirliği: Üniversitemiz
öğretim üyeleri ile yapılmış olan işbirliği kapsamında bilim söyleşileri ve atölye çalışmaları
yapılarak bilim ile toplumun işbirliği içinde çalışması sağlanmıştır.
İzleme ve değerlendirme
ODAK sistemi 6 aylık dönemlerle izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Her altı ayda bir
akredite kriterleri ile yapılan değerlendirmeler bir önceki verilerle karşılaştırılarak
değerlendirilmekte ve sonraki dönemler için güncellemeler yapılmaktadır.
6. Sonuçlar
ODAK sistemi uygulamasının etkisini değerlendirmek amacıyla, formlardan çıkan
veriler belirli aralıklarla değerlendirilmekte olup 2015-2016 yıllarına ait sonuçlar aşağıda
verilmiştir. Alınan sonuçlar çerçevesinde ODAK sistemi geliştirilerek devam etmektedir.
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
6.1.1. Akreditasyon: İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
tarafından
kurulan
komisyonlarca 1. dönem için yapılan
değerlendirmelerin sonuçları ile 2. dönem
için yapılan değerlendirmelerin analiz
sonuçları yandaki tablolarda verilmiştir. İlimize bağlı okulların değerlendirilen kriterlere
göre gerçekleşme oranlarında Ocak 2016 verilerinin Temmuz 2015 verilerine oranla önemli
ölçüde artış gösterdiği görülmektedir.
Okul
değerlendirme
formunda
yapılan
değerlendirmeler sonucunda belirlenen, değişen
seviye tanımlayıcılarına göre ilimiz genelindeki
okulların Temmuz2015 – Ocak2016 dönemlerinde
aldıkları puanlara göre durumları yandaki tabloda
verilmiştir. Akreditasyon projesi kapsamında
ilimiz genelindeki okulların kriterler bazında
ODAK öncesi ve ODAK sonrası başarı durumlarını
gösteren tablo yanda verilmiştir.
6.1.2.Okul
işbirliği
ağları:
Proje
kapsamında il genelinde okullarımız ve
kurumlarımız arasında karşılıklı olarak imzalanan
protokollere ait sayılar ve sağlanan gelir yandaki tablolarda verilmiştir. Bu sayılar okul
yöneticileri tarafından Adana İl Millî eğitim Müdürlüğü bilgi işlem sistemine (ADABİS)
girilmiş verilerden elde edilmiştir. Bu protokoller kapsamında okul ve kurumlarımıza
yapılan malzeme ve hizmetlerin toplam bedeli 2.543.955 Türk lirasına ulaşmıştır.
6.1.3.Başarı analiz sistemi: Bu bölümde proje kapsamında il millî eğitim müdürlüğü
tarafından bir adet ve her dönemde ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kurulan
komisyonlarca hazırlanan kazanım değerlendirme sınavları yapılmaktadır. Bu fraktalın
sorumluluğu ilçe millî eğitim müdürlüklerine bırakılmış olup sonuçlar il millî eğitim
müdürlüğü tarafından dönemler halinde değerlendirilerek raporlanmaktadır.
6.1.4.Bireyselleştirilmiş öğrenme destek programı: Projenin bu bölümünde
Okul/kurumlarımız başarı analizleri ve yaptıkları diğer çalışmalar neticesinde tespit ettikleri
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ders/ünite/kazanım bazlı eksiklikleri gidermek üzere hafta sonları açılan 5.536 sayıda
kurslardan 109.777 öğrenci yararlanmıştır.
6.1.5.Değişim liderliği: İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde görevli 100 yöneticiye
28-29 Mart 2015 tarihlerinde Etkili İletişim ve Liderlik eğitimi yapılmıştır. Bu proje
kapsamında ilimizde bulunan 670 okul/ kurum müdürüne alanlarında uzman eğitimciler
tarafından eğitim verildi. Yine "Değişim Liderliği Projesi" kapsamında ilimizde bulunan
1026 müdür yardımcısına Şubat 2016 ‘ da 4 günlük konferanslar düzenlenmiştir. Eğitimler
sonunda yapılan memnuniyet anketinde çıkan oran 5’ li likert ölçeğine göre 4,44, yüzdelik
oran olarak %88.86 ‘dır.
6.1.6.Öğrenme liderliği: 24 Şubat 2015 – 17 Haziran 2015 tarihleri arasında 9603
öğretmene, Öğretmenlik mesleği genel/özel alan yeterliklerinin geliştirilmesi seminerleri
verilmiştir. 1-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Dört Dörtlük Dört Eğitimci Konferanslarına
4.000 öğretmen katılmıştır. Erken Yaşta Bilişimde Üretim konulu konferansa 1400 anaokulu
ve ilkokul öğretmeni katılmıştır. Eğitimler sonunda yapılan memnuniyet anketinde çıkan
oran 5’ li likert ölçeğine göre 4,31, yüzdelik oran olarak %86.21’ dir.
6.1.7.İl millî eğitim müdürlüğü-üniversite işbirliği: Çukurova Üniversite ile “Sosyal
ve Bilimsel” ve “UZAYMER” işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Bu protokoller
çerçevesinde 25 fen ve teknoloji ve 25 matematik öğretmenimize bilimsel proje yazma
konusunda öğretim üyeleri tarafından 30 saatlik eğitim verilmiştir. Fizik bölümü öğretim
üyeleri tarafından “Kozmik Yolculuk “ konulu seminer 250 fizik öğretmenine verilmiştir.
İmzalanan protokol çerçevesinde şu ana kadar 41 okul ve 1460 öğrenci güneş sistemi
yıldızlar konusunda bilgilendirilmek ve gözlem yapmak üzere üniversiteye bağlı araştırma
merkezinden yararlanmıştır. ODAK sistemini değerlendirmek üzere il genelindeki okul
yöneticilerine 26 sorudan oluşan anket uygulanmıştır.
Ankete toplam 793 okul yöneticisi katılmıştır.
Uygulanan anket sonuçları tablo ve grafikle verilmiştir.
Uygulanan ankette 26. sorunun (Bu projede yer
almaktan dolayı memnuniyet duyuyorum) en yüksek
puanı aldığı görülmüştür.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
ODAK bir kurumdaki yönetici, öğretmen, öğrenci veli ve diğer paydaşların birlikte
kendilerini geliştirmelerini hedef alarak bu yönde programlar hazırlayan bir sistemdir. Bu
kapsamda yapılan etkinliklerin çarpan etkisi düşünüldüğünde okullar, öğretmenler,
öğrenciler, veliler ve özel kurum ve kuruluşlar olumlu anlamda etkilenmektedir. Paydaşların
birbiri ile ilişkisi devam eden bir süreç olduğundan ODAK sistemi her geçen yıl geliştirilerek
uygulanmaya devam edecektir. Projenin sürdürülebilirliği bu anlamda önemlidir.
Projeden aldığımız ve almaya devam edeceğimiz olumlu sonuçlar süreçte çevre illerle
ve bakanlıkla iletişime geçerek projenin ülke geneline yaygınlaştırılması düşünülmektedir.
65. Hükümetin eğitim alanındaki programı içerisinde yer alan “Eğitimde Kalite’ en öncelik
verdiğimiz alanlardan biri olacaktır. Bu kapsamda ‘Eğitimde Kalite Seferberliği’ ni
başlatarak, ‘Eğitim Kalite Endeksi’ hazırlayacağız.” politikası ile birebir örtüşmektedir.
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EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİNDE E-KALİTE PROJESİ
Bahri Turunç, bahritutunc@hotmail.com,
Ömer Bozdağ, omerbzdg@gmail.com,
Yusuf Ali Canca, canca.yusufali@gmail.com,
Coşkun Yazar, cyazar@hotmail.com,
Serkan Kocaçil, skocacil @meb.gov.tr,
Afyon İl Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
Projenin amacı; yeni iletişim teknolojilerini ve web tabanlı platformları kullanarak,
kurumların eğitim performanslarını arttırmak,
kurumlarımızın/öğretmenlerimizin/öğrencilerimizin gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin
ortak web platformu üzerinden sürekli analizini ve değerlendirmesini, iyileştirilmesini ve
kurumsal kapasitenin sürekli arttırılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda veri tabanı sistemleri,
web yazılımları, anket, yazılı formlar ,ön-son test çalışmaları gibi argümanları
harmanlayarak verilerin depolanması, takip edilmesi, değerlendirilmesinin sağlıklı bir
şekilde yapılmasını sağlamaktır.
İlimiz genelinde son 3 yıldır devam eden projemizin temel felsefesinde özellikle
paydaşlarımızın memnuniyet durumu ve kurumlarımızın performansları göz önüne
alındığından tüm sonuçlar iç ve dış paydaşlarımızı doğrudan etkilemektedir. Velilerimiz,
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile kurum idarecileri sistemi aktif olarak
kullanabildiğinden şeffaf ve objektif bir ortamda her paydaşımız yapılan tüm çalışmaları
izleyebilmektedir.
ABSTRACT
The objective of the Project is to increase institutions’ education performance by using
new communication Technologies and web based platforms,also, to provide a continious
expansion of organizational capacity and a regular analysis & evaluation & reform of
educational activities belong to our institutions,to our teachers,to our students on mutual
web platform. Within this context, It will contribute to a reliable assessment for following &
evaluating & storing of database systems, web softwares ,survey, written form, pretestposttest studyings.
All results affect both internal and external stakeholders directly especially when taking
satisfaction of them and institutions’ performance into consideration according to basic
philosophy of our Project which has been continuing for 3 years is thought. Inasmuch as
parents, students and teachers also institution administrators are able to use the system
actively, all of our stakeholders can follow the whole of studyings in a transparent and
objective enviroment.
1. Giriş
Kalite kavramı ve bu kavrama verilen önem, son yüzyılın yarısından itibaren sürekli
olarak gelişmiş, mal ve hizmet üretiminin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir.
Eğitim sisteminde müşteri eğitim alan bireyler ile bu hizmetten etkilenen tüm paydaşlardır.
Eğitim alan bireylerin istek ve taleplerinin karşılanması, eğitimde kalitenin arttırılması ve
istenen düzeye gelmesi için bir zorunluluk haline gelmektedir.( Bozbura F. Tunç, “ TKY İle
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Eğitim Sistemindeki Verimliliğin Arttırılması). Ülkemiz, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda
küresel gelişim sürecinde bir yer edinme çabasındadır. Vizyonun ana teması, “Yaşam
kalitesinin yükseltilmesi ve rekabete hazır bir toplumun oluşturulmasıdır.’’ 2023 yılı
vizyonumuzda ülkemiz gençlerinin “Bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli
kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik
faydaya dönüştürme yeteneğini kazanmış bir refah toplumu olma” yönünde yetiştirilmesi
öngörüsü ortaya konmuştur. (TÜBİTAK).
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda “Değişim ve
Gelişimi Sağlamada Öncü Kurum Olmak” vizyonu kapsamında; “Eğitimin Geliştirilmesinde
e-Kalite” isimli projesini ilimiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımız ile çalışanlarımız,
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızın da katılımı ile eğitim
öğretimdeki iyileştirmeye açık tüm alanlarımızı stratejik plan amaç ve hedeflerimizi de
kapsayacak şekilde uygulamaya koymuştur. Müdürlüğümüz eğitimde iyileştirme
çalışmalarına ilk önce kurumsal olarak kendi bünyesinde başlamış ve “ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi” uygulamaları ile Türkiye genelinde bu belgeyi alan ilk il millî eğitim
müdürlüğü ünvanına sahip olmuştur.
Son 3 yıldır ilimiz genelinde uygulanmakta olan bu proje ile aynı zamanda ilimizdeki
üniversite ve belediye ile “eğitimde işbirliği protokolü imzalanarak” paydaşlarımızın
sisteme katılımı sağlanmış ve valiliğimiz tarafından 6 ayda bir gönderdiğimiz izlemedeğerlendirme raporları ile çalışmalarımız da üst makamlarımız tarafından düzenli olarak
izlenmiştir.
Günümüzde birçok il millî eğitim müdürlüğü tarafından bilişim sistemleri il
genelinde okul ve kurumlarla ilgili veri toplamada aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak
müdürlüğümüze ait geliştirilen bu proje ile sadece sayısal veriler toplanmakla kalmayıp aynı
zamanda izleme - değerlendirme ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile “eğitimin
geliştirilmesinde e-kalite” sistemine dönüştürülmüş bulunulmaktadır. Projemizin aynı
zamanda bu yönüyle ilk defa uygulanmış özgün bir çalışma olduğu düşünülmektedir.
2. Problem Durumu
Müdürlüğümüz çalışmalarına 2013-2014 eğitim öğretim yılı başında ilk olarak bilişim
sistemine yerleştirilen paydaş memnuniyet anketleri sonuçlarının değerlendirmesi ile
başlamıştır. Yapılan anket analizlerinde memnuniyet yüzdelerinin düşük olduğu ve il
genelinde bu durumun hakim olduğu gözlenmiştir. (Bkz. Grafik 2.1.)
100

Veli
Öğrenci

50

Öğretmen
0
Grafik 2.1. Paydaş Memnuniyet Anketi

Kurum Çalışanı

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı yeni iletişim teknolojilerini ve web tabanlı platformları kullanarak,
kurumların eğitim öğretim alanındaki performanslarını arttırmak, eğitim faaliyetlerinin
ortak web platformu üzerinden sürekli analizini ve değerlendirmesini yaparak, mevcut
durumun iyileştirilmesini ve kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamaktır.
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Öncelikli hedefimiz tüm süreç boyunca paydaşlarımızla (iç/dış paydaş) ortak hareket
ederek, kurumların eğitim faaliyetlerini, çalışmalarını ortak bir veri havuzunda toplayıp,
süreç içersinde istatistikî analizlerini yaparak, eğitim hedeflerindeki iyileştirmeye açık
alanları tespit etmektir. Her kurumu online web platformu üzerine entegre ederek,
kurumların kendi verilerini depolamalarını ve kendi gelişimlerini takip edebilmelerini
sağlamaktır.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Öncelikle kurumların var olan eğitim faaliyetlerinin ve çalışmalarının verileri anket,
ön test, saha araştırması yöntemleriyle alınmıştır. Proje üyeleri tarafından yüz yüze görüşme
ve saha araştırması ile öncelikle öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalar
ve karşılaştıkları problemler belirlenmiştir. Ayrıca kurumlarımızın bu faaliyetleri nasıl takip
ettikleri ve verileri ne derecede değerlendirebildikleri saptanarak bu verilere göre ortaya
çıkan sonuçlara dayanılarak mevcut durumun sayısal verileri ve kategorileri proje üyeleri
tarafından çıkartılmıştır. Buna göre proje 4 ana tema üzerine kuruldu. Bunlar:
 Akademik başarının izlenmesi
 Sosyal ve Kültürel etkinlikler
 Fiziksel kapasitenin geliştirilmesi
 Proje tabanlı çalışmalar
4.2.
Plan
Faaliyet
Ön hazırlık ve sorunların tespiti

Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Performans
göstergesi

24.09.2012

12.10.2012

Proje Ekibi

Paydaş
memnuniyet
anketi
Pukö Döngüsü /
Yenileşim
Radarı Mantığı
resmi
yazışmalar

Proje yöntemi olarak belirlenen web
tabanlı yazılımın sisteminin
araştırılması, buna göre veritabanının
tasarlanması

12.11.2012

07.12.2012

Proje Ekibi
Proje Yazılım Ekibi

Yazılımın kodlanması ve grafiklerinin
tasarlanması

07.12.2012

18.12.2012

Yazılım Ekibi / Veri
Analiz Ekibi

09.08.2013

06.09.2013

Yazılım Ekibi

23.09.2013

Halen devam
etmektedi.

İl geneli tüm okul ve
kurumlar

Sistem kayıtları

Veri Analiz Ekibi

Kurum / Veri
kontrol
tablolaları

Yazılım Ekibi

Sistem kayıtları

Kurumların sistemi kullanmaya
başlaması
Sistemden gelen verilerin belli
periyotlarda istatistiğinin alınması
Dönütlere göre sistem güncelleme
çalışmaları yapılması
Her eğitim/öğretim yılı sonunda
hedeflere ulaşılma düzeyinin
belirlenmesi

23.09.2013' ten itibaren 6 ayda
bir
23.09.2013

Halen devam
etmektedi.

Yazılım
veritabanı
tabloları
Tanıtım
Toplantıları

5. Uygulama
Değerlendirmeler sonucunda proje hedeflerine en hızlı ve güvenilir yoldan ulaşmak
için günümüz web teknolojilerinden yararlanılmıştır.
Pilot uygulama sonunda olası hatalar giderilerek 1. aşama olarak tüm kurumlarımıza
ayrı şifre verilerek sisteme entegre edilmiş 2. aşama olarak projenin takibi ve sürekli
değerlendirilebilmesi için okullar belli kriterlere göre gruplara ayrılarak, gruptan sorumlu
ekipler oluşturulmuştur. 3. aşamada İlçe Müdürlüklerine de ayrı paneller tasarlanarak
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ilçenin ilgili tüm faaliyetlerinin takibi sağlanmıştır. 4. aşamada ise tüm ildeki faaliyetlerin
organizasyonunu ve takibini sağlayan Merkez İlçe Müdürlüğümüze ve Millî Eğitim
Müdürümüze bir panel tasarlanarak uygulamaya konulmuştur.

6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
6.1.1.Kuruma sağlanan katkılar
Projede kullanılan yeni iletişim teknolojileri ve web platformu ile evrak ve zamandan
tasarruf sağlanılmıştır. Kuruma bağlı tüm iç ve dış paydaşları sisteme entegre ederek,
paydaşlar arasındaki iletişim optimum seviyeye çıkarılmıştır.
Valiliğimiz tarafından 6 aylık dönemler halinde alınan izleme-değerlendirme
cetvelleri için sistem üzerindeki veriler kullanıldığından; il genelindeki tüm kurumların
performansları , ilimiz valisi tarafından kurum idarecilerinin performanslarını ve başarılarını
izleme açısından da objektif ve gerçekçi verilerden yararlanma fırsatı sunulmuştur.
6.1.2.Öğrencilere sağlanan katkılar
Projenin ana temalarından olan akademik başarı ve sosyal kültürel etkinlikler ile
öğrencilere farklı konularda faaliyetlere katılma imkânları sunulmuş, kendilerini değerli
hissetmeleri ve daha farklı inovatif çalışmalara özendirilmesi sağlanmıştır. Bu durum
özellikle öğrencilerimize olumlu davranış ve tutum kazandırma ve projelerin amaçlarına
erişme ile olumlu katkılar sağlamıştır.
6.1.3.Diğer paydaşlara sağlanan katkılar
İlimiz genelinde son 3 yıldır devam eden projemizin temel felsefesinde özellikle
paydaşlarımızın memnuniyet durumu ve kurumlarımızın performansları göz önüne
alındığından projemizle birlikte elde edilen tüm sonuçlar iç ve dış paydaşlarımızı doğrudan
etkilemektedir. Şeffaf ve objektif bir ortamda her paydaşımız yapılan tüm çalışmaları
izleyebilmektedir. Bu durum tüm paydaşlarımız açısından il millî eğitim müdürlüğümüze
olan güveni arttırırken aynı zamanda çalışmaların yaygınlaştırılması açısından da önem
kazanmaktadır.
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6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında uygulanmaya başlanan projenin her 6 ayda bir
istatistikî verileri sistem üzerinden alınmaktadır. Bu veriler Millî Eğitim Bakanlığımızın
sunucularında saklandığından hala günümüzde bu verilere sağlıklı bir şekilde ulaşılabilir.
Ayrıca projenin ve sürecin ihtiyaçlarına göre modüller devamlı güncellenmektedir.
Projenin ana teması eğitimin kalitesini yükseltmek, süreç takibi ve değerlendirmesi
ile mevcut kalitenin devamlı arttırılması olduğundan, Millî Eğitim Bakanlığının kısa ve uzun
vadeli stratejileri ile ülkemizin eğitim politikalarıyla eşleşmektedir. Bundan dolayı projenin
bütünü itibari ile tüm İl Millî Eğitim Müdürlüklerine, projenin yazılım altyapısının
esnekliğinden dolayı ve ilişkilendirilen iç/dış paydaşların durumlarına göre parça parça
farklı yapıdaki eğitim öğretim kurumlarına uygulanabilir.
KAYNAKLAR
Ergun, T. ve Polatoğlu, A. (1988). Kamu Yönetimine Giriş. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu
Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
Eryılmaz, B. (2012). Kamu yönetimi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
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ÖZET
Çankaya Takip Sisteminin amacı; ilçe kantin ve servis denetim ekibi tarafından,
denetimlerin yerinde yapılarak aksayan konularda gerekli müdahalelerde bulunup
sorunların düzeltilmesinin takipçisi olarak, öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda
eğitim öğretim görmesini sağlamak ve eğitim öğretimin vazgeçilmezi olan teknolojinin
okullarımıza ait servis ve kantin denetim bilgilerine ulaşmak amacıyla kullanımını
sağlayarak sistemli ve düzenli çalışmalar yapmada bir adım ilerlemek; bunun yanında
çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmaktır. “Çankaya Takip Sistemi”
kurumumuzun işleyişinde hız kazandırmış, teknolojinin uygulanabilirliğini arttırarak
okullarla iletişimi kolaylaştırmıştır. Gelen kantin denetim raporlarının oranı %72, servis
denetim raporlarının oranı %66 iken takip sistemiyle birlikte %100’e ulaşmıştır. Sistem
içerisinde raporlama bölümünde kantin ve servis denetim formunun her maddesine yönelik
madde analizi yapılabildiğinden kurumumuzun ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmasını
sağlayarak doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmiştir.
ABSTRACT
The purpose of Çankaya Tracking System is; to make audits in place and make
necessary interventions in failing cases to provide our students to be educated in a healthy
and reliable environment and to provide the use of technology, which is indispensable for
the education, to reach the service and canteen audit information and thus to proceed one
step forward in systematic and regular work by the district canteen and service supervision
team; as well as to provide awareness of environmental sensitivity. "Çankaya Tracking
System" accelerated the operation of our institution and facilitated communication with
schools by increasing the applicability of technology. While the rate of incoming canteen
audit reports was 72%, and the rate of service audit reports was 66%, with the follow-up
system both ratios reached 100%. Since the item analysis for each article of the canteen and
the service audit form can be performed in the reporting section within the system, accurate
and reliable results are obtained by providing the information that our institution needs to
reach.
1. Giriş
Öğrencilerimize güvenli eğitim ortamı sağlama amacıyla hazırlanan Çankaya Takip
Sistemi; eğitim kurumlarındaki kantin ve servis denetim raporlarının her ay ilçe millî eğitim
müdürlüğüne teslim edilmesi, kantin ve servis denetim komisyonu oluşturularak bunların
takip edilmesi ve bunun 2015-2016 öğretim yılında teknolojiyle desteklenmesi kapsamında
uygulanmaya başlayan bir sistemdir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan kantin ve
servis denetim raporlarının okullarda muhafazasının dışında her ay düzenli olarak Çankaya
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İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından istenmesi, yerinde denetlenmesi, okul ve ilçe
raporlarının birleştirilerek ortak raporlar sonucunda dönüt verilmesi ve ülke çapında buna
ilk defa teknolojik boyut getirilmesi bu çalışmanın özgünlüğüdür.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan kantin ve servis denetim raporları
yönetmelik gereği okullarda muhafaza edilir. Müdürlüğümüz bu raporların 2014-2015
öğretim yılı ikinci döneminden itibaren her ay ilçeye teslimini isteyerek denetimin takibini
bizzat üstlenmiştir.2015-2016 öğretim yılı Eylül ayına kadar okul ve kurumlarımızdaki
kantin ve servisler “Okul-Kurum Kantin ve Servis Denetleme Komisyonları” tarafından
aylık düzenli olarak denetlenip “Kantin ve Servis Denetim Formları” doldurularak bir
nüshası her ayın en geç 25’ine kadar Müdürlüğümüz Temel Eğitim Şubesine
gönderilmekteydi. Eğitim- öğretimin vazgeçilmezi olan servis ve kantinlerimizin denetim
bilgilerinin zamanında Müdürlüğümüze ulaşması konusunda sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu
durum iş ve işlemlerin gecikmesine, zaman kaybına ve kağıt israfına sebep olmaktaydı. 20142015 sene sonu okul müdürleri toplantısında okul idarecilerin iş yükünü azaltacak teknolojik
bir sistemi talep ettikleri proje ekibi tarafından yapılan ihtiyaç analizinde de anketin ‘Aylık
raporlarda dijital ortamın kullanılması gerektiğini düşünüyorum’ olan 9.maddesine tüm
müdürlerimizin 5 puan verdiği tespit edilmiştir.
Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bürokratik işlem ve süreçlerin eleştirel
bir bakışla değerlendirilerek özellikle okullarımıza ait işlemlerin basitleştirilmesi, istenecek
belgelerin asgariye indirilmesi, hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması
amacıyla proje ekibimizle yapılan çalışmalar neticesinde servis ve kantin hizmetlerinin daha
etkili ve verimli takibine büyük bir kolaylık sağlayacak “Çankaya Takip Sistemi”
oluşturulmuştur.
2. Problem Durumu
Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kaymakamlık oluruyla okul/kurumlara
denetim raporlarının bir örneğinin her ay ilçeye teslim edilmesini istemiştir. Uygulama
sonrasında okul/kurumlardan gelen raporların Müdürlüğümüze ulaşım oranın kantin
raporlarında en çok %72; servis raporlarında en çok %66’da kaldığı tespit edilmiştir.
Bürokratik işlem ve süreçler eleştirel bir bakışla değerlendirilerek özellikle öğrenci, öğretmen
ve okul idaresi ile ilgili işlemlerin basitleştirilmesi, istenecek belgelerin asgariye indirilmesi,
hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması kategorisinde raporların
Müdürlüğümüz web sayfasında oluşturulan sisteme girilerek anında ulaştırılması amacına
yönelik “Çankaya Takip Sistemi” doğmuştur.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çankaya Takip Sisteminin amacı; ilçe kantin ve servis denetim ekibi tarafından,
denetimlerin yerinde yapılarak aksayan konularda gerekli müdahalelerde bulunup
sorunların düzeltilmesinin takipçisi olarak, öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda
eğitim öğretim görmesini sağlamak ve eğitim öğretimin vazgeçilmezi olan teknolojinin
okullarımıza ait servis ve kantin denetim bilgilerine ulaşmak amacıyla kullanımını
sağlayarak sistemli ve düzenli çalışmalar yapmada bir adım ilerlemek; bunun yanında
çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmaktır.
Takip sisteminin temel hedefi okullarımızda yapılan denetimlerin ilçemize her ay
anında sistemden online ulaştırılması ile kontrollü, öğrencinin sağlık ve güvenliğinin sıkı
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takip edildiği kaliteli bir denetim mekanizması oluşturmaktır. Online raporların
ulaştırılmasıyla ilçemize bağlı toplam 155 kantin ve 160 servisi olan okul ve kurumlarımızın
kantin ve denetim raporlarını anında inceleyerek genel istatistik sonuçlarını, sıkıntı olan
başlıkları çıkararak bir hafta içinde çözümle okullara dönüt vermeyi hedeflemektedir.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Bu projenin başlangıcında yapılan araştırma, tarama (betimsel) modelde bir
araştırmadır. Araştırmanın evrenini Çankaya İlçesinde bulunan 155 adet kantini ve 160
servisi olan okul/kurum yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamı
kullanılmıştır. Araştırmaya katılan yöneticilerin %84.5’i erkek, %15.5’i kadındır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, yöneticilere yönelik hazırlanan ihtiyaç analizi
anketinden yararlanılmıştır. Yönetici ihtiyaç analizi anketinde toplam 10 soru yer
almaktadır. Ankette kullanılan ölçek Likert türü bir ölçek olup, maddelerin
derecelendirilmesi 5’li derecelendirme sistemine göre yapılmıştır (çok zayıf, zayıf, orta,
güçlü, çok güçlü). Nisan ayında yapılan araştırmada ise aynı evren kullanılarak yönetici
memnuniyet anketi uygulanmıştır. Yönetici memnuniyet anketinde 7 soru yer almaktadır.
Bu ankette de 5’li derecelendirme sistemine göre Likert türü ölçek kullanılmıştır (çok iyi, iyi,
orta, zayıf, fikrim yok).
Verilerin çözümlenmesinde geçerli kabul edilen anketlere verilen cevaplar bilgisayar
ortamında SPSS programı ile çözümlenmiştir.
4.2. Plan
Çalışma görev dağılımı şu şekildedir:
Sibel AKBIYIK: Çalışmayı Yürüten Birim Yöneticisi
M.Sait GÜMÜŞ: Çalışmanın Bilgi İşlem Kısmının Yürütücüsü
Hilal SARIKAYA AVCI: Çalışmada araştırma, analiz ve plandan sorumlu
Zehra ATAK: Çalışmada araştırma, analiz ve plandan sorumlu
İlkay TÜREDİ: Çalışmada araştırma, analiz ve plandan sorumlu
Çalışma planına ilişkin açıklamalar şöyledir:
Başlama tarihi

Bitiş tarihi

01/09/2015

11/09/2015

Kantin ve Servis
denetim
ekibinin
oluşturulması

08/10/2015

2015-2016 eğitimöğretim yılı sonuna
kadar

İl
Millî
Eğitim
Müdürlüğüyle
irtibata geçilmesi

08/10/2015

10/10/2015

İhtiyaç Analizi
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Sorumlu
Hilal SARIKAYA
AVCI,
Zehra
ATAK,
İlkay
TÜREDİ
Sibel AKBIYIK

Sibel AKBIYIK

Açıklamalar
Okul müdürlerimize
ihtiyaç
analizi
yapılmıştır.
Servis araçları ve
kantin
denetim
komisyonu
oluşturulmuştur.
Veri tabanı ve sunucu
hizmeti
verilmeye
başlanmıştır.

Çankaya İlçe web
sayfası
üzerinde
programın
oluşturulması
Program
performansının test
edilmesi

02/09/2015

18/09/2015

M.Sait GÜMÜŞ

C# ve MSSQL destekli
bir web sitesi olarak
tasarlanmıştır.

21/09/2015

25/09/2015

M.Sait GÜMÜŞ

Programla
ilgili
okulların
bilgilendirilmesi
Programın
uygulanması

21/10/2015

21/10/2015

Sibel AKBIYIK

01/11/2015

Devam ediyor

Okullardan
dönüt alımı

15/04/2016

22/04/2016

Hilal SARIKAYA
AVCI,
Zehra
ATAK,
İlkay
TÜREDİ
Hilal SARIKAYA
AVCI,
Zehra
ATAK,
İlkay
TÜREDİ

Sistemde
tıkanma,
veri tabanında arıza,
yavaşlama
olup
olmadığına bakıldı.
Okul
müdürlerinin
katılımıyla
toplantı
yapıldı.
Okullar
tarafından
program
kullanılmaktadır

geri

Okul
müdürlerine
memnuniyet
anketi
uygulanmıştır

5. Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Proje; ihtiyaç analizinin yapılması, kantin ve servis denetim ekibinin oluşturulması,
Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüyle irtibata geçilmesi, Çankaya İlçe web sayfası üzerinde
programın oluşturulması, program performansının test edilmesi, programla ilgili okulların
bilgilendirilmesi, programın uygulanması, okullardan geri dönüt alımı aşamalarını
kapsamaktadır.
Çalışmanın ihtiyaç analizi aşamasında okul müdürlerimizden servis ve kantin
denetimleriyle ilgili oluşan aksaklıkları tespit etmek amacıyla Hilal Sarıkaya Avcı ve Zehra
Atak tarafından hazırlanan “İhtiyaç Analizi Anketi” doldurmaları istenmiştir.
Kantin ve servis denetim kalitesini artırmak için 08/10/2015 tarihinde Kaymakamlık
oluru ile Sibel Akbıyık başkanlığında, 2 okul müdürü, 1 ilçe jandarma komutanı ve 1 polisten
oluşan servis araçları denetim komisyonu; Sibel Akbıyık başkanlığında, 2 gıda mühendisi ve
1 biyologdan oluşan kantin denetim komisyonu oluşturulmuştur. Kantin ve servis denetim
komisyonu haftada bir kere okul ve kurumları denetime gitmektedir.
Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Koordinatörü aracılığı ile
moduller.meb.gov.tr adresinin sistem alt yapısı ile ilgili bilgiler (saklanan veriler, kullanılan
programlama dili vb.) kayıt edilmiş olup Bakanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı onayından
sonra veri tabanı ve sunucu hizmeti verilmeye başlanmıştır.
İlçemizde kantin ve servis denetimlerinin online olarak web üzerinden kurumlara
tanımlı şifreler ile yapabilecekleri web tabanlı bir sistem olarak İlçemiz Mebbis Yöneticisi
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni tarafından yeni nesil visual studio c# ve MSSQL tabanlı bir
platform hazırlanmıştır.
Program performansı test edilmiş olup sistemde tıkanma, veri tabanında arıza,
yavaşlama olup olmadığı kontrol edildikten sonra programla ilgili okul müdürlerinin
bilgilendirilmesi aşamasına geçilmiştir.
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İlçemizde ve okullarımızda kantin ve servis denetleme komisyonlarının yapmış
oldukları denetim sonucunda elde edilen verilerin sistem üzerinde girilmesi için Sibel
Akbıyık başkanlığında Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, okul
müdürlerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Projenin uygulanma aşamasında okullar kendi şifreleriyle “Çankaya Takip Sistemi”
üzerinde açılan kantin ve servis denetim formlarını her ay düzenli olarak doldurmakta ve
aynı anda kurumumuz sisteminde görülmektedir.
“Çankaya Takip Sistemi” ile ilgili dönüt aşamasında okul müdürlerimize
memnuniyet anketi uygulanmış olup, anketin “Takip sisteminden memnunum” maddesini
tüm müdürlerimiz “Çok İyi” olarak cevaplamışlardır.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Çankaya Takip Sistemi” kurumumuzun işleyişinde hız kazandırmış, teknolojinin
uygulanabilirliğini arttırarak okullarla iletişimi kolaylaştırmıştır. Gelen kantin denetim
raporlarının oranı %72, servis denetim raporlarının oranı %66 iken takip sistemiyle birlikte
%100’e ulaşmıştır.
Sistem içerisinde raporlama bölümünde kantin ve servis denetim formunun her
maddesine yönelik madde analizi yapılabildiğinden kurumumuzun ihtiyaç duyduğu bilgiye
ulaşmasını sağlayarak doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca herhangi bir
okulla ilgili bilgilere ulaşmak istendiğinde görevli memurun 1 iş gününü alırken “Çankaya
Takip Sistemi” ile 5 dakikasını almaktadır.
2014-2015 eğitim-öğretim yılında toplam 31 adet kantin; 6 adet servis denetimi
yapılmışken “Çankaya Takip Sistemi” yle servis ve kantin denetimleri bilgilerine anında
ulaşıldığı için beslenme, güvenlik ve hijyen açısından denetimde kolaylık getirerek 2015-2016
eğitim-öğretim yılı Kasım ayından itibaren 41 adet kantin; 17 adet servis denetimi yapılarak
öğrencilerimizin sağlıklı ve uygun koşullarda eğitim öğretime devam etmeleri sağlanmıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
“Çankaya Takip Sistemi” Ekim 2015 de başlamış olup her ayın 1 inde sistem okullara
açılarak bilgilerini kaydetmesi sağlanmıştır. Yerleşmiş ve kabul görmüş bir program
olmasından dolayı devam etmekte olup bundan sonraki süreçte de sürdürülecektir.
Kurumlarımızın teknoloji ile desteklenmesi ve bilişim ürünlerinin kullanımı
hedeflere ulaşmada çabukluk sağlamakla birlikte elimizde net verilerin olmasında kolaylık
getirmektedir. Bu nedenle uygulanan proje sadece ilçemizde değil ilimizdeki tüm
ilçelerimizde uygulanabilme özelliğine sahiptir.
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ÖZET
Eğitim kurumlarının yaşadığı ortak sorunların başında okul yöneticilerinin
zamanlarının büyük kısmını evrak işlerine ayırması, gerekli bazı evraklara ulaşmakta
zorluklarla karşılaşılması, özellikle göreve yeni başlayan yöneticilerin ne yapacaklarını
bilmemeleri, yapılan işlerde sorumluların kimler olduğunun net olmaması, mevzuatın
herkes tarafından aynı şekilde yorumlanmaması gelmektedir. Bu doğrultuda Etimesgut İlçe
Millî Eğitim Müdürlüğü Arge ekibi tarafından “Eğitim Yönetimi Süreçlerinin Standardize
Edilmesi” projesi yapılmıştır. Bu proje ile eğitim kurumlarındaki tüm iş ve işlemler
sorumluların ve gerekli dosyaların da içerisinde bulunduğu iş akış şemalarına
dönüştürülmüştür. Hazırlanan iş akış şemaları modül haline getirilerek Tüm Türkiye’deki
eğitim yöneticilerinin kullanımına açılmıştır. Bu modül ile okullarda ve İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin standartlaşması sağlanmıştır.
ABSTRACT
The common problems experienced by educational institutions are that school
administrators devote much of their time to paperwork, they encounter difficulties in
reaching necessary documents, especially for beginning managers they do not know what to
do, the responsible of work are not stated clearly in regulations and they are not interpreted
in the same way by everyone. In this direction, the project "Standardization of Educational
Administration Processes" was made by the Research and Development team of Etimesgut
District National Education Directorate. With this project, all the jobs and processes in the
educational institutions are shown on the work flow charts in which the responsibilities and
necessary files are included. Prepared workflow diagrams are turned into modules and
opened to the use of education administrators in Turkey. With this module, the
standardization of the works in the schools and in the District Directorate of National
Education has been provided.
1.Giriş
Günümüzde toplumların gündemlerine oturan en önemli sorulardan birisi kuşkusuz “Nasıl
bir birey yetiştirmek istiyoruz?” olmaktadır. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz Arge ekibi bu
sorunun cevabını bulmak için öğretmen, okul yöneticileri, veliler ve Millî Eğitim
Bakanlığından yetkililer ile görüşmeler yapmışlar ve Nasıl Bir Birey Yetiştirmek İstiyoruz
çalıştayını gerçekleştirmişlerdir.
Çalıştay sonuçlarına göre iyi bir birey yetiştirmenin en önemli faktörlerinden birinin iyi bir
yöneticiden geçtiği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
tarafından etkili yöneticilik için çalışmalara başlanmıştır. İlçemizdeki tüm okul yöneticilerine
etkili liderliğin gerekleri sorulmuş, alınan geri dönütler sonucunda okul yöneticilerinin etkili
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liderliğin uygulanabileceği zamanlarının olmadığı sonucu çıkmıştır. Okul yöneticileri
zamanlarının birçoğunu evrak işlerine ayırdıklarını, özellikle göreve yeni başlayan
yöneticiler iş deneyimsizliklerinden dolayı sürekli mevzuat taramaları yaptıklarını
yazmışlardır. Yine okul yöneticilerinin bir kısmı gerekli bazı evraklara ulaşmakta zorluklarla
karşılaşıldığını, yapılan işlerde sorumluların kimler olduğunun net olmadığını, mevzuatın
herkes tarafından aynı şekilde yorumlanmadığını formlarda bildirmişlerdir. Bu sonuç
doğrultusunda okul yöneticileri ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Arge ekibi tarafından
oluşturulan çalışma ekibi okullarda yürütülen tüm iş ve işlemleri akış şemalarına dökerek
bir modül oluşturmuşlardır. Ayrıca işlemlerde gerekli olan tüm dilekçe, tutanak gibi belgeler
standart hale getirilerek modüle yüklenmiş, ilçe genelinde yazılan tüm evrakların standart
olması sağlanmıştır.
2.Problem Durumu
Okul yöneticileri eğitim öğretim işlerine ayırması gereken zamanın büyük çoğunluğunu
evrak işlerine ayırmakta, göreve yeni başlayan okul yöneticileri mevzuatı ve işlemleri
öğrenmek için çok fazla zaman ve emek harcamaktadırlar. İş ve işlemlerde genel olarak bir
standart olmayıp, Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından istenen belgeler her okuldan farklı
şekilde hazırlanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı için büyük önem taşıyan bu problemin
çözümü nedir?
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Eğitim - öğretim iş ve işlemlerinin standardize edilmesini sağlamak ve okul yöneticilerinin
etkili liderlik faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri ve bireyin gelişimine etki eden eğitimöğretim faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli zamanı ayırabilmelerini sağlamaktır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Hedef 1.1.İlçemizdeki tüm okullarda ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde eğitim iş ve
işlemlerinin standartlaşmasını sağlamak. Hedef 1.2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve okullar
için gerekli olan ve yazışmalarda kullanılan ek belgelerin( dilekçe, tutanak vb.) standart
olmasını sağlamak. Hedef 2.1.2016 yılı mayıs ayına kadar okullardaki ve İlçe MEM’deki tüm
iş ve işlemlerin akış şemasına dökülmesini sağlamak. Hedef 2.2.2016 yılı mayıs ayına kadar
okul yöneticilerinin evrak işlerine ayırdıkları günlük zamanın %30 oranında azaltılmasını
sağlamak. Hedef 2.3.Okul yöneticilerinin eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin sosyal
gelişimleri için ayırdıkları zamanı %35 arttırmak. Hedef 2.4.Eğitim yöneticilerinin en az
%50’sinin kurum iş ve işlemleri ile ilgili farkındalıklarını arttırmak. Hedef 2.5. Eğitim
yönetim işlemlerindeki iş tanımlarını ve sorumlularını netleştirmek. Hedef 2.6. İş ve işlemler
için gerekli olan kanun, yönetmelik, genelge gibi bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak. Hedef
2.7.Okul yöneticilerinin okul geliştirme ve toplam kalite yönetimi için ayırdıkları zamanı
arttırmak. Hedef 2.8. Oluşturulan modülün diğer İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine
yayılımını sağlamak. Hedef 2.9. Resmi yazışmaların yanlış yazımından kaynaklanan kağıt
israfını önlemek. Hedef 2.10.Göreve yeni başlayan eğitim yöneticilerinin oryantasyonlarını
sağlamak.
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4.Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışmanın evrenini ildeki resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler
oluşturmuştur. Bu araştırmada örneklemi belirlemek için evren içindeki alt tabakaların
varlığından yola çıkılarak evren üzerinde çalışılan “Tabakalama Yöntemi” kullanılmıştır.
Yani örneklem belirlenirken yöneticilerin görev yaptığı okul türü ve yöneticilikteki mesleki
kıdemleri göz önüne alınarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okullarda görev
yapan 130 okul yöneticisi belirlenmiştir. Okul yöneticilerine yarı yapılandırılmış görüşme
formları uygulanarak zamanlarını hangi oranda hangi işlere ayırdıkları ölçülmüştür. Elde
edilen sonuçlardan mevcut durum ortaya konulmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu
yönüyle araştırma betimsel bir nitelik taşımaktadır. Görüşme formlarından ortaya çıkan
sonuçlara yönelik olarak çalışma ekibi beyin fırtınası sonucunda “balık kılçığı diyagramı”
kullanılarak problem alanları tespit edilmiştir. Ekip görüşme formları ve balık kılçığından
elde edilen veriler ışığında ana problemi ve alt problemleri belirledikten sonra öncelikli ele
alınması gereken çözüm önerilerinden oluşan süreci ‘5N 1K’ yöntemiyle yapılandırmıştır.
4.2.Plan
Faaliyet Adı

Başlama
Tarihi

Bitiş Tarihi

Sorumlu

Çalıştayın gerçekleştirilmesi

26/05/2014

25/12/2014

İlçe MEM
Ekibi

ARGE

İlçe
MemArge
koordinatörlüğünde
gerçekleştiriliştir.

Proje ekibinin kurulması

28/10/2015

28 /10/2015

İlçe MEM
Ekibi

ARGE

İlçe Mem Müdürü önderliğinde
1 şube müdürü, arge ekibi,1
okul yöneticisindenoluşmuştur.

Mevzuat Ekibi, Akış ekibi ve
Üst Kurulun belirlenmesi

28/10/2015

30/10/2015

Proje Ekibi

14 yönetici mevzuat ekibini,3
arge personeli akış ekibini, 13
yönetici
üst
kurulu
oluşturmuştur.

Mevzuat Ekibinin okul ve ilçe
MEM işlemlerini mevzuata
göre basamaklandırması ve
akış ekibi tarafından iş akış
şemalarına dökülmesi

02/11/2015

12/11/2015

Mevzuat Ekibi

Tüm işler işlem sıralarına ve
mevzuata göre word belgesine
yazılmış, bir iş akışında gerekli
olan ek belgeler de hazırlanarak
eklenmiştir.
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Açıklamalar

ekibi

İş akış şemalarının eğitim
kurumları süreç modülüne
eklenmesi

07/12/2015

11/12/2015

Proje ekibi

İlçemiz bilgisayar formatörü iş
akış
şemalarını
eğitim
kurumları
yönetim
süreç
modülüne eklemiştir.

İzleme
değerlendirme
formunun ilçe mem web
sitesinde
yayınlayıp
okul
idarecilerine
uygulatarak
sonuçlarına
göre
modül
üzerinde gerekli değişikliklerin
ve geliştirmelerin yapılması

01/03/2016

04/03/2016

Proje ekibi

Çıkan sonuçlara göre modülün
indirilmesi ile ilgili İlçe Mem
web sitesine yardım metni
konulmuştur.

Eğitim
kurumları
süreç
haritaları modülü memnuniyet
anketinin okul yöneticilerine
uygulatılması
ve
değerlendirilmesi

21/03/2016

30/03/2016

Proje ekibi

Modül memnuniyet anketi okul
yöenticileirne uygulatılmıştır.

5.Uygulama
Etimesgut İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün 25 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirdiği
Nasıl Bir Birey Yetiştirmek İstiyoruz çalıştayının ardından etkili yöneticilik için çalışmalara
başlanmıştır. Okul yöneticilerine uygulatılan görüşme formlarından sonra İlçe Millî Eğitim
Müdürümüz, 1 şube müdürümüz, arge ekibimiz ve 1 okul yöneticisinden oluşan proje ekibi
kurulmuştur.
Proje ekibi okullardaki iş ve işlemlerin standart hale gelmesi, yöneticilerin evrak
işlerine ayırdıkları zamanı en aza indirmeleri ve yeni göreve başlayan idarecilerin
yaşadıkları zorlukları merkeze koyarak beyin fırtınası yöntemi ile ilçemizde yapılabilecek
çalışmaları ortaya koymuşlardır. Yapılan önceliklendirme matrisi ile eğitim kurumlarının
tüm iş ve işlemlerinin, gerekli dökümanlar ile ,mevzuata uygun olarak iş akış şemalarına
döküleceği “Eğitim Yönetimi Süreçlerinin Standardize Edilmesi” projesi ortaya çıkmıştır.
Proje ekibi iş akış şemalarına dönüştürülmesi gereken okul ve İlçe MEM
işlemlerini(personel ayrılma-başlama, destek odası açılması vb.) yazmış ve toplamda 48
başlık ortaya çıkarmışlardır. 48 okul ve İlçe MEM işlem başlığı“ araştırma ve planlama işleri ,
eğitim, öğretim ve öğrenci işleri, kültür ve tanıtım işleri, mali işler, personel ve özlük işleri ve
ilçe millî eğitim süreçleri” olarak ayrılan altı ana başlığın alt başlığı olarak dağıtılmıştır.
Projenin amacına ulaşması ve istenilen etkinin yaratılması açısından proje beş aşamada
yürütülmüştür. Çalışma dönemi sonuna kadar proje ekibi her hafta pazartesi günü İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda izleme ve değerlendirme toplantısı yapılması kararı
almış ve uygulamıştır.
Birinci aşama; bu işlem için ilçe bünyesindeki resmi okullarda görevli ve deneyimli,
her okul kademesinden (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, diğer) gönüllü müdür ve müdür
yardımcılarımızın bulunduğu 14 kişilik bir “ mevzuat ekibi “oluşturulmuştur. Mevzuat ekibi
kendi içerisinde 5 ekibe ayrılmış ve işlem başlıkları 5 ekip arasında dağıtılmıştır. Mevzuat
ekibi kendilerine verilen konuları Millî Eğitim Müdürlüğü mevzuat ve yönetmeliklerine
uygun şekilde işlem sıralarına göre basamaklandırmış ve her işlem için gerekli olan
ekleri(dilekçe, tutanak vb.) hazırlayarak bir form haline getirmiştir.
İkinci aşamada ise, mevzuat ekibi tarafından basamaklandırılan süreçler İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü Arge birimindeki görevli öğretmenlerden oluşan “Akış ekibi” tarafından
iş akış şeması çizim standartlarına uygun olarak iş akış şemaları haline getirilmiştir.
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Üçüncü aşamada, yine ilçemiz bünyesindeki gönüllü okul müdürlerinin bulunduğu
11 kişilik bir “üst kurul” oluşturulmuştur. Üst kurul, akış ekibi tarafından oluşturulan iş akış
şemalarını ve eklerini Millî Eğitim Müdürlüğü mevzuat ve yönetmeliklerine göre incelemiş
eğer uygunsa imzalı onay vermiştir. Eksik ve hatalı kısımlar mevcutsa geri dönütlerini
mevzuat ekibine yaparak uygun hale getirilmesini sağlamıştır.
Dördüncü aşamada, üst kurulun onay verdiği iş akış şemaları proje ekibi tarafından
İlçe Millî Eğitim Müdürü’nün onayına sunulmuştur. İlçe Millî Eğitim Müdürünün son onayı
ile birlikte iş akış şemaları bilgisayar formatörü Barış Bingöl tarafından hazırlanan eğitim
kurumları yönetim süreç modülüne eklenmiştir. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesine
yüklenen modül herkesin kolay ulaşabileceği ve kolayca bilgisayarlarına indirebileceği
şekilde hazırlanmıştır. Modül içeriği altı süreç başlığına göre oluşturulmuş ve modülün
kullanımını da anlatan sesli yardım videosu eklenmiştir. Eğitim Kurumları Yönetimi Süreç
Modülü Türkiye’de bir ilk olması açısından ülkemizdeki tüm eğitim yöneticileri için önem
arz etmektedir. Bu sebeple projenin yayılımını sağlamak en önemli kısımlardan biri
olmuştur. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Ocak 2016 tarihinde “Eğitim Kurumları
Süreç Modülünü” kitlelere duyurmak amacıyla MEB yetkililerinin, akademisyenlerin, okul
yöneticileri ve öğretmenlerin katıldığı modül tanıtım toplantısı yapılmıştır. Yine modülün
daha fazla tanıtımının yapılması amacıyla broşürler ve afişler hazırlanarak il genelindeki
okullara, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine ve Millî Eğitim Bakanlığına dağıtımı yapılmıştır.
6.Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
“Eğitim Yönetimi Süreçlerinin Standardize Edilmesi” projesinin Millî Eğitim
Bakanlığına, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine, eğitim yöneticilerine, öğretmen,öğrenci ve
velilere sağladığı katkılar ve hedeflere ulaşma düzeyi şöyledir: İlçemizdeki okullarda ve İlçe
Millî Eğitim Müdürlüğündeki iş ve işlemler modüldeki iş akış şemalarına göre yapılarak
standartlaşmıştır. Tüm eğitim kurumlarında modülde yer alan ek belgeler(dilekçe, tutanak
vb.) aynı formatta kullanılarak bu belgeler standart hale getirilmiştir. Eğitim kurumlarındaki
iş tanımları ve sorumluları netleştirilmiştir.
Eğitim kurumları yönetimi süreç modülü memnuniyet anketine göre; Ankete cevap veren
eğitim yöneticilerinin %43’ü modülün , evrak işlerini yarı yarıya azalttığını ,%13’ü %30
oranında azalttığını ,% 20’si ise %20 oranında azalttığını söylemiştir. Eğitim yöneticilerinin
%43’ü modülün, öğrenci odaklı eğitim işlerine ayrılan zamanı %50 arttırdığını , %24’ü ise %
33 oranında arttırdığını söylemiştir. Ankete cevap veren eğitim yöneticilerinin %60’ı
modülün kurum iş ve işlemleri ile ilgili farkındalıklarını arttırdığını söylemiştir.
Memnuniyet anketine göre eğitim yöneticilerinin %57’si modül sayesinde kanun,
yönetmelik, genelge gibi bilgilere kolay ulaştıklarını belirtmiştir. Eğitim yöneticilerinin %60’ı
modülün, okul geliştirme ve toplam kalite yönetimi için ayırdıkları zamanı arttırdığını
söylemiştir. Okul geliştirme ve toplam kalite yönetimi çalışmalarına ayrılan zamanın artması
ile öğretmen ve veliye daha fazla ulaşılmış, daha etkili iletişimler kurulmuştur. Resmi
yazıların yanlış yazımından kaynaklanan kağıt israfı önlenmiştir. Göreve yeni başlayan
yöneticilerin oryantasyonları sağlanmıştır. 130 eğitim yöneticisinin katıldığı memnuniyet
anketi, yüzyüze görüşmeler ve algı çalışmalarından alınan sonuçlara göre Eğitim Yönetimi
Süreçlerinin Standardize Edilmesi Projesi’nde hedeflenen ve istenen sonuçlara ulaşılmıştır.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Modül tanıtım programına ulusal ve yerel basın büyük ilgi göstermiş ve basında yer
alan haberlerle Eğitim Kurumları Süreç Modülü tüm Türkiye’ye duyurulmuştur. Modül
tanıtımı için hazırlanan afiş ve broşürler önce İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm
okul ve kurumlar olmak üzere, çevre ilçelerdeki okul ve kurumlara, Millî Eğitim
Bakanlığına, Üniversitelerin eğitim yönetimi ve denetimi bölümlerine ve çevre illerdeki Millî
Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiştir.
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KALİTE BİZİM İŞİMİZ
Yücel MAVİ, yucel76@hotmail.com,
A.Yıldız KAMBUROĞLU, yildiz2023@yandex.com,
Koray ÖZÇAĞ, koray76@yandex.com,
Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda; ortak yönetim anlayışı ile
kurum standartları oluşturulması, belirlenen kriterlerin gerçekleşme düzeyine göre
Okul/Kurum ve Bireysel Öğretmen performansının ölçülmesi, sadece akademik başarı ile
değerlendirilen “iyi okul” kavramı yerine okulun her yönüyle değerlendirildiği “Kaliteli
Okul” algısının oluşturulması amacıyla uygulanan “Kalite Bizim İşimiz” çalışması; 2013-2014
eğitim öğretim yılında gönüllülük esaslı 133, 2014-2015 yılında ise 406 okulumuzda
uygulanmıştır.
Çalışmada 5 ana kriter ve ana kriterlere yönelik hazırlanan ortalama 70 alt kriter ile
Okul/Kurum Performansı, ortalama 35 alt kriter ile Bireysel Öğretmen Performansı
değerlendirilmiştir.
Masa başı ve saha ziyareti olmak üzere 2 aşamalı gerçekleştirilen değerlendirme
sonucunda okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 4 kategoride en kaliteli okullar ve
başarılı öğretmenler belirlenmekte ve başarı belgesi ile ödüllendirilmektedir.
ABSTRACT
In our schools affiliated to Our Provincial National Education Directorate, The
project’’ Quality is Our Work’’ was implemented for the purpose of establishing the
perception of the "Quality School", Instead of the concept of "good school" evaluated only by
academic success Establishing of institutional standards with the understanding of common
management measuring the performance of School / Institution and Individual Teacher
according to the realization level of the determined criteria and it is implemented
in volunteer-based 133 schools in 2013-2014 Academic year and 406 schools in 2014-2015.
In the study, the school / institution performance was evaluated with 5 main criteria
and 70 average sub criteria which are prepared for the main criteria. And Individual teacher
performance was evaluated with avarege of 35 subcriteria.
As a result of the evaluation which is carried out in two stages including table head
and field visit, the best quality schools and successful teachers of the four categories of preschool, primary school, junior high school and high school are determined and awarded with
the achievement certificate.
1. Giriş
Millî Eğitim Bakanlığımızın performansa yönelik çalışmalarının olduğu bilinmekle
birlikte, Türkiye’de bu konuda il bazında yapılmış performans çalışması yapılıp yapılmadığı
bilinmemektedir. Kalite Bizim İşimiz çalışması hazırlanırken hiçbir internet sitesi veya
sistemden alıntı yapılmamış olup, çalışmayı yürüten ekibin Toplam Kalite Yönetimi, Proje
Döngüsü ve Stratejik Planlama bilgileri ve tecrübelerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.
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Okulların, öğrenci, veli ve diğer paydaşlara sunduğu hizmetlerde fark oluşturarak
etkinliğini arttırılabilmesi gerekmektedir. Bu farkın oluşturulabilmesi için okul
yönetimlerinin de; Tüm paydaşların katılımını sağlamayı, kaynakları etkin ve verimli
kullanmayı, riskleri fırsatlara dönüştürmeyi, yeni stratejiler geliştirmeyi, okul vizyonunun
gerçekleşmesine katkıda bulunmayı, ekip olmayı ve ekip içinde görev almayı, çıkan
sorunları ortak akıl kullanarak çözmeyi, yaptıklarını yeterli görmeyip mükemmellik
yolculuğuna çıkmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere
okullarımız, verdiği hizmetten ve yaptığı faaliyetlerden etkilenen tüm paydaşları kapsayan
doğru stratejiler geliştirebilmelidir.
2007 yılından itibaren müdürlüğümüz önderliğinde Toplam Kalite Yönetimi
felsefesini ve kalite çalışmalarını sürdüren okullarımız, Okul/Kurum ve Ekip kategorilerinde
birçok kez Türkiye dereceleri elde etmişlerdir. Ancak kalite çalışmalarında, tüm Türkiye’de
olduğu gibi ilimizde de istenilen düzeyde yaygınlaşma sağlanamamıştır. Toplum ve
yöneticiler zihninde okul ve birey başarısının sadece akademik başarıya indirgendiği bir
gerçektir. Örneğin Fen Liseleri, başarılı okul olarak görülmektedir. Başarı göstergesi sadece
akademik başarı mıdır? Bir okul sadece akademik başarı ile ölçülüp değerlendirilecekse
dershaneden farkı nedir? Fen Lisesi öğrencileri okuldaki sosyal kültürel ve sportif
etkinliklere ne kadar katılmakta? Öğrencilerin memnuniyeti nasıl ölçülmekte? Öğrenciler
karar alma süreçlerine ve önerilere ne kadar dahil edilmektedir? Bakanlığımız tarafından
yürütülen Bu Benim Eserim Proje, TÜBİTAK, TKY vb. çalışmalarda derece elde eden okul
öğrenci, öğretmen ve yöneticileri, iyi ki bu çalışmayı yapmışız çünkü biz kendimizi hep atıl
hissediyoruz, akademik başarımız yeterli düzeyde olmadığı için kendimizi ifade edebilmek
zor, sesimizi duyurmak neredeyse imkânsız şeklinde duygularını birçok kez ifade
etmişlerdir. Dolayısı ile çalışmalarının dikkate alınmadığını, fark edilmediğini ya da bir ödül
sonrası ancak takdir edildiğini düşünen öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin bu konuda dile
getirdikleri şikâyetler, okullarda görülen yönetimsel farklılıklar eğitimde kalite anlayışına
daha farklı bir açıdan bakmamız gerektiği gerçeğini göstermiştir. Kalite Geliştirme Ekibi
olarak okullara seslerini duyurma fırsatı vermek, başarı algısını geliştirmek, çok yönlü
okullar, bireyler oluşturarak toplumda var olan başarı algısını kalite algısına dönüştürmek
için bu çalışmanın yapılması ve uygulanması gerekliliğine inandık.
2. Problem Durumu
Eğitim-Öğretim sürecinde okul, okul müdürü ve bireysel öğretmen performanslarının
izlenememesi, nicel olarak ölçülememesi ve tarafsız olarak değerlendirme yapılamaması
“Kaliteli Eğitimi” hedefleyen ilimiz için problem olarak belirlenmiştir.
3. Çalışmanın Amacı ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amaçları
Okullarımıza performans kriterleri ve göstergeleri belirlemek, okul standartları
oluşturarak tüm okullarımızda ortak bir yönetim anlayışı oluşturmak, objektif ve herkes
tarafından bilinen kriterlerle Kurum ve Bireysel öğretmen performanslarını ölçmek ve
toplumda var olan başarı algısını kalite algısına dönüştürmek üzere bir sistem oluşturmak.
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3.2. Çalışmanın hedefleri
Hedef: “Kalite Bizim İşimiz” Çalışması ile,
Güvenli, temiz ve mutlu okul ortamlarının oluşturulduğu,
Paydaş öneri-dilek ve memnuniyetin dikkate alınarak, iletişim ve ilişkilerinin
geliştirildiği,
Kaynakların etkin kullanıldığı,
İnsan Kaynaklarının gelişiminin sürekli desteklendiği,
Veli Eğitimleri ile hayat boyu öğrenmenin sürekli desteklendiği
Risk grubundaki öğrencilerin göz ardı edilmediği,
Akademik başarının yanı sıra, yetenekli ve çok yönlü bireylerin keşfedildiği,
Sosyal sorumluluk ve diğer projelerin hayata geçirildiği,
Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin önemsendiği ve öğrencilerin yönlendirildiği,
Kaliteli eğitim öğretim hizmetinin verildiği
güçlü kurum kültürüne sahip okullar hedeflenmektedir.

4. Yöntem ve Plan:
4.1. Yöntem
Beyin fırtınası, Sebep-Sonuç Diyagramı ve Gannt Diyagramı yöntemleri
kullanılmıştır.
4.2. Plan
Çalışma doğrultusunda hazırlanan eylem planın çerçevesinde her seviyeden okul
yönetici ve öğretmenleri ile işbirliği içerinde toplantılar planlanarak çalışmaya yönelik
önerileri alınmış, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel örgün öğretim kurumlarında
eğitim-öğretim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda performans kriterleri
belirlenmiş ve belirlenen kriterlere yönelik içerik oluşturularak sistem yazılımı
gerçekleştirilmiştir. Sisteme yönelik maliyetlendirme eylem planına alınmıştır.

Plan doğrultusunda tüm ilçe okullarına “KBİ” çalışması ile ilgili bilgilendirme
toplantıları yapılarak çalışma tanıtılmıştır. Gönüllülük esasıyla başlatılan “KBİ” çalışmasını
ilk yıl 133, ikinci yıl 406 okulumuz uygulamıştır.

213

Okullardan alınan geri bildirimler, izleme ve değerlendirmeler sonrası sistem revize
edilmiş ve okulların kendi performanslarını değerlendirilebilmeleri için güçlü ve
iyileştirmeye açık alanları raporlaştırılmıştır.
5. Uygulama
5.1.Çalışmanın uygulanması
Kalite Bizim İşimiz” çalışması web tabanlı sistemdir. “Kalite Bizim İşimiz”
çalışmasında yer alan menü başlıkları:
 Ekiplerin Oluşturulması-Personel/Ekip Tanımları-Ekip Parola Oluşturulması
 Kriter Takvimi -Uygulama Adımları -Doküman Yükleme -Puanlama Girişi -Ana ve
Alt Kriterler
 Ekiplerin Oluşturulması: Bu bölümde ekiplere yönelik bilgilendirmeler yer
almaktadır.
 Personel/Ekip Tanımları: Okul personeline ait bilgiler ile Öğretmen Takdir Tanıma
sistemi ve Kalite Bizim İşimiz ekibine dahil olan öğretmenler tanımlanmaktadır.
 Kriter Takvimi: Kritere yönelik takvim yer almaktadır.
 Uygulama Adımları: Uygulamaya yönelik bilgiler yer almaktadır.
 Doküman Yükleme: Çalışmaya yönelik hazırlanan verilerin yüklenmesi
 Puanlama Girişi: Kriterlere yönelik puanlama yer almaktadır.
 Kriterler: Kurum ve Bireysel öğretmen performans göstergelerini belirleyen kriterler
yer almaktadır.
Kurum Performansı Kriterleri: Sistemde okulların seviye ve faaliyet alanlarına yönelik 5
Ana Kriter ve ana kriterlere yönelik ortalama 70 alt kriterler tanımlanmıştır.
Öğretmen Performansı Kriterleri: Bireysel performansa yönelik ortalama 35 alt kriterler
tanımlanmıştır.
Sene başında yapılan“KBİ” çalışması toplantısında ekiplerde görev alacak
öğretmenler ile öğretmen performans değerlendirmesi olan Takdir Tanıma Sistemi’ne dahil
olacak öğretmen isimleri belirlenir. Haziran ayında okul idaresi tarafından belirlenen
Bireysel öğretmen kriterlerine yönelik girişler yapılır. Öğretmenlerin kişisel
performanslarına yönelik hazırlanan kriterlere verdikleri cevaplar doğrultusunda
puanlamaları ve sıralamaları yapılır. Takdir Tanıma Sistemine üye olan her öğretmen kendi
okul kategorisinde değerlendirilir.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Çalışmaya yönelik izleme kriter takvimi doğrultusunda yıl içerisinde her an
yapılabilmektedir. Değerlendirme masa başı ve saha ziyareti olmak üzere 2 aşamalıdır. Masa
başı değerlendirmede puanlamaya bakılmaksızın belgelerin kriterle ilişkisi ve doğruluğu
kontrol edilmektedir. Değerlendirmeden sonra otomatik oluşan puan sıralamasında % 50
puan barajını geçen okullara saha ziyareti gerçekleştirilmektedir. Saha ziyaretinde “Kalite
Bizim İşimiz” çalışmasının işlerliği, ekip ruhu, alt kriterle ilgili uygulamaların yerinde ve
doğru uygulanması tekrar değerlendirilmekte ve okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise olmak
üzere 4 kategoride puan üstünlüğüne göre Genel Sıralama alınmaktadır.
Masa başı ve Saha ziyareti değerlendirme sonuçları 4 kategoride İl Genel Sıralama, İlçe
Genel Sıralama ve her bir Ana Kritere yönelik sıralama alınabilmektedir. Ayrıca kriterlere
verilen cevaplar doğrultusunda güçlü ve iyileştirmeye açık alanlara yönelik Genel Rapor
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oluşmakta ve okullar yıl içindeki performanslarını değerlendirebilmektedir. Öğretmen
performansına yönelik değerlendirme kurum performansı gibi yapılmaktadır.

6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
“Kalite Bizim İşimiz” çalışması ile Performans kriterleri ve göstergeleri belirlenmiş;
belirlenen Okul/Kurum Performansına yönelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında gönüllü
133, 2014-2015 yılında 406 okulumuzda uygulamıştır. Bireysel Öğretmen Performansına
yönelik Takdir Tanıma Sistemi performans kriterleri ile ilk yıl 582, ikinci yıl 2894
öğretmenimiz değerlendirilmiştir.
“Kalite Bizim İşimiz” çalışması ile Kurum/Bireysel Öğretmen performansları tarafsız
ve objektif olarak değerlendirilmiştir. Sistemdeki kriterlerin okullar tarafından dikkate
alınması ve uygulamanın % 100’ün üzerinde artması, hem okul hem de il performansının
artmasını ve ekibimizce belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamıştır. “KBİ” ile alt kriterlere
yönelik alınan son iki yıla ait karşılaştırmalı istatistik verilere göre; Beyaz Bayrak için
müracaat eden ve Beyaz Bayrak alan okul sayıları temizlik ve hijyen konusunda okulların
gerekli şartları oluşturduğunu, dilek- öneri sistemi ile memnuniyet anketi uygulayan okul
sayıları paydaş önerilerinin dikkate alındığını, öğretmen tanıma karteksi dolduran ve
görevlendirmelerde dikkate alan okul sayıları kaynakların etkin kullanıldığını, öğretmen ve
veli talebi alarak halk eğitim aracılığı ile okulda seminer/kurs açan okul sayısı ile yüksek
lisans ve doktora yapan öğretmenlere destek olan okul sayıları insan kaynaklarının
gelişiminin desteklendiğini, ayrıca veli eğitimleri ile hayat boyu öğrenmenin desteklendiğini,
öğrenci risk analizi yapan ve gönüllü eğitim koçluğu uygulayan okul sayıları, sorun yaşayan
risk grubu öğrencilerin göz ardı edilmediğini, sosyal sorumluluk, AB ve Tübitak projeleri
müracaat ve kabul sayıları proje faaliyetlerinin hayata geçirildiğini, sosyal, kültürel, sportif
yarışmalara katılım sayıları ders dışı diğer faaliyetlerin önemsendiği ve yetenekli
öğrencilerin yönlendirildiğini, çalışan ve velilere yönelik etkinlik düzenleyen okul sayıları
güçlü kurum kültürüne sahip okul hedeflerimizin“KBİ” Sistemi ile hayata geçirildiğinin
göstergesidir.
“KBİ” ÇALIŞMASINA AİT İSTATİSTİK VERİLER

2013-2014

2014-2015

Beyaz Bayrak Müracaat Sayısı

47

254

Beyaz Bayrak Alan Okul Sayısı

21

206

Memnuniyet Anketlerini Uygulayan Okul Sayısı

90

573

Öğretmen Tanıma Karteksi Uygulayan Okul Sayısı

38

308

Öğretmenlerin Gelişimine Yönelik Açılan Kurs Sayıları

24

116

Velilere Yönelik Açılan Kurs Sayıları

25

114

Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan kurs sayıları

3771

5403

Hayat boyu öğrenme kapsamında kursiyer sayısı

84232

179009
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6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
İlimize özgü hazırlanan ve uygulaması devam eden çalışmanın diğer iller içinde örnek
teşkil ederek uygulanabileceği ve yaygınlaştırılabileceği düşünülmektedir.
KAYNAKLAR
Okullarda Süreç Yönetimi –MEB 2011.
ÖZDEMİR, S Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi -Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü.

216

TURİZMİN YÜKSELEN SESİ” PROJESİ
SADETTİN SAGİT, ssagit@hotmail.com,
ABDULAZİZ YUK,abdulazizyuk@gmail.com,
SERCAN ÖZCAN ÜNLÜ,sercanunlu@gmail.com,
UMAY KURDOĞLU, umaykurdoglu@hotmail.com,
NURAN ŞEN, nuransen.3@gmail.com,
Balıkesir Ayvalık Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 128351@meb.k12.tr.
ÖZET
Uygulama otellerinin amacı, öğrencilerimizin teorik olarak edindikleri bilgilerin üzerine,
pratik eğitimlerini, misafirler ile yüz yüze ve iletişim halinde yapmalarını sağlamaktır.
Bizler de; Sektörün ihtiyacı olan, kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan, donanımlı, bilgili,
yenilikleri takip eden, sektördeki gelişmeleri kendi otellerinde görerek ve uygulayarak
mesleğe adım atan gençler yetiştirmeyi amaç edindik .
Bu hedeften yola çıkarak , Türkiye’de bulunan tüm uygulama otellerinden farklı olmaya
ve gerek donanım , gerekse hizmet kalitesi bakımından her alanda gelişime ve değişmeye
çalıştık. İnovasyon çalışmaları sonucunda uygulama otelleri arasında farklı çalışmalara imza
atmayı başardık.
ABSTRACT
Theaim of practicehotels is toensureourstudentsthattheymakepracticesfacetofaceand in
touchwithtourists as well as theireducationbased on theory.Andwehavetheaim of
educatingyouthforwhomthetourismsectorneeds;whoarequalifiedforthesector,skillfulandinno
vativeandwhoseestheimprovements in thesectorpractising in theirownhotels.
Withthisaim,wehavetriedtochange
in
allfieldsandhavetriedto
be
differentfromallpracticehotels in Turkey in terms of fullcomlementandquality of
service.Wehavesucceeded in doingvariousprojectsamongpracticehotels as a result of
innovationmission.
1. Giriş
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1994 yılında yapımına başlanan kurumumuz yıllarca
ödenek yetersizliğinden atıl durumda kalmıştır. Okulumuzda öğrencilerimiz turizm
alanında eğitim görmektedir. Okulumuz okul binası, öğrenci pansiyonu ve uygulama oteli
olmak üzere 3 ana birimden oluşmaktadır: Okul binasında 36 derslik ve 7 atölye mevcuttur.
120 kişi kapasiteli okul pansiyonumuzda 80 öğrenci kalmaktadır. Uygulama otelimiz ise 1
Haziran 2013 yılında hizmete açılmıştır. Uygulama otelimiz 176 oda 352 yatak kapasiteli
olup yaz döneminde pansiyonumuzun kullanımı ve ek yataklar ile 500 yatak kapasitesine
ulaşmaktadır. Türkiye’nin en büyük Uygulama Oteli olarak faaliyet gösteren kurumumuzda,
Haziran-Aralık aylarında 17.000 konaklama yapılmıştır. Otelimizde 350 - 250 ve 150 kişilik
olmak üzere 3 konferans salonu mevcuttur. Ayrıca 400 kişilik restoran, 1 büyük ve 1 küçük
olmak üzere 2 adet yüzme havuzu mevcuttur. Açıldığı günden itibaren başta Millî Eğitim
Bakanlığı olmak üzere 40’ın üzerinde seminer, toplantı ve konferansa ev sahipliği yapmıştır.
Bu bağlamda;
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Bölge endüstrisinin önemli bir kısmını temsil eden turizm sektörü, özellikle ilçemizde
çok hızlı bir gelişim göstermekte. Nüfusu 65.000 olan ilçemizde bu sektörün en önemli
unsurlarından biri olan personel ihtiyacı, bu hıza ayak uyduramamakta ve kalifiye personel
ihtiyacı hızla artmaktadır. Bu nedenle İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün eğitim amaçlarından
biri olan konaklama hizmetleri ile ülkemizi ziyaret eden yabancı misafirlerimizin
beklentilerinin altında kalmayan bir hizmet anlayışını ortak bir payda altında birleştirme
amacıyla, hali hazırda sektöre uyum sağlamak için eğitim gören 35 öğrencimizin uygulama
eğitiminde edindikleri deneyimleri kendilerine sunulan imkânlar sayesinde Avrupa’da
yerinde uygulama şansını yakalama, edindikleri mesleki deneyimlerin yanı sıra konaklama
hizmeti anlayışını da farklı bir perspektiften inceleme fırsatı bulma, yabancı dilde iletişim
kurabilmenin gerekliliklerini ve güzelliklerini keşfetme ve farklı bir kültürün hayat tarzını
inceleme fırsatı bulma ve bunun sonucunda da kalifiye personelle sektörün hızına ayak
uydurmak için konaklama hizmetlerini en üst seviyeye taşımak amacıyla uygulamayı
gerçekleştirmek istiyoruz.
2. Problem Durumu
Okulumuzda staj yapan öğrencilerimizin, mezun olduktan sonra çalışacakları 5 yıldızlı
otellere uyum sağlayamamaları. Konaklama hizmetlerinin ve konferans salonlarının yetersiz
olması nedeniyle artan talebin karşılanamaması. Öğretmenlerimizin, materyal
yetersizliğinden dolayı, ihtiyaç duyulan stajlarını gerçekleştirme niteliklerinin az olması.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Uygulama Otelimizde niteliği arttırmak amacıyla, tüm büyük otellerde var olan İBEM
(Ön Büro Otel Yönetim Sistemi) tüm ürün giriş ve çıkışları, rezervasyonlar, muhasebe işleri,
check in-checkout işlemleri, demirbaş takibi, güvenlik güçlerine bilgi verme, online
rezervasyon vb. iş ve işlemleri yapmaya olanak sağlayarak, öğrencilerimizin diğer uygulama
otellerinden farklı olarak kazanacağı tecrübe ve bilgi birikimine öncülük etmiş olacaktır.
Müşteri tipleri ve müşteri tiplerine uygun ilişki biçimleri, müşteri ilişkileri yönetiminden
temel iletişim yaklaşımları ve müşteri temas konularında hazırlanan projeler ile
öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm personele uzmanlarca eğitim verilerek, hem
öğrencilerin staj eğitimlerini daha kaliteli hale getirmek, hem de personelin alanında yetkin
kişiler olmasını sağlamak amaçlanmıştır.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Yürütülen çalışmalarda; belirli bir bilgi kümesinin, ilgi duyulan bazı özelliklerini
araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Bilimsel veri toplama açısından ise; nicel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, niceliksel,
sayısal ve kaynak verilerine dayalı araştırma yöntemi olan kaynak taraması yöntemi
kullanılmıştır.
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4.2 Plan
Faaliyetler

Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Periyodik

20.09.2015

01.05.2016

Alan Şefi

Belirtilen tarihler arasında 3
aylık periyotlar halinde 2 defa
eğitim gerçekleştirilmiştir.

Tesis Çevresi bitki dokusu
oluşturma ve koruma

07.12.2015

29.04.2016

Şef

Yeni yeşillendirme alanlarının
tespiti
ve
bakım
onarım
çalışmalarının sürdürülmesi.

Sıcak su teminin yenilenebilir
enerji
sistemlerinden
sağlanması.

15.09.2015

15.02.2016

Alan Şefi

Mevcut araç gereçlerin kapasite
bakım
ve
onarımlarının
gerçekleştirilmesi.

Atık
değerlendirilmesi

yağların

15.09.2013

03.05.2016

Şef

Büyükşehir Belediyesi anlaşmalı
firmaya teslim edilmektedir.

Yemek
Artıklarının
Değerlendirilmesi

15.09.2014

03.05.2016

Alan Şefi

Yemek
artıkları
ziyan
edilmemekte
olup,
hayvan
barınağını yiyecek ihtiyacın
karşılanmasında
değerlendirilmektedir.

Yapılan
yazışmaların
elektronik
ortamda
gerçekleştirilmesi için altyapı
hazırlanması.

15.09.2014

03.05.2016

Müdür
Yardımcısı

Kullanılan yöntemler ile kağıt
sarfiyatında çok büyük verim
elde edilmiştir.

Bisiklet
kullanımını
sağlayarak, çevre duyarlılığına
dikkat çekmek.

15.06.2015

03.05.2015

Alan Şefi

Egzoz emisyonunu en aza
indirmek için bisiklet kullanımı
ve yolları teşvik edilmektedir.

Çevre Politikası
Eğitimi

5. Uygulama
Okulumuzda görev alan tüm personele, çevre ve eylem planı, çevre politikası, su ve
kimyasal kullanımı ile atık bertarafı konularında periyodik olarak eğitim verilmektedir.
Yürütülen faaliyetler her ay düzenli olarak değerlendirilmekte, tesis içi ve çevresindeki
ağaç ve bitki dokusu korunmakta, sıcak su ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanmakta, elektrik
ve su tüketimi sürekli raporlanmakta, zira bir katın saatte 1200W olan elektrik tüketimi
saatte 200W’a düşürülmüş olup 1000W tasarruf edilmiştir. Atık mutfak yağları düzenli
olarak depolanarak geri dönüşüme gönderilmekte ve bunun sonucunda da tesiste kullanılan
araçların yakıt (biodizel) ihtiyacı karşılanmaktadır. Mutfakta artan yemekler hayvan
barınağına gönderilmektedir. Kullanılan teknoloji sayesinde odaların kapılarının açılması ve
kapanması ile doğrudan ilişkili olan ısıtma ve soğutma sistemi otomatik olarak devreye
girerek enerji sarfiyatı azaltılmış olup, çevreye verilen zarar en aza indirilmiştir.
Çevreye duyarlı olan Uygulama Otelimiz; otel misafirlerimize bisiklet temin etmek, hobi
etkinlikleri için bitki yetiştirme faaliyetleri gerçekleştirmek gibi çevresel duyarlılığı da ön
planda tutan bir vizyonla örnek teşkil etmektedir.
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6. Sonuçlar
Turizm sektöründe kalifiyeli eleman yetiştirilmesini amaçlayarak başladığımız bu
uygulamada etkilerin günlük hayatla uyuşmasına çok dikkat ettik. Otelimiz hızla gelişen ve
değişmeye devam eden teknoloji, insan ilişkileri ve müşteri memnuniyeti konularında
gerçek ortamların birebir uygulamasını görebileceğimiz bir yer haline geldi. Nitekim bu
süreçte takip ettiğimiz kaynakların dışında ziyarette bulunduğumuz örnek uygulama otelleri
ve özel sektördeki oteller bizlerin amaca ulaşmamızda önemli ölçütler oldu.
Bugün Millî Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim merkezi olarak da kullanılan otelimizde
ağırladığımız misafirlere uygulanan anketler de bizim en önemli ölçütlerimizden biridir.
Müşteri memnuniyetimizin göstergesi olarak da yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet gösteren
otelimizdeki doluluk oranları günden güne artmakta, rezervasyonlar aylar öncesinden
alınmaya başlanmaktadır. Böylece staj yapan öğrencilerimiz de aktif olarak yetenek ve
becerilerini düzenli olarak geliştirmektedir.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz konsorsiyumunda ulusal ajans kapsamında yurtdışında
İngiltere, Almanya Ve İtalya gibi ülkelerde staj yapma imkânı bulan öğrencilerimiz ve
danışman öğretmenlerimize uygulanan anketler ve yurtdışı ortaklarımızla yapmış
olduğumuz istişareler neticesinde hizmet, kurumsallık, çevre duyarlılığı, iş güvenliği ve iş
disiplini alanında 5 yıldızlı otellerde aranan standartlara ulaşılmıştır.
Atıl durumda yıllarca kullanılmayan Uygulama Oteli binası, Müdürlüğümüz stratejik
planı doğrultusunda ele alınarak faal hale gelmiştir. Binanın karkas halinden bugünkü
durumuna kadar geçen 2.5 yıllık süreçte özellikle staj yapan öğrencilerimizin çalışma
alanlarında; departmanlarda kullanılan araç-gereç, materyal, donatım malzemeleri gibi
ihtiyaçların sürekli modernizasyonu sayesinde, öğrencilerimizin bu alanda kendilerini daha
da geliştirerek mezun olduklarında 5 yıldızlı otel standartlarında uygulama yapmış olmaları,
çalışacakları farklı otel konseptlerine zorlanmadan kolay adapte olmalarını sağlamaktadır.
24 saat hizmet veren Uygulama Otelimiz, elektrik sarfiyatını azaltmak için LED
teknolojisini kullanarak gerek kendi döner sermayesine gerekse ülke ekonomisine katkı
sağlamıştır. Türkiye’de ki 65 uygulama oteli arasında sadece Uygulama Otelimizde ve özel
sektör otellerinde kullanılan İBEM (Ön Büro Otel Yönetim Sistemi) programı sayesinde
öğrencilerimiz, özel sektördeki oteller standardında uygulama imkânı bularak sektörde ön
sıralarda yerlerini almaktadır.
Kullanılan havlu-çarşaf değişim kartları ile otel misafirlerimizin istediği zamanda çarşaf
ve havluların değişimi yapılarak misafirlerimizin rahatı ön planda tutulmuştur. Ayrıca bu
uygulama sayesinde mefruşat ürünlerinde sürekli deterjan kullanımının da önüne
geçilmiştir.
Odaların yer döşemelerinde halı yerine sudan etkilenmeyen, ısı yalıtımlı ve kaymayı
önleyici parkeler kullanılması sayesinde temizlik ve hijyen ön planda tutulmuş otel
misafirlerimizin memnuniyeti üst seviyeye taşınmıştır. Özellikle odalarda düşmeler sonucu
oluşabilecek yaralanmaları önlemek için baza kenarlarında, köşeli mobilyalarda yumuşak
deri kaplamalar kullanılarak güvenlik ön planda tutulmuştur.
İş Güvenliği raporu hazırlatarak misafirlerimizin de görüşleri doğrultusunda risk analizi
yapılmıştır. Misafirlerimiz için bitki yetiştirme alanı, doğa gezisi için bisiklet temini gibi
çevreci faaliyetleri ön planda tutarak bölgede ekolojik turizmin de öncüsü olmuştur.
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Her geçen gün artan seminerlerin sayısı ve katılan kişi sayısı ile konaklama yapan
misafirlerimizin sayısı uygulama otelimizin kısa sürede ulaştığı başarının kanıtı olmuştur.
6.1 Paydaşlara sağlanan katkılar
Millî Eğitim Bakanlığının hizmet içi eğitim merkezi haline gelen uygulama otelimizde
MEB’in yaptığı; 24 Haziran – 8 Kasım 2013 tarihleri arasında toplamda 5 farklı seminere 768
kişi, 27 Ocak 2014 – 8 Ağustos 2014 tarihleri arasında toplamda 11 farklı seminere 2054 kişi,
10 Ocak 2015 – 16 Aralık 2015 tarihleri arasında toplamda 36 farklı seminere 4907 kişi
katılmıştır. Yıllara göre; 2013 yılında toplamda 14,430 kişi konaklamış olup doluluk oranı
%20’dir. 2014 yılında toplamda 31,314 kişi konaklamış olup doluluk oranı %33,57’dir. 2015
yılında toplamda 44,399 kişi konaklamış olup doluluk oranı %55,61’dir.
6.2 Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Uygulama otelimiz yıllardır atıl vaziyette bulunmaktaydı. Çok kısa vadede ele
aldığımız stratejilerle bugünkü noktaya gelmiş olmamızdan dolayı uygulamanın farklı
kurumlara da yansıyabileceğini düşünüyoruz. Uygulama otelimizin 4 mevsim açık olması ve
müşteri ağırlamasının yanında Hizmet içi seminerlere de ev sahipliği yapması neticesinde
ağırladığımız misafirlerimizin görüş ve temennileri bizleri daha fazla düşünmeye itmektedir.
Uygulama otelimizin yanında bulunan okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz de bu
yaygınlaştırmanın basamaklarından biridir. Gerek otelimizde gerekse yurtiçi ve yurtdışı
farklı otellerde edindikleri tecrübeleri ülke genelinde yaygınlaştırmalarına katkı
sağlayacaklardır.
Yaygınlaşma çalışmaları için uygulama otellerinin öncelikle iç analizlerini yaparak
eksik ve ihtiyaç yönlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Diğer kurumlara yapacakları
ziyaretlerle uygulama yöntemleri incelenerek kendi ortamlarında uygulanmaya başlanabilir.
Otel ziyaretleri yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli basamaklarından birisidir.
Uygulama adımlarında ele aldığımız çalışmaların her biri araştırma temelli, müşteri
odaklı ve planlı bir çalışmanın sonucudur. Bu nedenle 2,5 yıl gibi kısa bir sürede uygulama
otelimizde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler ışığında eğitim kalitesinde yaşanan
gelişmelerle kalifiye eleman yetiştirme ve turizm cenneti olan ülkemizde turizmin gelişmesi
daha kolaylaşacaktır.
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DÜNYAYI KEŞFEDİYORUM PROJESİ
Havva KARAKAYA ÇİÇEK , h_v_v_@hotmail.com,
Çanakkale Kepez Atatürk İlkokulu.
ÖZET
Okulumuzda yaklaşık 300 adet kitabın bulunduğu 25 metre karelik bir alanda eski masa
ve dolaplarla doldurulmuş bir alan vardı. Öğrencilerin burayı kütüphane olarak algılaması
mümkün değildi. Öğrencilerimize böyle bir alanda okuma alışkanlığı kazandırmak
imkansızdı. Okumanın öneminden bahsederken bu bölümü kütüphane olarak adlandırmak
çelişkiliydi. Öncelikle giriş katta kütüphane için uygun bir ortam oluşturuldu. Fiziki ortamın
oluşturulması için gerekli maddi desteği sağlayacak hayırseverle görüşüldü. Hayırsever
kütüphanemizin fiziki donanımını oluşturduktan sonra ülke genelinde kitaptoplama
kampanyası başlatılarak öğrencilerimizin ufkunu açacak ilgisini çekecek 4500kitap toplandı.
Ders programlarına birer saat okuma saati eklendi. Öğrencilerin okuduğu kitapların kayıtları
titizlikle tutuldu. Öğrencilerin okuma hızlarının ve ders başarılarının arttığı şiddet ve kavga
olaylarının azaldığı gözlemlendi. Velilerin okula olumlu tutum geliştirdiği okul ile işbirliği
içinde olduğu sonucuna varıldı.
ABSTRACT
Ourschool had an area filled with old tables and cupboards in an area of 25 square
meters with about 300 books. Itwas not possible for the Students to perceive it as a library. It
was impossible for our Students to get a habit of reading such an area. It was contradictory
to call this department library when talking about the importance of reading. Firstly, a
suitable environment for the entrance floor library was created. It was discussed with
philanthropists who would provide the necessary financial support for the creation of the
physical environment. After creating the physical equipment of our charitable library, a book
collection campaign was launched throughout the country to attract 4,500 books to attract
the interest of our Students to open their horizons. A few hours of reading hours were added
to the course schedule. The records of the books that the Students read were
meticulouslykept. It wasobserved that the speed of reading of the Student sand the violence
and fighting events that the lesson successes were getting decreased. It was concluded that
the parents were in cooperation with the school where they developed a positive attitude
towards the school.
1.Giriş
Tarihimizde hakan ve padişahlarımız kitaba, âlime, ilime ve kütüphaneye büyük
önem vermişlerdir. Selçuklular döneminde Sultan Melik Şah, Sencer, Baybars kitaba, âlime,
ilme ve kütüphaneye çok değer vermişler, birçok şehirde medrese ve kütüphane
kurmuşlardır.
Osmanlılar döneminde Sultan II. Murat kitaba, kütüphaneye çok önem verirdi. Fatih
Sultan çok kitap okurdu ve zengin kütüphanesi vardı. Yavuz Sultan da kitaba o kadar çok
meraklı idi ki, savaşa giderken bile seyyar kütüphanesini yanında bulundururdu. Kanuni
Sultan Süleyman ise edebi yanı güçlü şair idi ve kitap ve kütüphaneye çok değer verirdi.
Osmanlı toplum hayatında kitabın önemli bir yeri vardı ve hediyeleşme geleneğinde de
kitap en önemli öncelik olmuştu. Padişah IV. Mehmet, Edirne’de iki şehzadesinin
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evlenmeleri dolayısıyla yapılan düğünlerde, şehzadelere düğün hediyesi olarak verilen
kitapların önemli yer tutması, kitaba verilen değeri göstermektedir.
Sultan III. Ahmet (1673-1736), kitaba ve ilme ve fikir adamlarına değer veren bir
padişahtı. Kültür ve medeniyet bakımından Avrupa’yı yakından takip etmiş ve matbaanın
gelişini sağlamıştır. İlim ve kültür bakımından faydalı eserlerin basılmasını, halkın
okumasını isteyen Sultan, faydalı kitaplar basıla diye ferman yayınlamıştır.
Atatürk de kitaba çok meraklı idi. Hayatının çoğu savaşlarda geçtiği halde 1800 kitap
okumuştu. Okuduğu kitaplardan tam iki yüz bin satırının altını çizmiştir. Aşırı
meşguliyetine rağmen bu kadar kitap okuması bize örnek olmalıdır (Bayraktaroğlu,2014).
2.Problem Durumu
Toplumlar kültürlü oldukları ve eğitime gereken önemi verdikleri ölçüde kendilerini
başkalarına kabul ettirebilirler. Eğitilmiş insan gücü ise eğitim kurumlarının ayrılmaz bir
parçası olan kütüphaneler yani bilgi merkezleri ile okulların işbirliğiyle mümkün olacaktır.
Araştıran, kendini yetiştiren, kendine sunulan bilgiyle yetinmeyip daha fazla bilgiyi nereden
nasıl bulacağını sorgulayan insanların yetiştirilmesinde ve okuma alışkanlığının
kazandırılmasında okul kütüphanelerinin önemi çok büyüktür.
3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amaçları
Fiziksel imkânlar bakımından çocuklarımızın yaş grubuna hitap eden, ilgilerini çeken
bir ortam sunarak okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumayı sevdirmektir.
3.1. Çalışmanın hedefleri
 Kütüphaneyi çocuklar için ilgi çekici hale getirmek.
 Öğrencilere ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.
 Öğrencilere araştırma sorgulama alışkanlığı kazandırmak.
 Okulumuzu ilimiz halkına tanıtmak.
 Okul toplumunu ve halkı bir araya getirmek.
 Okul-aile ilişkilerini ve ailelerin okula aidiyetlerini güçlendirmek.
4.Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Kütüphanemizi zemin katta oluşturabilmek için zemin kattaki bir sınıfımız ikinci
katta boşta bulunan sınıfa taşınmıştır. Kütüphane oluşumu için gerekli plan yapıldıktan
sonra maddi kaynağı sağlayacak hayırseverle görüşülmüş ve il müdürlüğünden onay
alınmıştır.
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4.2.Plan

5.Uygulama
Çalışmamın projesi tasarlanıp gerekli izinler alındıktan sonra projeyi hayata
geçirebilmek için kaynak arayışına girilmiş hayırsever vatandaşımızın desteğiyle çalışmama
başladık. Öncelikle zemin katta boş alan oluşturmak için zemin kattaki bir sınıfımızı ikinci
kata taşıyarak uygun alanı oluşturduk. Okulun uygun yerlerine tanıcı afişleri astık.
Kütüphanemizin zengin kaynaklara sahip olması için ülke genelinde kitap toplama
kampanyası başlattık. Öğrencilerimizin ilgisini çekecek klasik kütüphane anlayışından
uzaklaştıracak ve kitap okumayı sevdirecek ortamı hazırlamak için yaş gruplarına uygun
fiziki ortamı sunacak mobilya, duvar boyası, perde vb malzemelerin teminini
gerçekleştirdik. Tüm hazırlıklarımız bittikten sonra öncelikle sınıfların ders
programlarındaki Türkçe saatlerini birer saat kütüphanede okuma saati ekledik. Açılış ve
tanıtım programlarımızı yaptık.
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6.Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar




Kitap okumayı sevmeyen öğrencilerin oranı % 33’ ten % 3’ e inmiştir.
Haftada en az bir kitap okuyan öğrencilerin oranı % 44’ten, % 60’ a yükselmiştir.
Okul kütüphanemizin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı % 3’ ten % 100’e
yükselmiştir.
 Okul kütüphanemizden kitap alanlar % 3’ten % 100’e yükselmiştir.
 Okul kütüphanesinde zaman geçirmeyi sevenler % 20’den, % 100’e yükselmiştir.
 Kütüphanede aradığı bilgilere ulaşanların oranı % 30’dan, %100’e yükselmiştir.
 Kütüphanede kitap okumaktan zevk alanların oranı %3’ten, %100’ e yükselmiştir.
 Kütüphane ortamında kendini rahat hissedenlerin oranı % 3’ten, % 100’e
yükselmiştir.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Projemiz ilde örnek teşkil etmiş bizden sonra zenginleştirilmiş kütüphane olarak iki
okula daha açılmış, kütüphanesi olmayan okullar koridor kütüphaneleri oluşturmaya
başlamıştır.
KAYNAKLAR
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ÖZET
Bu araştırma; dünyadaki güncel uygulamalar ve Türkiye’deki problemler ışığında
öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik bir modelin geliştirilmesi ve uygulamasını
kapsamaktadır. Model temel olarak, üniversite ile okulu okul ortamında, öğretmenlerin
ihtiyaçları bağlamında bir araya getirerek teori ile pratiğin bütünleştirmesini
amaçlamaktadır. Ayrıca model, öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili sürekli
danışabilecekleri bir uzmanın okulda görev alması yönüyle de sürekli profesyonel destek ve
sorunların anında ve yerinde çözülmesine imkan sağlayan bir yapı arz etmektedir. Bu
çerçevede Diyarbakır Sur ilçesi Küçükkadı İlköğretim okuluna Dicle Üniversitesi Eğitim
Fakültesinden uzman bir öğretim elemanı Mesleki Gelişim Danışmanı olarak
görevlendirilmiştir. Ayrıca Mesleki Gelişim Danışmanı ve okul tarafından belirlenen
zamanlarda ve konularda, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından
seminerler düzenlenmiştir. Çalışma sonucunda öğretmenler önemli düzeyde motive olmuş
ve bu motivasyonları eğitim-öğretime ve öğrencilere yansımıştır.
ABSTRACT
This study aims to present the development and implementation of teacher
professional development model based on the existing problems in Turkey. The model aims
to integrate the university and school, theory and practice via enabling the meeting of
teachers and scholars regarding the needs of working teachers in actual school environment.
This teacher professional development model is also distinguished in that there is a constant
expert whom the teachers can consult anytime reagarding their professional development
and it enables to solve the problem immediately at school environment. Within this scope an
expert who is working in the University of Dicle, Faculty of Education is appointed as a
professional development advisor for Küçükkadı Primary School in the district of Sur,
Diyarbakır. Seminars are also organized by Professional Development Advisor with
contribution of scholars in University of Dicle, Faculty of Education based on the needs
analysis of teachers. The findings of the study indicate that teachers are highly
motivated and their highy motivation affected their teaching practises positively as a result
of implementing the new professional development model.
1. Giriş
Öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri eğitimin kalitesinde önemli
bir belirleyicidir. Mart 2016 Millî Eğitim istatistikleri ve MEB Bakanı Nabi Avcı’nın
açıklamaları doğrultusunda ortaya çıkan tabloya göre ücretli öğretmenler dahil mevcut
öğretmen sayısı bir milyonu aşmıştır (MEİ, 2016, s.12-14; MEB, 2015, Online1). Bununla
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birlikte atanmayı bekleyenler ise 500 binin üzerinde ve her yıl da hızla artmaktayken,
öğretmen açığı ise 100 binin altına gerilemiştir (Online2, MEB, 2015). Bu tablo hâlihazırdaki
öğretmen sayısının atanacak öğretmen sayısının on katından fazla olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla öğretmen eğitiminin önemi ihmal edilmemekle birlikte; bu durum sayısal
ağırlığın yoğunlukta olduğu meslek hayatına devam eden öğretmenlerin mesleki
gelişimlerinin en az hizmet öncesi eğitim kadar önemsenmesi gerektiğini göstermektedir. Bir
öğretmen, üniversitede belli bir süre zarfında aldığı eğitimle öğretmenlik görevine
hazırlanmaktadır. Bu süreçte öğretmen adayının aldığı eğitimin kalitesini tartışmak bir tarafa
iyimser bir varsayımla, bu hizmet öncesi eğitim yeterli olsa bile, çok kısa bir süre sonra
güncelliğini yitirmekte (Aydın, 1987) veya öğretmen gelişmelere bağlı olarak (lisans
öğrenimi sırasında öğrenmediği) farklı bilgi ve becerilere ihtiyaç duymaktadır.
Çalışma yapılan alan, yapılan literatür ve saha taraması sonucu problemli bir alan
olmakla birlikte, Türkiye’de probleme ilişkin benzer (pragmatik ve uygulanabilir)
çalışmalara rastlanmamıştır. Yapılan çalışma, problemli alanla ilgili yapılan literatür ve saha
taramasıyla birlikte ilgili konuda, dünyadaki PISA’da başarılı olan ülkelerin
uygulamalarından da yararlanılarak bir model tasarlanmıştır. Konuyla ilgili uzman
akademisyen görüşleri de alınarak tasarlanan model çalışmanın yapıldığı okulda
uygulanmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çalışma bu yönleriyle özgünlük
taşımaktadır.
2. Problem Durumu
Çalışmada, bir milyonu aşkın bir muhatap kitlenin önemli bir ihtiyacı olan mesleki
gelişim çalışmalarının mevcut durumda istendik nitelik ve nicelikte olmayışından yola
çıkılarak bu probleme çözüm sunacak bir model geliştirme çabası söz konusudur. Mevcut
durumda öğretmenin mesleki gelişimine yönelik çalışmalar, daha çok her eğitim-öğretim yılı
başında ve sonunda gerçekleştirilen (ikişer haftadan toplam 4 haftalık) seminerlerden
ibarettir. Bu yaklaşım çağdaş mesleki gelişim anlayışına uymamakla birlikte mevcut haliyle
bile uygulanmamakta olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan ihtiyaç analizi sonucunda
öğretmenlerin mevcut mesleki gelişim etkinliklerine karşı önemli düzeyde olumsuz algı
içerisinde oldukları, yapılan çalışmaların ihtiyaçlara cevap vermediği ve tamamen
zorunluluktan kaynaklı bir katılımın söz konusu olduğu anlaşılmıştır. Bu derece önemli bir
konu olan mesleki gelişimle ilgili bu kadar olumsuz algının söz konusu olması, alternatif
arayışları beraberinde getirmiştir. Ve bu çalışma bir alternatif arayışı olarak uygulanabilir ve
sözü edilen problemlere çözüm sunacağı umulan bir model olarak ortaya atılmıştır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amaçları
 Mesleki gelişim etkinliklerini öğretmen ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda
gerçekleştirmek,
 Mesleki gelişim etkinliklerini okulda gerçekleştirmek,
 Okulda, üniversiteden eğitim bilimleri konusunda uzman bir mesleki gelişim
danışmanının bulunmasıyla;
 Öğretmenlerin danışıp istişare edebilecekleri birinin bulunmasını
sağlamak,
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Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları konularda üniversitedeki öğretim
üyelerinin seminerler vermesini organize etmek,
 Öğretmenlerin karşılaştıkları problemlerde destek sağlamak,
Öğretmenlerin sürekli gelişimlerini sağlamak.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Öğretmenleri güncel ve akademik bilgiyle desteklemek,
Öğretmenlerin motivasyonunu arttırmak ve önemli konularda farkındalık
kazandırmak,
Öğretmenin gelişimini sağlayarak öğrenci başarısını ve eğitimini geliştirmek,
Etkinlikleri uzman öğretim üyesi desteğiyle yapmak,
Seminerleri okul ortamında, samimi ve etkileşimli bir atmosferde yaparak kalıcı ve
etkili öğrenmeyi sağlamak,
Öğretmenlere, öz denetim, öz eleştiri ve öz yönelimli öğrenme gibi farkındalıklar
kazandırarak öğretmenin içsel motivasyonla hareket etmesini sağlamak,
Öğretmeni problem odaklı olmaktan çekip, çözüm odaklı hale getirmek,
Teoriyle pratiği birleştirerek, hem öğretim üyelerine (saha uygulaması imkanı
yönünden) hem öğretmenlere (alan uzmanları tarafından akademik destek sağlamak
yönünden) katkı sağlamak.












4. Yöntem ve Plan
Çalışmada bilimsel yöntemlere göre hareket edilerek, belli bir plan dâhilinde
uygulamalar yürütülmüştür.
4.1. Yöntem
Yapılan çalışmada bilimsel bir araştırma tekniği olan Tasarım Tabanlı Araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem döngüsel olarak yapılan tasarım-analiz-yeniden tasarım
süreçleri temelinde gerçekleşen, araştırmacı ve uygulayıcıları ve teoriyle pratiği bir araya
getiren ve probleme yönelik çözümlerin sahada test edilmesine ve geliştirilmesine imkan
sağlayan, eğitim öğretim çalışmalarının doğal ortamlarında izlenip, açıklanıp yine doğal
ortamlarına uygun yaklaşımlar geliştirme temeline dayanan, esnek ve sistematik bir
araştırma yaklaşımıdır (Shavelson vd., 2003; Wang ve Hannafin, 2005; Kuzu vd., 2011). TTA
bir problemin tespiti ve tanımlanmasıyla başlayıp, ilgili literatür taramasıyla ortaya konulan
bir tasarımın sahada geliştirilmesidir.
Bu çalışmada da problem tespiti yapılıp ilgili literatür taranarak sahada da bir grup
öğretmen üzerinde ihtiyaç analizi yapılmıştır. Elde edilen tüm bu bilgiler ve dünyadaki
uygulamalar ışığında probleme çözüm getirebilecek bir model tasarlanarak uzman görüşüne
sunulmuştur. Daha sona bu model çalışmanın yapıldığı okulda 2015 Eylül ayının başındaki
seminer döneminden başlayıp aralık ayı ortasına kadar uygulanmıştır.
4.2.
Plan
Etkinlikler

Başlama-Bitiş

1. Problemin tespiti ve literatür taraması

15.12.2014

Sorumlu ve Açıklama

20.05.2015
2. İhtiyaç analizi ve ilk tasarımın geliştirilmesi

15.06.2015
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Etkinliklerin;

planlama,

15.08.2015
3. Çalışma yapılan okuldaki öğretmen ve yöneticilere uygulama hakkında
kısa bilgilendirme

26.06.2015

4. Çalışma yapılan okulda Mesleki gelişim danışmanı tarafından
öğretmenlere çalışma hakkında ve farkındalık oluşturmaya yönelik yapılan
seminerler

09.09.2015

5. Mesleki gelişim danışmanının okulda çalışmalara başlaması (haftanın 34 günü, ortalama günlük 3-4 saat)

10.10.2015

11.09.2015

öğretim
üyelerinin
seminerlerini
organize
etme,
değerlendirme
sürecinin yönetilmesi ve
mesleki
gelişim
danışmanlığı kısımlarının
sorumlusu,
çalışma
ekibindeki Araştırmacıdır
(araştırma görevlisi).

15.12.2015
6. Birinci Seminer

13.10.2015

7. İkinci Seminer

06.11.2015

8. Üçüncü Seminer

19.11.2015

9. Dördüncü Seminer

27.11.2015

10. Beşinci Seminer

03.12.2015

11. Değerlendirme Süreci (Çalışmaya katılan paydaşlarla yapılan
değerlendirme görüşmeleri)

20.12.2015

Etkinliklerin
okuldaki
organize işlerinden sorumlu
kişiler
ise
çalışma
ekibindeki
okul
yöneticileridir.

25.12.2015

5. Uygulama
İki haftalık eğitim-öğretim yılı başındaki seminer döneminin (Eylül-2015) ikinci
haftasında Okul Mesleki Gelişim Danışmanı (OMGD – Üniversiteden eğitim bilimleri
konusunda uzman öğretim elemanı) okulu ziyaret etmiş ve toplam 3 gün öğretmenlerle
etkileşim halinde bulunmuştur. Bu 3 günlük süreçte, mesleki gelişimle ilgili farkındalık
oluşturma ve uygulanacak mesleki gelişim modeliyle ilgili bilgilendirme içeren seminerler
düzenlenmiştir.
Eğitim-öğretim dönemi başından itibaren OMGD 10 hafta boyunca haftanın (bazı
istisna durumlar hariç) her günü okulda zaman geçirmiştir. Bu süre zarfında öğretmenlerle,
öğretmenler odasında, informal bir iletişim ortamında çeşitli konularda sohbet yoluyla
paylaşımlar yapılmıştır.
Öğretmenlerden alınan talepler doğrultusunda belirlenen konularda, alanında uzman
toplamda 5 farklı öğretim üyesi (5 seminer) belirlenen günlerde okula gelerek öğretmenler
odasında seminerler icra etmişlerdir. Seminerler sohbet havasında, soru cevap imkânının
sunulduğu bir tarzda ve bazı küçük ikramlar (yiyecek-içecek) eşliğinde gerçekleştirilmiştir.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
 Öğretmenleri öğretim üyelerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmış ve
meslekleriyle ilgili önemli bilgiler elde etmişlerdir.
 Öğretmenler motivasyonel anlamda önemli düzeyde pozitif ilerleme sağlamışlardır.
 Öğretmenler meslekleri ve kendileriyle ilgili pozitif bir bakış açısı kazanarak, bunu
öğrenciye yansıtma gayretine girmişlerdir
 Öğretmenler özellikle alanlarıyla ilgili kitap okuma ve kendini geliştirme anlamında
önemli bir farkındalık düzeyine ulaşarak bu anlamda bir gayret içine girmişlerdir.
 Etkinlikler uzman öğretim üyesi desteğiyle yapılarak etkililik sağlanmıştır.
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Seminerler okul ortamında, samimi ve etkileşimli bir atmosferde yapılarak; eğlenceli
ve etkili öğrenme sağlanmıştır.
 Öğretmenlerin üniversite hocalarına karşı ön yargıları ve olumsuz algıları, olumlu
hale gelmiştir.
 Öğretmenlerin değer verildikleri ve muhatap alındıkları algısı önemli anlamda
pozitif bir etki oluşturmuştur.
 Öğretmenlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda seminerlerin yapılması, yapılan
seminerlere olan ilgilerini arttırarak verimliliği arttırmıştır.
 Okulda, ihtiyaç halinde öğretmenlerin danışabileceği bir uzmanın var olması hem
önemli bir ihtiyacı karşılamak hem de psikolojik olarak desteği hissetmek anlamında
önemli etkileri olmuştur.
 TEOG sınav sonuçları karşılaştırıldığında da -sınıf mevcutlarında önceki seneye göre
önemli bir artış olmasına rağmen ve yeni gelen öğrencilerin başarı düzeyleri düşük
olmakla birlikte- gözle görülür bir yükselme söz konusudur.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Gerek çalışmaya katılan öğretmen ve okul yöneticileri gerekse çalışmaya katılan öğretim
üyelerinin görüşleri, mutlaka her okula bu tarzda bir uygulamanın gerekliliği yönündedir.
Özellikle okulda belli zamanlar bulunan mesleki gelişim danışmanı uygulamasının ve
üniversite okul etkileşiminin çok önemli ve gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Sağlık
sektöründe uygulanan aile hekimliği uygulaması ve aile ve sosyal politikalar bakanlığında
uygulanmaya başlayan ve genişletilmesi düşünülen aile danışmanlığı uygulaması gibi;
okullarda da eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin gelişimine destek olacak bu tarz bir
uygulamanın çok gerekli ve uygulanabilir olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın
yaygınlaştırılması için, MEB ve YÖK işbirliğinde okullarda bu anlamdaki danışmanlık
görevini yürütecek uzmanlar yetiştirilebilir. Ayrıca özellikle üniversite-okul etkileşimini
sağlamak adına, öncelikli eğitim fakültelerinin olduğu yerlerde, öğretmenlerin mesleki
gelişimlerine öğretim elemanlarının destek vermelerini sağlamak adına yine bir MEB ve
YÖK işbirliğiyle bu çalışma yaygınlaştırılabilir.
Giriş kısmında verilen istatistiksel bilgiler gösteriyor ki mevcut durumdaki atanamayan
öğretmen sayısı en az 10-15 yıl boyunca öğretmen ihtiyacını karşılayabilecek miktardadır.
Diğer yandan bir milyonu aşkın bir öğretmen kitlesine sahip Bakanlığın sadece 7 tane hizmet
içi eğitim enstitüsü vardır. Bu modelle bir taraftan bir anlamda öğretmen yetiştirmeye
yönelik misyonunu yavaş yavaş kaybeden eğitim fakülteleri ile, diğer taraftan önemli
anlamda bir ihtiyacın söz konusu olduğu mesleki gelişim çalışma alanını bir araya getirerek,
ihtiyaç fazlası alandaki imkan ve kaynakları ihtiyaç alanına yönlendirerek, kaynakların etkili
ve verimli kullanılması sağlanmış olacaktır.
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YÜKSEK DEĞERLER SOKAĞI PROJESİ
Halime DEMİRCi ,
Erzurum Pazaryolu 75.Yıl YBO748201@meb.k12.tr.
ÖZET
Okulların fiziksel özellikleri çocukların eğitim öğretimlerinde büyük rolü
vardır.Bundan dolayı okulumuzun bahçe ve giriş bölümlerinde sıradışı tasarımlar yaptık. Bu
tasarımlar ile değerlerimize vurgu yapılarak değerler eğitimine kolaylık sağlamıştır.
ABSTRACT
Physical conditions of the schools plays a crucial role for children's education.
Therefor we designed our school's entry , front and back yard extraordinarily. All there
designi facilitated to internalize the education of valuer by emphasicing our national valves.
1.Giriş
Bir mekan, bir insan ya da bir eşya hakkındaki ilk fikrimiz pek tabiki onu ilk
gördüğümüzde, ilk görüş anımızda kafamızda şekillenir. İşte okullarımızın girişleri de bu
yüzden büyük bir önem taşır.. Hem okullarımızı ziyarete gelen misafirlerimizi ilk etapta iyi
karşılamak için, hem de öğrencilerimizin okula geldiklerinde daha iyi hissetmeleri için ilk
görünüşü çok önemlidir. Okul binaları, sıva ve tuğlalardan ibaret yapılar değil, aynı
zamanda eğitimin simgesi olan mekânlardır. Bir kitapta dile getirildiği gibi “Eğer çocuklar
ruhlarını katleden okul binalarına gidip gelmek zorunda kalıyorlarsa, yapılan okul
reformlarının hiçbir değeri yoktur." Ayrıca fiziksel şartların insanları motive edebileceği
veya tam tersine motivasyonlarını düşürebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle okul
binalarının iyi bir öğretim, üretken bir eğitim sağlayabilecek, insanlara keyif verebilecek ve
kişilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri şekildetasarlanması önemlidir. Bir yazarın
aktardığına göre “Öğrencileri eğitmek yerine patentliyoruz.” der. Bir okul binası iç mekânlar
ile dış mekânlar arasında diyalog kuramıyorsa ve yaşamayan katı formları dayatıyorsa, bir
çocuğun ruhuna da cazip gelmeyecektir. Bunun sonucunda da insanlığın fiziksel, entelektüel
ve ruhsal gelişimine pozitif bir katkısı olamayacaktır. Mimarlar tasarladıkları okulların hayat
dolu olmasını istiyorlarsa, çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlamalıdırlar.
Çocukların keyifli bir şekilde eğitim görecekleri mekânlar tasarlayabilmek için kendi
içlerindeki çocuğu ortaya çıkarmalıdırlar. Mimari elemanların ölçeği, oranı, dokusu, hacmi
mekânı kullanacak çocukların fiziksel, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarıyla yakın ilişki kurmalı
ve farklı yaş grupları için farklı formlar ve mekânlar oluşturulmalıdır.”
Yukarıda da belirttiğimiz gibi okul okulların fiziksel özellikleri çocuklarım eğitim
öğretimlerinde büyük rolünün olduğundan yola çıkarak bizde bahçe ve iç mekanda sıradışı
tasarımlar yapmanın faydasına inandık. İç mekanda öğrencilerimizi ve misafirlerimizi
değerlerimizle ile ilgili görseller karşılıyor. Bu sokak son yıllarda Bakanlığımızın değerler
eğitimine verdiği önemden yola çıkılarak öğrencilerimize daha
okul bahçesinden
başlanılarak okulun girişiyle devam eden DEĞERLERİMİZ vurgulanmak istenmiştir.Böylece
her gün değerlerimizle karşılaşmaktadır. İşte bu yüzden DEĞERLERİMİZİ bu sokağın
tamamına uygulamamız çalışmanın özgünlüğüdür.
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Son yıllarda Bakanlığımızın değerler eğitimine büyük önem vermesi bizim bu eğitimi
daha etkili nasıl verebilecegimizi düşünmemize sevk etti.. Böylece okul bahçe ve girişini
kullanarak öğrencileringörsel ve estetik olarak düzenlenmiş mekanları kullanarak değerler
eğitiminde mekan ve mimarinin eğitime katkısı kullanılmıştır.
2-Problem Durumu
Yatılı okul olmamızdan yola çıkarak, mekan ve mimarinin öğrenmeye etkisinin
önemine dikkat ettiğimiz zaman okulumuzun bahçe ve girişinin hiçte iyi olmadığının
farkına varmamız ve öğrencilerin değerler eğitiminde yetersiz olması bu çalışmayı
yapmamızı doğurmuştur.
3.ÇalışmanınAmaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacları
Çalışmamızdaki amaç Değerler Eğitiminde
Görsel Materyallerin, Mekan ve
Mimarinin eğitime etkisinden faydalanabilmek.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Okul bahçe ve girişlerini yeniden dizayn ederek öğrencilerin, eğitimortamlarını hem
keyif alabilecekleri hem de eğiticiçalışmalar yapabilecekleri bir sekilde tasarlanması
4.Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışmamızda öncelikle hayırseverlerimizin eğitim öğretime katkısından
yararlanıldı.çalışma kapsamında görsel ve zeka oyunları materyallerinden , değerler eğitimi
öğelerinden (mescit,kitap okuma alanı vb.) ,mekan ve mimarinin eğitimdeki başarıyı artirma
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yöntemlerden yararlanma; görsel materyallerden
yararlanma, okul bahçesine kitap okuyan bir çocuk heykeli ve etrafında 10 ünlü yazar ve
eserlerinin olduğu figür ve etrafina değerlerimizin yazıldığı koltuklar yapıldı. İç mekanda
girişten itibaren Yüksek Değerler Sokağı adından da anlaşılacağı gibi koridor panel giydirme
ve tavan gökyüzü duvar kağıdı ve ışıklandırma yapılarak sokak havası verilerek kanvas
tablolar, eğitici ve öğretici görsel materyaller ,Millî bayrağımız tavana giydirilerek
ışıklandırıldı, sokağa açılan ve iç dizaynı başka bir okulda görülmeyen ve tamamının
hayırseverlerin karşıladığı mescit, öğrencilerin her zaman hoşça vakit geçirebilecekleri kitap
okuma ve zeka oyunları materyalleri kullanıldı.
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4.2. Plan
Çalışma planı, zaman çizelgesi, görev dağılımı, hangi faaliyetlerin nasıl belirlendiği
gibi hususlar tablolardan yararlanarak açıklanacaktır. Aşağıdaki tablo örnek olarak
sunulmuş olup geliştirebilir niteliktedir.
Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Faaliyet-1

Şubat 2015

Nisan 2015

İdareci ve
Öğretmenler

Bahçeye kitap okuyan öğrenciler heykelinin
değerler koltuğu ve kitap figürlerinin
yapılması

Faaliyet-2

Ağustos2015

Eylül 2015

İdareci ve
Öğretmenler

Sokagin panel giydirme ,alçıpan,kağıdı
kaplama,ışıklandırmayapılması

Faaliyet-3

Eylül 2015

Ekim 2015

İdareci ve
Öğretmenler

Sokağın görsel materyal, masa ,sandalye,
kanvas tablo ,oturma grubu ,kitap ,zeka
oyunları ve dekor materyallerinin alınıp
yerleştirilmesi

Faaliyet-4

Kasım 2015

Kasım 2015

TümÖğretmenler

Yerel aşıklar mülki amir ve misafirlerce
sokağın açılışının gerçekleşmesi

Faaliyet-5

Kasım 2015

----------

TümÖğretmenler

Öğrenciler ders dışı zamanlarda mekanı kitap
okuyarak, zeka oyunları oynayarak
kullanmaları

Faaliyet-6

Ocak 2016

Mart 2016

İdareci ve
Öğretmenler

Yüksek Değerler Sokağında değerlerimizden
biri olan mescidimizin açılması

5.Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Çalışmamız ilk önce okul bahçesine okuma yaşam alanı tasarımı ile başladı. Tasarım
yetkili kişilerle görüşülüp okul alanına yapılacak 1 adet kitap okuyan öğrenci heykeli,5 adet
tomruktan yapılmış büyük ebatta tomruk kalem ,6 adet değerler eğitimi konu isimlerinin yer
aldığı koltuk,10 ünlü yazar ve şairimizin eserleriyle birlikte isimlerinin olduğu kitap figürleri
yapıldı. Bahçeden sonra okul giriş koridoru duvar paneli giydirme, alçı tavan ve tavana
bayrak giydirme, tavan ışıklandırması ve duvar kağıdı,duvarlara değerlerimizle ilgili görsel
materyalleri ile koridor düzenlendi.Ayrıca sokağa açılan bir bölüm başka bir değerimiz olan
ve tamamı hayırseverler tarafından karşılanınan mescit ile taçlandırıldı. Masa, sandalye,
misafir oturma grubu ,zeka oyunları ve diğer materyallerle donatılan sokak değerlerimiz
çatısı altında görsel şölenle birlikte keyif alacakları bir sokak kültür oluşturuldu.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Çalışmamız veli ve öğrencinin gözünde okul bahçesine ilk girişten başlayarak ve
Yüksek Değerler Sokağı ile devam eden klasik devlet okulu ve hatta yatılı okul imajının
yıkılmasına sebep olmaktadır.
Öğrencilerin ve öğretmenlerin tenefüste birlikte olmaları ve özellikle yatılı
öğrencilerin ders dışı zamanlarını bu alanlarda geçirdiği görülmektedir.Değerler Eğitimi
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işleyişinde de büyük ivme de katetmiş durumundayız. Yapılan ankette öğrencilerimizin bu
sokakla ilgili memnuniyeti yaklaşık %80’dir.
6.Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Çalışmamız ile istenen amaç ve hedeflere ulaşılmıştır. Yapılan anketlerde
okulumuzun %80’inin ilgi ve memnuniyetinin arttığını görmekteyiz. Öğrencilerin ders dışı
zamanlarında sokağı etkili bir şekilde eğlenerek kullanması, öğretmenle vakit geçirmesini,
velinin özel okuldan daha iyi şartlara sahip bir okulda çocuğunu okutmanın keyfini
görmekteyiz. Olumlu davranış değişiklikleri görülmektedir.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Çalışmamız eğitim öğretimin her kademesinde sürdürülebilir. Üniversite ve
belediyelere de uygulanabilir.
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BİR OKUL DEĞİŞİR BİR DÜNYA DEĞİŞİR PROJESİ
Alpaslan DEMİRDAĞ, alpaslandemirdag@hotmail.com,
Raşit VEYSEL, rasit.veysel@hotmail.com,
Sedat ÇEVİK, ceviksedat06@gmail.com,
Utku SOMER, usomerr@gmail.com,
Elif ÖZTÜRK, treliff84@gmail.com,
Eskişehir/Odunpazarı Şehit Onur Yeşil Ortaokulu, sonuryesil@gmail.com.
ÖZET
Büyük hayaller gerçekten onlara inanılırsa gerçekleşir. Biz de hayalimize inandık.
Projemiz yoluyla öğrencilerimize kendilerini keşfedebilecekleri ve kendi hayallerini
yaşayabilecekleri bir dünya verdik. Çünkü eğitimciler olarak bizler öğrencilerimizin eğitim
hayatları boyunca yaşadıkları eğitsel deneyimlerinin geleceklerini ve hayallerini
şekillendirebileceğini biliyorduk. Öğrencilerin eğitildiği ortamın onların öğrenme yetilerini
geliştirmede önemli rol oynadığı düşüncesinden hareketle, okulumuzun fiziksel durumuyla
ilgili devrimsel bir değişiklik oluşturmaya karar verdik. İngilizce Sokağı’nın tasarımıyla
başlayarak öğrencilerimizi evrensel bir dili öğrenmenin derinliğine götürmeyi amaçladık.
Çünkü dil öğrenmek öğrencilerimizin vizyonunu ve bakış açısını geliştirecekti. Projemizin
ileri safhasında, pek çok yenilik ve değişiklikle okulumuza bir kimlik kazandırdık. Bütün
bunlar ve daha fazlası okulumuzun akademik başarısının olumlu anlamda değişmesine ve
öğrencilerimizin okula düzenli devam etmelerine neden oldu. Sonuç olarak,Bir Okul Değişir
Bir Dünya Değişir projesiyle biz değiştik,yenilendik ve güçlendik.
ABSTRACT
Big dreams only come true if you really believe them.So,we believed in our dream
.Through our project,we gave our students a world which they can find themselves and live
their own dream because as teachers we knew that our students’experiences during their
educational life can shape their future and dreams.In view of the fact that the place where
students are educated has an important role in improving their learning skills,we
determined to start a revolutional change about the physical situations of our
school.Beginning with the design of English Street,we aimed to make our students lure to the
depths of learning an universal language because learning a language would broaden the
vision and viewpoint of our students.Then,we constructed an identity for our school with
many variations and innovations. All these and more changed the academic success of our
students and motivated them to come to their school regularly.As a conclusion,We changed
,rejuvenated and empowered as a school with our project,A School Changes A World Changes.
1.Giriş
Okulumuzda çalışma ekibi kurarak oluşturduğumuz projemizin detaylı içeriğine
Türkiye genelinde bir bütün olarak rastlanmamıştır. Okulumuzun iç ve dış görünümünü
değiştirerek ve eğitsel açıdan zenginleştirerek gerçekleştirdiğimiz çalışmamız,
öğrencilerimizin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak
şekilde düzenlenmiştir.
Çalışmamızı gerçekleştirirken renk algısının öğrenciler üzerindeki etkilerini de
düşünerek onları olumlu yönde etkileyecek renkler eğitim mekânı düzenlenmesinde
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kullanıldı. Bu şekilde düzenleme yapılmasının nedeni, renklerin insan davranışını ve
psikolojisini önemli ölçüde etkilediğinin bilinmesidir.
Bütün bu düşünceler ışığında, okulumuzun fiziki ortamının düzenlenmesinin
öğrencilerimiz üzerinde olumlu eğitsel etkiler oluşturacağını benimseyerek çalışmamızı
şekillendirdik. Çünkü sosyo-ekonomik çevreyle bütünleşen ve öğrencilerin bilgi merkezi
olan okulların bilişsel, duyuşsal ve görsel olarak öğrenciyi tatmin etmesinin gerekliliğine
kurumsal olarak inandık.
2. Problem Durumu
Öğrencilerimizin okulla ilgili kurdukları bağın bir zorunluluktan öteye geçmediğini
gözlemledik. Mevcut fiziki şartların onların her açıdan gelişimine katkıda bulunmakta
yetersiz kaldığının kurumumuzca farkına vardık. Öğrencilerin, velilerin ve diğer sosyal
paydaşların okula karşı olumlu bakış açısı geliştirmesi bizler için önemliydi. Değişimin ve
gelişimin gücüne inanan ekibimizle beraber çalışmamızı bir çözüm niteliğinde oluşturduk.
3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amaçları
Eğitsel açıdan kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve öğrencilerin gelişimlerine katkı
sağlanılması amacımızdır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
 Çalışmamıza 20.11.2015 tarihinde başlayıp 01.04.2016 tarihinde bitirmek,
 Öğrencilerimizin % 20 olan devamsızlık oranlarını % 15’e düşürmek,
 Okul genelinde % 50 olan genel akademik başarı oranını, % 60’a yükseltmek,
 Öğrencilerin ve velilerin okulumuza karşı olan bakış açılarını olumlu yönde
geliştirmek,
 Öğrencilerin değişen renkli eğitim ortamıyla beraber algı düzeylerini ve derslere
karşı motivasyonlarını arttırmak.
4.Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Yapılan çalışmamızda ilk önce yukarıda belirttiğimiz problem durumu tespit ettik.
Daha sonra yararlanabileceğimiz verileri topladık ve kaynak taraması yaptık. Araştırma geliştirme yöntemini kullanarak çalışmamızda ilerledik.
Eğitim ortamımızda gerçekleştirilecek olan tüm değişiklikleri bir plan çerçevesinde
belirledik. Nasıl gerçekleştireceğimize dair iki aylık bir araştırma sürecine girdik ve daha
sonra bu araştırmanın ışığında çalışmamızı geliştirerek gerçekleştirdik.
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4.2.Plan
FAALİYETLER

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Faaliyet -1

20.11.2015

21.01.2016

Kurumsal Çalışma
Ekibi

Faaliyet - 2

21.01.2016

01.04.2016

Kurumsal Çalışma
Ekibi

İngilizce Sokağı
Uygulama Süreci

Faaliyet - 3

08.02.2016

01.03.2016

Kurumsal Çalışma
Ekibi

Okul Kimliğinin
Oluşturulması
Süreci

Faaliyet - 4

01.03.2016

24.03.2016

Kurumsal Çalışma
Ekibi

Okul Merdiven
Görsellerinin
Oluşturulması
Süreci

İngilizce Sokağı için
Araştırma Süreci

5.Uygulama
Okulumuzda ilk önce bir İngilizce Sokağı yapmaya karar verildi. İki aylık bir
araştırma sürecinden sonra çalışmamızda uygulama sürecine geçildi. Bunun için gerekli
bilgileri toplayarak ders müfredatına uygun bir sokak tasarımı yapıldı ve duvarları,
oluşturulacak sokağa çıkan merdivenler İngilizce olarak hazırlanılan yazılar, posterler,
şemalar ve çeşitli ders materyalleriyle kaplandı. İngilizce derslik kapılarının iç ve dış
tasarımı yapılarak ders içeriğine göre düzenlendi.
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Okula bir kimlik kazandırmak adına okulumuzun sembolü olarak kullanılacak bir
logo tasarımı yapıldı. Okulumuzun girişine Vizyonumuz ve Misyonumuz, Okulumuzun
Tarihçesi ve Başarı Panoları yerleştirildi. Okulumuzun zemin katına çok amaçlı kullanım için
LCD televizyon konuldu. Katıldığımız projeleri sergilediğimiz proje sokağı yapıldı.
Okulumuzun zemin katında tavan kısmına okulun logosu, Türk Bayrağı ve önemli
şahsiyetlerin sözlerini asıldı.
Sonra okuldaki derslerin içeriğine uygun olarak Türkçe, Matematik,Fen
Bilgisi,İngilizce ve Sosyal Bilgiler alanında merdiven tasarımları yapıldı ve bunlar okul
merdivenlerine uygulandı. Bunun dışında Genel Okul Kuralları, Rehberlik ve Değerler
Eğitimiyle ilgili sözlerin yer aldığı görseller de okulun merdivenlerine yerleştirildi. Okul
bahçe düzeni öğrencilerin fiziksel ve sportif gelişimine uygun olarak düzenlendi. Barfiks
düzeni ve kum havuzu yapıldı. Okul bahçe zeminine badminton alanı ve çeşitli zemin
oyunları renkli olarak çizildi. Okul basketbol sahası yeniden düzenlendi. Tribünler, okulun
dış duvarları ve kaldırımlar renkli bir şekilde boyandı.
6.Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Çalışmamızın bitiminde başlangıçta belirlediğimiz hedeflere yaklaştığımızı ve
problem durumumuza işlevsel bir çözüm getirdiğimizi düşünmekteyiz.
Projemiz hedeflediğimiz tarihte bitirilmiştir.
Öğrencilerimizin devamsızlık oranı çalışmamıza başladığımız 20.11.2015 tarihiyle
kıyaslandığında %20 oranından %15 oranına düşmüştür.
Öğrencilerimizin genel başarı oranı %50’den %55’e yükselmiştir.
Sosyal paydaşlarımız olan velilerimizin ve öğrencilerimizin kendileriyle yaptığımız
yüz yüze toplantılar sonucunda okulumuza karşı olumlu bir bakış açısı geliştirdikleri
belirlenmiştir.
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Çalışmamızda kullandığımız renklerin öğrencilerin algı düzeylerini arttırdığı ve
okula karşı motivasyonlarını yükselttiği okul öğretmenlerimiz tarafından uygulanan anket
sonucunda görülmüştür.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bir Okul Değişir Bir Dünya Değişir başlığıyla başladığımız çalışmamızın Türkiye
Genelinde bizlerle aynı sorunları yaşayan okullarımızda da uygulanabileceğini
düşünmekteyiz. Sadece problem durumumuza analitik yaklaşarak çözüm üretmeye çalıştık
ve çok farklı alanlarda olumlu sonuçlarını gözlemledik. Bizim okulumuz gibi bu çalışmadan
pekçok okulun faydalanacağı kanaatindeyiz. Tarih boyunca insanı şekillendiren eğitimöğretimin meşalesinin her okulda aynı parlaklıkta yanmasını temenni ediyoruz. Şimdi, Biz
değişimin ve bilginin gücüne inanıyor ve yolumuza bu kararlılıkla devam ediyoruz.
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GENÇLERLE KARİYER SOHBETLERİ PROJESİ
Barış HANCI, barishanci26@gmail.com,
Göksel YILMAZ, gookselyilmaz@gmail.com,
Fatma Zehra DOĞAN, zdoganarge26@gmail.com,
Nuray GÖKÇAYIR, nurayogr@hotmail.com,
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, arge26@meb.gov.tr.
ÖZET
Gençlerle Kariyer Sohbetleri Projesi, okullarda uygulanan ve limitli meslek grubunu
içeren mesleki rehberlik anlamında öğrencilerin kariyer planlamalarına 26 çeşit meslek
grubuyla katkı sağlamış bir çalışmadır. Kamu Üst yönetimden 45 katılımcının iştirak ettiği
proje ile 44 ortaöğretim okuluna ve bu okullardaki 193 şubeye ve 4526 lise son sınıf
öğrenciye ulaşılmıştır. Uygulanan 4526 anketten random yöntemiyle belirlenen 1000 anket
değerlendirmeye alınmış ve memnuniyet oranı %75,1 olarak ölçülmüştür. Alınan olumlu
geri bildirim neticesinde projeye 11. Sınıflar ile devam edilmiştir. 24 üst yöneticinin katıldığı
bu çalışma ile 21 okul, 102 şube ve 2583 öğrenciye daha ulaşılmıştır.Tüm bu çalışmalar
sonucunda oluşturulan e-bülten ve yerel ve bölgesel medyanın desteği ile yakın çevrede bir
farkındalık oluşturulmuş oldu. Yılsonunda müdürlüğümüzce çıkarılacak olan basılı dergi ile
de yerelde oluşturulan bu farkındalık düzeyinin diğer illere de yaygınlaştırılması
amaçlanmıştır.
ABSTRACT
"Career Talks with the Young" Project, has contributed to career planning of young
people with introduction of 26 professions to the youth, who currently have limited options
for introduction of professions. During the implementation phase of the project, 45
executives from Government have attended the Career Talks in 44 secondary education
schools, and the Project has reached up to 193 classes and total 4526 sophomore secondary
education students. 4526 survey has implemented and 1000 randomly chosen surveys have
been evaluated. The evaluation process has revealed the 45,1% of satisfaction rate is reached.
Upon the satisfactory evaluations, the project has extended to 11. grades of secondary
schools, namely seniors. In this second phase of the Project, 24 executives from government
have attended the Career Talks in 21 schools, 102 classes and 2583 more senior students has
been reached. All the implementation process has been supported by promotional activities,
such as design and distribution of an e-bulletin and also support from local-regional media
groups. In the end of this year, our Directorate will disseminate the results via a printed
journal, where the Directorate aims to disseminate awareness level to the neighbour and
other regions.
1. Giriş
Öğrencilerin üniversite tercihlerindeki bilinç düzeyi ile kazandıkları üniversitelerde
aldıkları eğitimler kariyer gelişiminin en önemli süreçlerinden biridir. Bu süreç sonunda
edinecekleri meslekler kendi hayatlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. Oysa
ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve meslek seçenekleri hakkında bilgilerinin yetersiz ve çok
kere de yanlış olduğu gözlenmektedir. Öğrenciler küçük yaşlarda meslek seçim konusunda
fikirleri alındığın da daha çok, çevrelerinde gördükleri, ailelerinde sıkça bahsedilen ya da
akıllarda daha kalıcı olan üniformalı mesleklerin meslek seçimlerini doğrudan etkilediğini
göstermektedir. Araştırmalar bunun doğal bir sonucu olarak üniversiteye gelen öğrencilerin
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ilk aylarda yarıdan fazlasının bulundukları bölümden memnun olmadıklarını
göstermektedir. Bu konu eğitim-öğretim faaliyetlerinin de kapsamı içindedir. Özellikle
mesleki rehberlik bağlamında tüm okulların bir şekilde bu süreci her yıl deneyimledikleri
görülmektedir. Bu çalışmaların temel amacı, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçlarını
karşılamak için özel yetenek alanı ve becerileriyle örtüşen meslekleri tanımalarını sağlamak
ve öğrencilerin yükseköğretime kendilerini hazır hissetmeleri için okul bünyesinde destek
mekanizmalarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Ancak kariyer planlama
çalışmaları okula özgü bir çalışma olarak yürütülmekte ve okul paydaşları bu sürece sınırlı
olarak dahil edilmektedir. Aynı zamanda okullarda yürütülen bu tür mesleki rehberlik
çalışmalarına, eğitim ve bireysel rehberlik çalışmalarına oranla daha az önem verildiği
görülmektedir (Gazioğlu, 2007)1. Tam da bu noktada, öğrencilerin kariyer planlama süreçleri
konusunda farkındalık oluşturarak sorumluluk çemberinin genişletilmesine katkıda
bulunmak bu çalışmanın özgün yanını oluşturmaktadır. Böylece en azından proje süresince
İl Millî Eğitim Müdürlüğünün paydaşlarının bu konu bağlamında aktif bir rol üstlenmeleri
sağlanmış olacaktır. Türkiye’de bu konuda bu kadar üst protokol ve meslek çeşitliliği içeren
daha önce yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.
2. Problem Durumu
Ortaöğretim öğrencilerinin meslek algısının yakın çevrelerindeki tanıdıkları mesleklerle
sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu durum öğrencilerin kendilerine uygun bir meslek seçiminde
bilgi düzeylerinin yetersiz olmasına ve sonunda kendi inisiyatifleri dışında hareket ederek
daha çok ebeveynlerinin isteklerine boyun eğmelerine neden olmaktadır. Tam da bu
noktada, öğrencilerin kariyer planlama sürecine İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak nasıl
katkıda bulunabiliriz? Paydaşlarımızı bu konuda nasıl işe koşulabiliriz? temel soruları
üzerine odaklanılmıştır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amaçları
İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan üst düzey bürokratların, il merkezindeki ortaöğretim kurumlarında
öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini, hayat öykülerini, mesleklerini ve
kendi sorumluluk alanları doğrultusunda benimsedikleri kişisel ve mesleki değerlerini
aktararak öğrencilerin kariyer planlamalarına yönelik hayatın kendilerine sunduğu
seçeneklerin farkına varmalarına destek olmak amaçlanmıştır.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise;
 İlimiz merkezindeki tüm liseleri bu sürece dahil etmek,
 İl protokol listesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşların üst yöneticilerinin aktif
katılımını sağlamak,
 Lise 12. sınıf öğrencilerinin en az %70’ine ulaşmak,
 % 70’lik öğrenci memnuniyet düzeyini yakalamak.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Son yıllarda okullar bir kurum olarak eğitim reformunda değişim birimi olarak
görülmeye başlanmıştır. Değişime yönelik çalışmaların birçoğu okul temelli bir anlayış ile
desteklenmektedir. Okul temelli bir anlayışla hazırlanan bu çalışmanın kritik faaliyeti
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katılımcı üst yöneticilerin 40 dakikasını etkili bir şekilde yapılandırarak ortak bir anlayış
oluşturulmasıdır. Bu bağlamda aynı anda okulların tüm 12. sınıflarında gerçekleştirilecek
öğrenci söyleşileri 10’ar dakikalık 4 oturumda yapılandırılmıştır.
1. Oturum: Rol-model olabilecek bu kişilerin aktaracakları yaşam hikâyeleri ile onları daha
yakından tanımalarının sağlanacağı oturumdur.
2. Oturum: Meslekleri ve çalışma alanları hakkında verecekleri bilgiler ile mesleki rehberliğe
katkı sağlandığı oturumdur.
3. Oturum: Gerek kişisel gerekse mesleki yaşamlarında sahip çıktıkları değerlerin vurgu
yapıldığı oturumdur.
4. Oturum: Bu üç oturum sonunda merak ettiklerini yöneltebilecekleri “Soru-Cevap”
oturumudur.
4.2.
Plan
Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Performans
göstergesi

Açıklamalar

Proje
Ekibinin
Oluşturulması

15 Eylül 2015

1 Ekim 2015

Danışma
Kurulu

Söyleşi
Hazırlıklarının
Yapılması

15 Eylül 2015

1 Ekim 2015

Danışma
Kurulu

Katılımcıların
Belirlenmesi

1 Ekim 2015

20
2015

Ekim

Yürütme
Kurulu

İl protokol listesi ile
katılımcılar belirlendi.

Okulların
Belirlenmesi

1 Ekim 2015

16
2015

Ekim

Yürütme
Kurulu

Okul ders giriş-çıkış
saatlerine göre planlandı.

Bilgilendirme
Çalışmalarının
Yapılması

19 Ekim 2015

23
2015

Ekim

Yürütme
Kurulu

Protokol
üyeleri
ve
okullara
bilgi
notu
dağıtıldı,
gerekli
açıklamalar yapıldı.

Söyleşilerin
Gerçekleştirilmesi

20 Ekim 2015

27
2015

Ekim

Yürütme
Kurulu

Katılımcılar ve okullar
kendilerine
yapılan
tebliğler doğrultusunda
söyleşiler gerçekleştirildi.

e-bültenin
oluşturulması

27 Ekim 2015

15
Kasım
2015

Yürütme
Kurulu

5. Uygulama
Ar-Ge Birimince hazırlanan proje metni gerekli yasal izinlerin alınması için valiliğe
sunuldu. Valilikte gerçekleştirilen Haftalık İl Değerlendirme Toplantısında İl Millî Eğitim
Müdürümüz tarafından projenin sunumu yapılarak tanıtımı gerçekleştirildi. Valiliğin
himayesinde gerçekleştirilmesi karar verilen bu projenin danışma ve yürütme kurulları
oluşturuldu.
Her bir okulun derslere giriş saatleri alınarak, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde bir
planlama yapıldı. Söyleşileri gerçekleştirecek katılımcılar ile söyleşilerin gerçekleştirileceği
okullar belirlenerek yapılan planlamalar gerek okullara gerekse katılımcılara tebliğ edildi.
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Her bir okula Ar-Ge Biriminde çalışan uzmanlar görevlendirilerek projenin izlenmesi ve
ortaya çıkan sorunların yerinde ve zamanında çözülmesi için yetkilendirildi. Her bir okula
yapılacak bilgilendirme amaçlı görüşmeler ise söyleşilerin gerçekleştirileceği tarihin 1 (bir)
hafta öncesinde periyodik olarak gerçekleştirildi.
Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 (iki) oturumda gerçekleştirilen söyleşiler 4 (dört)
günde tamamlandı. Projenin gerçekleştirildiği okullarda katılımcılar karşılandıktan sonra
belirtilen ders saatinde ders öğretmenleri eşliğinde öğrencilerle bir araya gelmeleri sağlandı.
Yöntem kısmında belirtilen zaman dilimlerine uygun olarak yapılan söyleşiler bir ders saati
sonunda tamamlandı. Her bir okulda elde edilen deneyimlerin paylaşıldığı bir platform
olarak kurgulanan e–bültenin hazırlanmasıyla projeye son verildi.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
“Gençlerle Kariyer Sohbetleri Projesi” 20-27 Ekim 2015 tarihleri arasında 4 gün ve 8
oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. Üst yönetimden 45 katılımcının iştirak ettiği proje ile 44
ortaöğretim okuluna ve bu okullardaki 193 şubeye ve 4526 öğrenciye ulaşılmıştır.Projenin
bundan sonraki uygulamalarına ışık tutması için proje sonunda öğrencilere memnuniyet
anketi uygulanmıştır. Anketin nicel veriler kısmını oluşturulan 4 (dört) bölüm vardır(1.
Katılımcı, 2. İçerik ve Uygulama, 3. Planlama ve Organizasyon, 4. Kariyer Planlamaya
Katkı). İlk 3 (üç) bölüm projenin temel işleyişiyle ilgili süreçlere vurgu yaparken son bölüm
olan “Kariyer Planlamaya Katkı” bölümünde projenin öğrencilere nasıl yansıdığı
ölçümlenmiştir. Uygulanan 4526 anketten random yöntemiyle belirlenen 1000 anket
değerlendirmeye alınmış ve her bir bölüme ait memnuniyet düzeyleri aşağıda ayrı ayrı
sunulmuştur.Tüm bu verilere göre;
İlimiz merkezinde yer alan 44 lise bu sürece dahil edilmiştir.İl protokol listesinde
bulunan 45 üst yönetici katılımcı olarak sorumluluk almışlardır.Lise 12. sınıf öğrencisi 6515
öğrenciden 4526’sına; başka bir ifade ile öğrencilerin %69,47’sine ulaşılmıştır.Memnuniyet
anketi sonucunda genel memnuniyet düzeyi %75,1 olarak gerçekleşmiştir.
Projenin gerek proje süreçleri açısından gerekse öğrenciler üzerinde bıraktığı olumlu
izlenimler açısından başarılı olduğu söylenebilir. Sonuç olarak öğrencilerin kariyer planlama
süreçlerine katkı bağlamında sorumluluk çemberi genişletilmiş oldu.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Alınan olumlu geri bildirimler sonucunda projenin ikinci ayağının yapılmasına karar
verilmiştir. Bu projede hedef kitlesi aynı okulların 11. sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir.
Okulların bir kısmı Aralık 2015 tarihinde planlamaya alınırken, diğer kısmı Mayıs 2016
tarihindeki planlanmaya dahil edilmiştir. Aralık 2015 tarihinde 11. Sınıflara yönelik yapılan
çalışmalar 10-18 Aralık 2015 tarihleri arasındaki 7 işgününde 7 oturum şeklinde
tamamlanmıştır. 24 üst yöneticinin katıldığı bu çalışma ile 21 okul, 102 şube ve 2583
öğrenciye ulaşılmıştır.
Tüm bu çalışmalar sonucunda oluşturulan e-bülten ve yerel ve bölgesel medyanın
desteği ile yakın çevrede bir farkındalık oluşturulmuş oldu. Yılsonunda müdürlüğümüzce
çıkarılacak olan basılı dergi ile de yerelde oluşturulan bu farkındalık düzeyinin diğer illere
de yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Bu proje ile diğer İl Millî Eğitim Müdürlüklerine örneklik edecek bir proje
oluşturulmuş oldu.
Öğrencilerin üniversite tercihlerindeki bilinç düzeyi ile kazandıkları üniversitelerde
aldıkları eğitimler kariyer gelişiminin en önemli süreçlerinden biridir. Bu süreç sonunda
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edinecekleri meslekler kendi hayatlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. Oysa
ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve meslek seçenekleri hakkında bilgilerinin yetersiz ve çok
kere de yanlış olduğu gözlenmektedir. Öğrenciler küçük yaşlarda meslek seçim konusunda
fikirleri alındığın da daha çok, çevrelerinde gördükleri, ailelerinde sıkça bahsedilen yada
akıllarda daha kalıcı olan üniformalı mesleklerin meslek seçimlerini doğrudan etkilediğini
göstermektedir. Araştırmalar bunun doğal bir sonucu olarak üniversiteye gelen öğrencilerin
ilk aylarda yarıdan fazlasının bulundukları bölümden memnun olmadıklarını
göstermektedir. Bu konu eğitim-öğretim faaliyetlerinin de kapsamı içindedir. Özellikle
mesleki rehberlik bağlamında tüm okulların bir şekilde bu süreci her yıl deneyimledikleri
görülmektedir. Bu çalışmaların temel amacı, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçlarını
karşılamak için özel yetenek alanı ve becerileriyle örtüşen meslekleri tanımalarını sağlamak
ve öğrencilerin yükseköğretime kendilerini hazır hissetmeleri için okul bünyesinde destek
mekanizmalarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Ancak kariyer planlama
çalışmaları okula özgü bir çalışma olarak yürütülmekte ve okul paydaşları bu sürece sınırlı
olarak dahil edilmektedir. Aynı zamanda okullarda yürütülen bu tür mesleki rehberlik
çalışmalarına, eğitim ve bireysel rehberlik çalışmalarına oranla daha az önem verildiği
görülmektedir (Gazioğlu, 2007)1.
KAYNAKLAR
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ÖZET
İstmem.com portal çalışması İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün bazı iş ve işlemlerinde
kaynak tasarrufunu sağlamak için bilişim teknolojilerinden yararlanmayı hedefleyen ve bu
hedeflerine ulaşmış önemli bir projedir.
ABSTRACT
İstmem.com portal project is an important project aiming to utilize the information
technologies in order to save resources in certain works and transactions of the Istanbul
National Education Directorate.
1. Giriş
Çalışmamız İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yerine getirilmesi gereken birçok iş sürecini
verimli, etkin ve tasarruf prensibine uygun olarak yerine getirmek, kurumsal hafızaya katkı
sunacak çalışmalar için altyapı oluşturmak ve gelecekle ilgili projeksiyonların doğru
yapılması için gereken verileri bilişim teknolojileri yardımıyla işe koşmak olarak
özetlenebilir. Bu işlevleri yerine getirmek amacıyla bir portal hazırlanmıştır.
2. Problem Durumu
Kurumumuza anlık veri toplayacak, verileri değerlendirip buna göre iş ve işlemleri
yürütecek –DYS dışında- bir sistemin bulunmaması kurumsal anlamda önemli bir eksikliktir.
Bu nedenle yapılması gereken birçok işin zamanında yapılmasında sorunlar meydana
geldiği görülmüştür.
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için kurumsal hafıza da çok önemlidir. Yine
kurumsal hafızayı oluşturup devamlılığı sağlayacak bir sistemin olmaması da ikinci problem
durumu olarak karşımıza çıkmaktadır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amaçları
Bilişim teknolojilerini etkin kullanarak iş süreçlerini takip etmek, insan kaynaklarının
verimliliğini artırmak, zaman, sarf-kırtasiye malzemelerinden tasarruf etmek, karar verme
süreçlerine destek olmak, hizmet standartlarını yükseltmek ve kurumsal kapasitenin
geliştirilmesini sağlamak.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Çalışma sonucunda ulaşılmak istenen hedefler ise şunlardır:
 Belediyeler, üniversiteler ve STK’lar gibi kurum ve kuruluşların İl Millî Eğitim
Müdürlüğü’ne yapılan ortaklık başvurularını en kısa sürede cevaplayarak zamandan ve
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sarf-kırtasiye malzemelerinden tasarruf etmek; insan kaynaklarını verimli bir şekilde
kullanmak.
Akademisyenlerin Müdürlüğümüze bağlı okul-kurumlarda yapacakları araştırma izin
taleplerini en kısa sürede cevaplayarak zamandan ve sarf-kırtasiye malzemelerinden
tasarruf etmek; insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak.
Müdürlüğümüze bağlı okul-kurumlarda denetim-rehberlik faaliyetlerinin on-line
takibini sağlayarak verimliliğini artırmak.
İl MEM bünyesinde çeşitli komisyonlarda görev yapacak personelin özgeçmiş ve
yeterlilik bilgilerini sistem üzerinden alarak süreci verimli hale getirmek.
Okullara dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının takibini online yaparak kitap dağıtım
sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek.
İmam Hatip Okullarının faaliyetlerini takip etmek, istatistikî veriler yoluyla kurumsal
hafızaya katkı sağlamak; okulların etkileşimlerini sağlayarak başarı konusunda motive
etmek.
İl MEM’e bağlı resmi okullar bünyesinde ve HEM bünyesinde açılan yetiştirme ve hafta
sonu kurslarının online süreç takibini gerçekleştirmek.
Öğretmen dışındaki personelin il içi yer değiştirme başvurularını online ortamda alarak
zamandan ve sarf-kırtasiye malzemelerinden tasarruf etmek; insan kaynaklarını verimli
bir şekilde kullanmak.
Okul ve kurumların stratejik planlarının anlık geribildirimlerle doğru bir şekilde
hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.
İlimizdeki okul ve kurumlardan istenilen istatistikî verilerin hızlı bir şekilde elde
edilmesini temin etmek ve kurumsal hafızaya katkı sağlamak.
Ar-ge’de görevlendirilmiş öğretmenlerin ilgili mevzuat doğrultusunda yürüttüğü proje
ve faaliyet süreçlerini takip ederek insan kaynağının verimliliğini artırmak.
İstatistikî veri havuzu oluşturarak karar verme süreçlerine ve kurumsal hafızaya katkı
sağlamak.
Proje ve etkinlik sayılarıyla ilgili verileri tutarak kurumsal misyonu gerçekleştirmek ve
vizyona ışık tutmak.
İlimizdeki farklı okul-kurumlardaki iyi örnekleri tespit etmek, teşvik etmek, etkileşimini
sağlayarak etki gücünü artırmak.
Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen Yetim Kardeş
Projesinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Müdürlüğümüzce hazırlanan projelerin anlık takibini yaparak etkin bir şekilde
yürütülmesini sağlamak.
Emlak Bilgi Bankası, İnşaat emlak takip sistemi verilerini kullanarak okul yatırım
planlarının doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
1-İhtiyaç analizinin
yapılması

3-Modüllerin
kodlanması ve
geliştirme
çalışmaları

2-Algoritmanın
hazırlanması
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4- Test süreci ve
modülün hizmete
sunulması

Çalışma kapsamında kurumsal ihtiyaçlar öncelik-aciliyet sıralamasına tabi
tutulmuştur. Ortaya çıkan ihtiyaçlar için bölümlerle görüşmeler yapılıp gerçekleştirilen
işlemlerle ilgili detaylı bilgiler alınmış ve bunların yazılım ortamına aktarılması için
algoritmaları hazırlanmıştır. Bu çalışmalar yazılım haline getirildikten sonra bölümle birlikte
teste tabi tutulup –varsa- eksikleri tamamlanmıştır. Yazılım ve tasarımı tamamlanan
modüller testten geçirildikten sonra hizmete sokulmuştur. Yazılımın hazırlanması sürecinde
C#,PHP, .NET teknolojileri kullanılmıştır.
4.2.
Plan
Yukarıda belirtilen yöntem çerçevesinde portal çalışmasının modülleri öncelikaciliyet sırası dikkate alınarak hazırlanmıştır.
5. Uygulama
Çalışmamız bir portal bünyesinde yer alan modüller vasıtasıyla uygulanmaktadır. İlgili
modüller ve işlevleri aşağıda açıklanmıştır.
 Anket İzin Uygulaması Modülü: İlimizdeki Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları
tarafından okullarda yapılacak akademik araştırmalar için resmi izin işlemlerinin
takip edildiği sistem.
 Anket – Veri Modülü: İlimizdeki MEM’e bağlı kurumlardan istenilen bilgi ve
verilere hızlı bir şekilde ulaşılmasına yönelik otomasyon.
 E-Denetim ve Rehberlik Modülü: İlimizdeki Maarif Müfettişlerin kurum rehberlik ve
okul gelişim raporlarının takibini ve gelen dosyaların hızlı bir şekilde işlenmesini
sağlayan otomasyon.
 İnsan Kaynakları Modülü: İl MEM bünyesinde çeşitli komisyonlarda görev yapacak
personelin komisyon görevlendirme başvurusu için kullanılan otomasyon
sistemi.
 İmam Hatip Okulları Modülü: İlimizde MEM bünyesindeki İmam Hatip Okullarına
ait iş ve işlemlerin yürütüldüğü bilgi sistemi.
 Hayat Boyu Öğrenme İstatistik Modülü: İl MEM’e bağlı resmi okullar bünyesinde ve
HEM bünyesinde açılan yetiştirme ve hafta sonu kurslarının takibi sistemi
 İstatistikler Modülü: Yıllık bazda hazırlanan istatistik kitabı verilerinin paylaşıldığı
ve İl MEM’e gelen istatistikî verilerin işlendiği sistem.
 Personel İl İçi Yer Değiştirme Başvuru Modülü: İlimizde MEM bünyesinde istihdam
edilen memurların (şef/memur/VHKAİ vb.) yer değiştirme başvuru taleplerinin
çevrimiçi alındığı sistem.
 Kitap Dağıtım Modülü: Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı projesi kapsamında
öğrencilere dağıtılan kitapların takibini sağlayan sistem.
 Proje ve Etkinlik Sayıları Modülü: İlimizde MEM’e bağlı olan okul ve kurumlarda
yapılan proje, etkinlik, gezi gibi öğrenci haraketliliğinin takip edildiği sistem.
 Proje Başvuru Modülü: Müdürlüğümüze yapılan proje başvurularının alındığı,
değerlendirme ve takibinin yapıldığı sistem.
 Stratejik Plan Takip Modülü: Bağlı okul-kurumların stratejik planlarının ve
performans izleme-değerlendirme aşamalarının takibinin yapıldığı modüldür.
 CRM :Ar-ge personeli proje-faaliyet iş süreçleri takip modülü

250

Eğitimde İyi Örnekler Modülü: İl MEM bünyesinde yapılan “Eğitimde İyi Örnekler”
projesi kapsamında başvuruların yapıldığı, değerlendirme ve sonuçların işlendiği
sistem.
 Yetim Kardeş Modülü: Bu proje kapsamında ilgili verilerin takibini sağlayan sistem.
 Hem Oynuyorum Hem Öğreniyorum: Hem Oynuyorum Hem Öğreniyorum Projesi
veri giriş ve takip modülü.
 Misafirim Öğretmenim: Misafirim Öğretmenim Projesi veri giriş ve takip modülü.
 İEBİS Modülü: İnşaat Emlak Bilgi Sistemi modülüdür. İlimizin farklı ilçelerindeki
derslik ihtiyaçlarını sayısal veriler ışığında (sınıf mevcutları, ikili-tekli eğitim
veren okullar v.b. bilgiler) belirleyip yatırım planlarını buna göre hazırlamaya
yardımcı olması hedeflenen modül.
6. Sonuçlar
 Anket İzin Uygulaması Modülü: Bugüne kadar 2216 anket izin talebinde bulunulmuş
ve bunların hepsine sistem üzerinden cevap verilmiştir.
 Anket – Veri Modülü: Bu modülden 23 anket yapılmış ve bu anketlere ilimizdeki tüm
okullar katkı sunmuştur. Kurumların her birisinden resmi yazı ile veri talep etme
süreci ile karşılaştırıldığında hem zaman hem de kırtasiyeciliğin azaltılması açısından
büyük katkılar sunduğu düşünülmektedir.
 E-Denetim ve Rehberlik Modülü: İlimizdeki kurumların rehberlik ve okul gelişim
raporları ile ilgili 3520 giriş yapılmıştır.
 Eğitimde İyi Örnekler Modülü: İl MEM bünyesinde yapılan “Eğitimde İyi Örnekler”
projesi kapsamında okul-kurumlarca yapılmış olan 4500 başvurunun objektif bir
şekilde değerlendirilip sonuçlarının duyurulması bu modül üzerinden sağlanmıştır.
 İmam Hatip Okulları Modülü: 321 okulun 125 alandaki bilgisi tutulmaktadır. Ayrıca
geniş katılımlı 15 yarışmanın, 6 etkinliğin başvuruları bu sistem üzerinden alınmıştır.
 Hayat Boyu Öğrenme İstatistik Modülü: İl MEM’e bağlı resmi okullar bünyesinde ve
HEM bünyesinde açılan tüm yetiştirme ve hafta sonu kurslarının takibi bu sistemle
yapılmaktadır. Bu sayede yapılan yetiştirme ve hafta sonu kurslarının takip ve
koordinasyonu daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
 İstatistikler Modülü: İl MEM’e ait istatistikî verilerin paylaşıldığı sistem vasıtasıyla
istatistik verilerine ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar bu modülden verileri
alabilmektedirler. Son 4 yılın istatistiki verilerinin bulunduğu istatistik kitapları bu
modül üzerinden paylaşıma açılmıştır.
 Personel İl İçi Yer Değiştirme Başvuru Modülü: Modül üzerinden3500personelin
(şef/memur/VHKAİ vb.) yer değiştirme başvuru talepleri alınmıştır.
 Kitap Dağıtım Modülü: Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı projesi kapsamında
öğrencilere dağıtılan kitapların takibini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem vasıtasıyla
2014-2015 eğitim öğretim yılına göre 2 milyon civarında kitap tasarrufu sağlanmıştır.
 Proje ve Etkinlik Sayıları Modülü: İlimizde MEM’e bağlı olan okul ve kurumlarda
yapılan 221.520 etkinlik, gezi bu sisteme işlenmiştir.
 Yetim Kardeş Modülü: Bu proje kapsamında tüm ilçelerde 8275 yetim kardeş projesi
ile ilgili katılımın veri takibi yapılmıştır.
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Proje Başvuru Modülü: Müdürlüğümüze yapılan proje başvurularının alındığı,
değerlendirmesinin yapıldığı sistem 2016 yılından itibaren aktif bir şekilde
kullanılmış ve şu ana kadar 73 proje sistem üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.
 Stratejik Plan Takip Modülü: Bağlı okul-kurumlarımızın hazırladığı 5200 stratejik
plan bu sistem üzerinden takip edilmiş, düzelteme ve onay işlemleri bu sistem
üzerinden gerçekleştirilmiştir.
 CRM: Müdürlüğümüz Ar-ge biriminde görevli personelin yürütmeye devam ettiği ve
sonuçlandırılmış olan 820 faaliyet-proje sistem vasıtasıyla takip edilmiştir.
 Hem Oynuyorum Hem Öğreniyorum:3000 civarında öğretmen başvurusu 1700
civarında proje başvurusu sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir.
 Misafirim Öğretmenim: Proje kapsamında yapılan 5.890 adet ziyaretin verisi sisteme
kaydedilip değerlendirmesi yapılmıştır.
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Birçok modülden oluşan sistemimiz kurumumuz bünyesindeki bölümlerin iş ve
işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamıştır. (Şekil.1-Şekil.2)Bu
durum hem kurumumuz çalışanlarının işini kolaylaştırmış hem de kurumumuzla ortak
faaliyet yürütmek isteyen paydaşlarımızın memnuniyetini artırmıştır. Ayrıca bu çalışma ile
paydaşlarla yapılacak yazışmalar azaltılmış böylece kırtasiyeciliğin azaltılmasına da katkı
sunulmuştur.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Çalışma öz kaynaklarla (insan kaynağı ve maddi kaynaklar) sürdürülmektedir.
Yazılımımız bilişim teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak bölümlerin değişen
ihtiyaçlarına göre güncellenebilmektedir. Sürdürülebilirliğin ihtiyaçlara cevap verebilme
kapasitesi ile de ilgili olduğu düşünüldüğünde çalışmamızın bu anlamda dikkate değer bir
avantajı olduğu söylenebilir. Çalışmada kullanılan yazılımın kendi insan kaynağımızla
geliştirilmiş olmasının da dışa bağımlı olmanın önüne geçtiği bunun da sürdürülebilirliğe
katkı sağladığı bir gerçektir. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin benzer ihtiyaç ve problemleri
bulunduğu için çalışmamızın her ilde uygulanabilecek model bir çalışma olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca bilişim teknolojilerinin yaygınlaştırma konusunda sağladığı
imkânlar göz önüne alındığında bu çalışmanın kolay bir şekilde yaygınlaştırılabileceği
düşüncesi mevcuttur. E-denetim modülünün örnek alınarak Türkiye geneline
yaygınlaştırılmış olması bu konuda bir fikir vermesi açısından önemlidir.
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ÖĞRETMENİM EVİME KİTAPLA GELDİ
YASEMİN USTA, ysmnsta@gmail.com,
MÜMİN İŞCAN, iscan3985@gmail.com,
İSTANBUL ATIŞALANI İSMETPAŞA İLKOKULU, aismetpasa@hotmail.com.
ÖZET
Öğrencilerimize ve velilerimize okuma kültürünü kazandırmak adına projemize
başladık. Öğretmenlerimiz kendi öğrencilerinin evlerine, velilerle birlikte belirlenen
günlerde, okul kütüphanesinden kitaplar alarak gittiler. 15 dakika boyunca gidilen evde hep
birlikte kitap okudular. Öğrenciler, öğretmen ve veliler kendi kitaplarından beğendikleri
kısımlar hakkında konuştular. Her gün evlerde yapılan okuma saatleri fotoğraflandırılarak
öğretmenlere gönderildi. Aylık olarak okunan kitapları gösteren çizelgeler veli ve öğrenciler
tarafından doldurularak öğretmenlere teslim edildi.7 ay boyunca devam eden projede artık
öğrencilerimizin evinde her akşam en az 15 dakika kitap okuma etkinliği yapılır oldu.
Velilerimiz senede 1 kitap okurken yada hiç okumazken 7 ayda ortalama en az 4 kitap okur
oldular. Toplamda 2000 öğrenci ve yaklaşık olarak 5000 veliye ulaşılarak 10.000 kitap
okunmuş oldu.
ABSTRACT
We started our project in order to again reading culture to the students and parents of
our school. Our teachers went to their student’s houses at times which were decided with the
parents. They read books together for 15 minutes. Students ,teacher and parents talked
aboud the topics of the books they read. The photographs of the reading hours , occuring
everyday at student’s homes, were sent to the teachers. Charts, showing thee books which
were read monthly ,were given to the teachers after fıled by students and parents In the
project during 7 months, everybody, in our students houses, started to read one book in a
year but thanks to the project, they started to read approximately four books in 7 months. By
reaching totally 2000 students and 5000 parents , 10000 books were read.

1. Giriş
Bütün dünyanın okumanın öneminin farkında olduğu bugün, batının gelişmiş
denilen ülkelerinde belirlenmiş günlük ihtiyaçlar listesinde kitap okuma 18.sırada iken
ülkemizde 2003 verilerine göre sunulan raporda o gün için 235.sırada bulunuyor. Bütün
yönleriyle düşündüğümüzde okuma, insan yetiştirmenin ve her medeniyetin olmazsa
olmazıdır. Okumanın öneminden, istatistiklerden bahsetmek güzel de bu alanda özellikle
anne babalar çocuklarına ,eğitimciler öğrencilerine okumayı nasıl sevdirebilirler, asıl ihtiyaç
bu(Maraşlı 2012). Buradan yola çıkarak velilerimizi de işin içine katarak öğrencilerimize
okuma kültürünü kazandırabilmek için projemize başladık. Projemizin özgün tarafı okuma
etkinliklerinin ev ortamında öğrenci, aile ve öğretmen ile birlikte yapılmasıdır.
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2.
Problem Durumu
Ülke genelinde olduğu gibi okulumuz öğrenci ve velilerinde okuma kültürünün
oluşmadığı gözlemlendi. Bu durum öncelikle bireyin iletişim becerilerinden yoksun
kalmasına , kendini doğru ifade edememesini, kendini hayatını ve kainatı anlamasını, çok
yönlü gelişmesini engellemektedir.
3.

Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amaçları
Okumak suyun kaynağıdır. Önünü kestiğinizde her yer kuru, açtığınızda ise her taraf
yeşillenir. Okumak, üzerinde düşünmekle değiştirici değil geliştirici, yetiştirici olmasıyla
kıymet kazanır. Gerçek anlamda nitelikli okumadır. Yiyip bitirip üretmeyen kitap kurdu gibi
değil, Bal yapmak için konacağı çiçeği seçen, konduğu çiçekten her şeyi değil özünü alan,
aldığı özleri yığıp bırakmayan sentez yapan, yeni şeyler üreten ortaya yeni ürünler koyan
biri gibi okumak, okumayı hem sevdirir hem de verimli hale getirir. Yunus Emre’nin de
dediği gibi:

İlim ilim bilmektir,
İlim kendini bilmektir.
Sen kendini bilmezsen,
Bu nice okumaktır.
Bütün bunların ışığında amaçlarımız:
 Öğrenci ve velilerimize okuma kültürü kazandırmak.
 Öğrencilerimizin ve velilerimizin dünyaya, olaylara, insanlara farklı ve birden çok
açıdan bakma alışkanlığı edinebilmelerini sağlayarak anlama güçlerini geliştirmek.
 Öğrencilerimizin yaşlarına uygun kitapları seçmeleri öğretmen ve veli rehberliğinde
okumaları sağlanarak okuma zevki kazanmış kültür birikimi zengin bir toplum
haline getirmek.
 Gelir eksikliğini kitap okumamak için bir sebep olmaktan çıkarmak, kitaplara
ulaşmada alternatif yollar geliştirmek.
 Okuma alışkanlığı konusunda okulun sorumluluğu kadar bireylerin de sorumlu
olduğuna dair bilincin gelişmesi.
3.2. Çalışmanın hedefleri
 Toplumun her kesimini içine alarak hiç okuma alışkanlığı olmayan veya zayıf okuma
alışkanlığı olan bireyleri orta düzey okuyucu, orta düzey okuyucuları üst düzey
okuyucu haline getirebilmek.
 Çocuklar ve gençler öncelikli olmak üzere okumanın zevkli ve geliştirici bir etkinlik
olduğunu gösterebilmek.
 Okunacak kitaplar konusunda seçici davranabilmek.
4.

Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Öğrenci ve velilerin ortalama okudukları kitap sayıları, gün içerisinde okumaya ne
kadar vakit ayırdıkları ve ilgi alanları yapılan anketlerle belirlendi. Okuma etkinliklerinde
serbest, güdümlü sesli ve sessiz okuma yöntemleri kullanıldı.
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4.2.Plan
Velilere ve öğrencilere proje bilgilendirme toplantısı yapıldı. Velilere toplantı
gününden itibaren evde her gün bütün aile okuma saati uygulamasına başlanılması
söylendi. Toplantıda belirlenen günlerde öğretmenler öğrencilerinin evlerine gidip okuma
saatini öğrenci ve velilerle birlikte yaptılar.
5.
Uygulama
Eylül ayında velilerimizle toplantılar yapılarak proje tanıtıldı, izlenecek yol anlatıldı.
Her gün evde okuma yapılacağı saat öğrenciye birlikte aile tarafından kararlaştırıldı. Okuma
saatinde öğrenciler anne ve babalarıyla, kardeşleri ve yakınlarıyla birlikte kitap okudular.
Ekim ayından itibaren mayıs ayına kadar belirlenen günlerde öğretmenler öğrencilerin
evlerine giderek okuma saatine katıldılar. Okul kütüphanesinden velilere okumak istedikleri
kitaplar verildi. Aylık olarak dağıtılan formlarla evde kimin hangi kitabı okuduğu belirlendi.
Formlar öğrenci ve aileler tarafından doldurulup öğretmene gönderdiler. Okuma etkinliği
yapılırken 15 dakika sessiz okuma sonrasında herkesin kendi kitabından birer sayfa
okuduğu sesli okuma şeklinde yapıldı. Özellikle öğrenci ve velilerden okudukları kitapla
ilgili görüşleri alındı.
6. Sonuçlar
Proje sonucunda artık öğrenciler aileleriyle birlikte her gün okuma saatini alışkanlık
haline getirdiler. Hem öğrencilerimize hem de velilerimize okuma kültürünün
kazandırmaya başladık. Sınıflarımızda okuma çalışmaları artık öğrenciler için sevilen bir
etkinlik haline geldi. Velilerimiz ve özellikle öğrenciler proje sonucunda artık aile olarak
birlikte vakit geçirebildiklerini ve bu durumdan çok mutlu olduklarını belirttiler. Özellikle
babaların projeye katılımı öğrencilerimiz için çok motive edici oldu. Okuma kültürünü
kazandırmaktan yola çıktık ama sonuca baktığımızda aile bilincinin kazandırılmasına da
fayda sağlamış olduk. Ayrıca okul kütüphanesinin de amacına uygun kullanılmasını
sağlamış olduk. Hep bahsettiğimiz eğitimin 3 sacayağını bu proje ile etkili bir biçimde
sağlamlaştırmış olduk.
Projede görev alan öğrenci sayısı 2000, yetişkin sayısı yaklaşık olarak 4000. 7 ay
boyunca okunan ortalama kitap sayısı 10000. Ulaşılan hedef kitlesi toplamda: 2000 öğrenci,
5000 veli ve 80 öğretmen.
Projemizin kaynağı öğrenci ve velilerimiz olduğu için eğitimin her kısmında hiç
sorun yaşanmadan uygulanabilecek bir projedir. Kitap edinmede okul kütüphanesi
kullanıldığı için hiçbir engelle karşılaşılmadan etkin şekilde proje devam ettirilebilir.
KAYNAKLAR
Ahmet MARAŞLI (2012) Okumayı Sevdirme Projesi Timaş Yayınları
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KİM, NE ZAMAN, NEREDE (2N1K)
Adalet İlter BİLİK, adaletozsoy_58@hotmail.com,
Meryem MERT,meryemkalkan38@hotmail.com,
Kayseri Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
ÖZET
Kurum içerisindeki öğretmen, öğrenci ve derslikten oluşan hiyerarşinin ayarlanması
oldukça dikkat ve titizlik gerektiren bir konudur. Okullardaki kurumsal iletişimi(idare,
öğretmen, öğrenci, veli) geliştirmek ve çalışanların performanslarını artırarak, enerjilerini
diğer işlere aktarmasını, bilgiye sürekli ve zamanında ulaşmayı sağlamaktır.
Hangi gün, hangi öğretmenin, hangi derslikte, hangi sınıfa dersinin olduğunun
planlanması ve yıl boyunca bunun kontrolünün sağlanarak, yeri geldiğinde değişiklikler
yaparak kurumsal iletişimin etkili bir şekilde sağlanması için tasarlanan dinamik bir
programdır. Kurumlarda ki hiyerarşik düzen hakkında herkesin bilgi alması ve sorgulama
yapması amacıyla çalışan bir personelin iş yükünü hafifletmek için kolay, kullanışlı ve
istifade etmek isteyenlerin kolayca ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Bu program sonucu kurumlardaki zaman kaybı %50 oranında azaltılarak, okul yönetimi
ve organizasyonundaki sıkıntılar %80 oranında azaltılmıştır.
ABSTRACT
Composed of teachers, students and classrooms within the premises of the hierarchy is
set fairly is an issue that requires attention and diligence. Corporate communications in
schools (Administration, teachers, students, parents), by increasing their performance and
develop their energy to transfer to other jobs, is to provide continuous and timely
information to reach.
Which day, which the teacher, which is the class to which the course planning and that,
throughout the year, providing control of it when making changes designed to ensure
corporate communications effectively is a dynamic program. In an organizational setting that
takes everyone’s information and questioning about the hierarchy needs to do in order to
alleviate the workload of the staff who works for those who want to benefit from easy,
convenient and easily accessible.
This program is a waste of time reducing by 50% the result of institutions, school
management and organization problems, reduced 80%.
1. Giriş
Kurumsal iletişimin birincil hedef kitlesini, iç gruplar oluşturmaktadır. Çalışanların artık
kurumdan maddi beklentileri haricinde manevi beklentileri daha ağır basmaktadır. Talepleri
giderilemeyen çalışanlarda; verim düşüklüğü, iş aksatma vb. durumları gözlemlenmektedir.
Hedeflenen; çalışanların bilgi, tecrübe ve becerilerinin iş süreçlerine yansıtıldığı ve sadakatin
gözlemlendiği bir sistem oluşturmaktadır. Bu çalışmada iç hedef kitle kavramına ve gelişen
iletişim araçlarına odaklanılacaktır. (Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Cilt: 23, Sayı: 3, 2009 ,s.19)
Öğrenme öğretme süreçlerine teknoloji entegrasyonuna ilişkin gerek tanım, gerek
göstergeler gerekse modellere bakıldığında entegrasyonun genel olarak öğrenci, öğretici,

257

kurum, teknoloji, altyapı, destek sistemler, sürdürülebilirlik gibi farklı açılardan biri ya da
bir kaçı temel alınarak yapılandırıldığı görülmektedir. Nitekim sosyal bir girişim olarak
eğitimin öğretmenler, öğrenciler, veliler, yöneticiler, ticari ortaklar ve kural koyanlar gibi
birçok tarafı kapsayan karmaşık, çok boyutlu ve dinamik bir sitem olduğu ve teknolojiyi bu
sürece etkili entegre edebilmek için de bu tarafların her birinin etkisinin göz önüne alınması
gerektiği vurgulanmaktadır. (Su, 2009; Mumcu, Haşlaman & Usluel, 2008).
Teknoloji sürekli değişmekte iken, sürece ait öğreticiler ve öğrenciler de sürekli
değişmekte olduğundan mükemmel bir teknoloji entegrasyon hedefi belirlemek mümkün
olmamakla birlikte, bu süreçte önemli rolü olan bireylerin ve kurumsal düzenlerin
teknolojiye adapte olabilmelerine sağlanmanın ve teknolojiyi içine alan bir kültür
oluşturmanın başarılı bir entegrasyon için önemli olduğu ileri sürülmektedir (NCES,2002).
Ayrıca etkili bir entegrasyon, eğitim uygulamalarında değişiklikleri de beraberinde
getireceği için, karşılıklı standartların eğitsel uygulamalardaki değişimi karşılayacak şekilde
ayarlanması gerektiği de ifade edilmektedir (Su, 2009). Bu nedenle başarılı ve etkili bir
teknoloji entegrasyonunu betimlemek için bu çok boyutlu sürekli değişen dinamik yapının
özellikleri göz önüne alınmalı ve ortaya konulan görüş, model, öneri ya da planlar süreçteki
tüm boyutları ve bu boyutlar arasındaki etkileşimi de göz önünde bulundurarak
güncellenebilir
ve
geliştirilebilir
stratejiler
üzerine
kurulmalıdır.
(http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/article/view/5000055480/5000052785)
2. Problem Durumu
Okul fiziki şartları sınırlı ve okul paydaşları(1 müdür, 5 müdür yardımcısı, 81 öğretmen
ve 780 öğrenci) fazla olduğu için genelde hem yönetimde, hem organizasyonda hem de bilgi
paylaşımında sıkıntılar yaşanmaktadır. Kurum içerinde bireyler arasında kurumsal iletişim
esnasında zaman kaybı sıkıntısı ve iletişim karmaşası yaşanmaktadır. Kurumdaki her bireyin
farklı farklı işleri olduğundan dolayı buna zaman ayırması fazladan bir iş olmaktadır. Bu
nedenle personelin iş yükü artıyor. Zaman zaman yönetim ve organizasyonda sıkıntılarla
karşılaşılmaktadır. Bilgiye daha çabuk ve daha kolay ulaşılması gerekmektedir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amacı
Çalışmanın amacı okuldaki kurumsal iletişimi(idare-öğretmen-öğrenci-veli) geliştirmek
ve çalışanların performansını artırarak personelin enerjisini diğer işlerine aktarmasını,
bilgiye sürekli ve zamanında ulaşmayı sağlamaktır.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise;
3.2.1. 1 müdür, 5 müdür yardımcısı, 81 öğretmen ve 780 öğrenciden oluşan
kurum yapısındaki yönetim ve organizasyon işlerini kolaylaştıracaktır.
Okul yönetimi ve organizasyondaki sıkıntılar %80 oranında azalacaktır.
3.2.2. Okul idaresi öğretmenlerin hangi derste hangi sınıfta olduğunu kontrol
edebilecektir ve ulaşmak istediği öğretmene zaman kaybetmeden
ulaşabilecektir. Zaman kaybı %50 oranında azalacaktır.
3.2.3. Öğrenciler soru sormak istediklerinde ya da bir öğretmene ulaşmak
istediklerinde sınıf kapılarını dolaşıp kapı deliklerinden bakmak ya da
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3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.

dersi bölüp içeri girmek yerine bu programı kullanarak hangi öğretmen
hangi sınıfın dersinde ve hangi derslikte bilgisine kolayca ulaşabilecektir.
Veli ya da bir ziyaretçi geldiğinde nöbetçi öğrenci, hangi öğretmene
ulaşılacaksa programdan bakarak hangi öğretmen hangi sınıfta bilgisini
veli ya da ziyaretçi kişiye bildirecek. Eğer öğretmenin dersi yoksa, bu
bilgide programda mevcut olduğu için veli ya da ziyaretçi kişiye
aktaracaktır.
Okulda herhangi bir toplantı yapılacaksa öğretmenlerin okulda olup
olmadı bilgisine program sayesinde %100 ulaşılacaktır.
İdare nöbetçi öğretmen kontrolü yapabilecektir.

4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Çalışma kapsamında okulda kurumsal iletişimi artırmak ve personel performansını
artırmak amacıyla okulda yapılabilecek işler değerlendirildi. Öğretmenlerin hangi saatte
hangi derste olduğunu belirlemek amacıyla bir program yapılmasına karar verildi. Okul
idaresiyle ve öğretmenlerle görüşülüp bu konudaki sorunlar ve beklentiler öğrenildi. Bu
beklentiler doğrultusunda programın veritabanı Access programında, ara yüzü ve veritabanı
bağlantısı C# programında yapıldı.
4.2.
Plan
Başlama tarihi
Kurumda
ihtiyaç
yapılması

programa
analizinin

BİLSA
programı
veritabanının
incelenmesi

22/09/2014

06/10/2014

Sorumlu

29/09/2014

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

19/10/2014

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

Kullanılacak
verilerin
çekilebilmesi için
BİLSA
veritabanının
incelenmesi

02/11/2014

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

BİLSA
veritabanının kayıt
şeklinin belirlenip
veritabanı tablo ve
alanlarının
hazırlanması

Gerekli istatistiklerin
yapılması
20/10/2014

Performans
göstergesi

Bitiş tarihi
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Açıklamalar
Kurum çalışanları
ve öğrencilerle
görüşülmesi

Access”Al_Aktar”
veritabanının
oluşturulması

03/11/2014

BİLSA’dan öğretmen
bilgilerinin
veritabanına
çekilmesi
Access’te
tablolar
arası
ilişkilerin
oluşturulması

09/12/2014

08/12/2014

22/12/2014

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

Belirli zamanlarda
verilerin çekilip C:
sürücüsüne
kaydedilmesi

26/01/2015

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

İlişki sağlanacak
tabloların
belirlenmesi

23/12/2014

Access’te
“Nerede”
veritabanının
oluşturulması
26/01/2015

Kodlama ve Veri
Saklama
Ortamının
belirlenmesi

C#
programında
kodlamanın yapılması

Programın
edilmesi

24/02/2015

04/03/2015

Al_Aktar
veritabanındaki
verilerin yazılacağı
veritabanının
oluşturulması

23/02/2015

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

03/03/2015

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

Kodlama için
uygun programın
belirlenmesi

04/05/2015

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

C# programında
kodlamanın
yapılması

test

05/05/2015

Programın
kullanılması

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

Verileri çekince
kullanılacak
Al_Aktar
veritabanının
hazırlanması

12/06/2015

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

Adalet İlter
BİLİK,
Meryem
MERT

28/09/2015

Programın
kullanılması ve
paydaşlara
sağlanan
faydaların
gözlenmesi,
hataların
belirlenmesi
Programın
kullanımının
sağlanması

5. Uygulama
Kurum çalışanları ve öğrencilerle görüşülerek programın ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu
görüşmeler sonucu programın kurum işleyişine önemli katkı sağlanacağı görülmüştür.
Veritabanının oluşturulmasında Microsoft Office Access programı, arayüz hazırlanması ve
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veritabanındaki verilerin çekilmesi için kodların yazılması için C# programı kullanılmıştır.
BİLSA programının veritabanı yapısı incelenerek verilerin nasıl çekileceği belirlendikten
sonra, oluşturulması planlanan veritabanının tabloları, alanları ve tablolar arası ilişkileri
detaylı olarak kağıt üzerinde çizimi yapılmıştır. Microsoft Office Access programında
tablolar oluşturulup, tablolar arasındaki ilişkiler belirtilmiştir. Bilsa programındaki veriler
düzenli olarak bilgisayarın C: sürücüsündeki “OgretmenHangiSınıfta” isimli klasöre
aktarılarak, buradaki veriler “Al_Aktar” veritabanına yüklenmiştir. “Al_Aktar”
veritabanında kurulan ilişkiler sayesinde C# programı ile bağlantı kurulacak “Nerede”
veritabanına bu veriler aktarılmıştır. Veriler “Nerede” veritabanına aktarıldıktan sonra C#
programı ile bağlantı kurulmuştur. C# programında programın arayüzü oluşturulmuştur.
Oluşturulan arayüz programında(OgretmenHangiSınıfta(OHS)) “Öğretmen Ders Programını
Getir” ve sınıfların ders programının gelmesini sağlayan sınıf listesinin olduğu iki adet açılır
liste kutusu bulunmaktadır. Öğretmen ismi seçilince öğretmene ait ders programı ekrana
gelmektedir. Aynı işlemi yapmak için öğretmen ismi üzerine tıklanınca ders programını
getiren yumurtalar hazırlanmıştır. Programın ana sayfasında yetkili girişi yapılmasını
sağlayan bir kısım bulunmaktadır. Yetkili girişinde ders programı menüsü altında veritabanı
bilgilerinin veritabanından, excelden ve formdan eklenmesini sağlayacak seçenekler
bulunmaktadır. Ayarlar menü kısmında, ders giriş-çıkış saatlerinin, öğretmen nöbetlerinin
ve veritabanının yedeklendiği kısımlar bulunmaktadır. Hakkında menüsünde ise yetkili
şifresi değiştirmeyi sağlayan, programın kullanımı ile ilgili yardım sağlayan ve programla
ilgili genel bilgilerin bulunduğu seçenekler mevcuttur.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
ÖğretmenHangiSınıfta(OHS) programı 2014-2015 eğitim öğretim yılı başından
itibaren okulda kullanılmaya başlanmıştır. Herhangi bir organizasyon yapılacağı zaman,
zaman kaybının önüne geçilmiştir. Bilgi paylaşımında bulunacak personelin yükü azaldığı
için diğer işlerdeki performansı artmıştır. Bu nedenle OHS programı kurumsal kapasiteyi
geliştirmiştir.
Okul personeli ve öğrenci sayısı çok olduğu için iletişimde ve bilgi paylaşımında
karşılaşılan sorunlar hemen hemen bitmiştir. Ziyarete gelen veliler istedikleri öğretmenin
okulda olup olmadığı , öğrencisinin dersinin ne zaman biteceği gibi sorulara anında cevap
alabilmektedir. Amaçlanan hedeflerin hepsine ulaşılmıştır.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bütün okullarda Bilsa programı kullanıldığı için veritabanına öğretmen bilgilerinin
aktarılmasında sıkıntı yaşanmayacaktır. Özellikle kalabalık okullarda ve büyük binalı
okullarda programın kullanılması hem okul idaresinin hem de öğretmen ve öğrencinin işini
kolaylaştıracaktır. Önce bölge okulları ile iletişime geçilip okullarda OHS programının
kullanılması sağlanacaktır. Bu iş için koordinatörlük işini bizim kurumumuz yapabilir.
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ÖZET
Eğitim simülatörleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli operatörlerin yetiştirilmesi
için gerekli olan teknolojik alt yapıyı sağlamaktadır. Simülatörler; yakıt maliyetini, makine
yıpranmasını ve kaza risklerini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca bakım maliyetlerini ve eğitim
sırasında hasar gören araç için yıpranma maliyetleri gibi işletme masraflarını ortadan
kaldırdığı için ülke ekonomisine de dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Eğitim
simülatöründeki birebir orijinal ekipmanlar sayesinde kursiyerler gerçek iş makinesine
aşinalık kazanmakta ve bu sayede saha uygulamalarında zorlanmamaktadırlar.
“Simülatörlü meslek eğitimi projemiz” şu adımlardan oluşmuştur: İlk olarak proje
uygulama yeri belirlendi, simülatörlü eğitim sınıfı kuruldu ve ardından 32 saatlik eğitici
eğitimleri yapıldı. Sonrasında kursiyer başvuruları alındı ve kursiyerler tespit edildi. Her biri
10’ar kişilik 3 sınıfta simülatörlü eğitimler tamamlandıktan sonra simülatörde ilk sınav
yapıldı. Başarılı olan kursiyerler gerçek iş makinesinde uygulamalı eğitimlere alındı.
Simülatörlü sınavı başaran ve iş makinesi operatörlüğü potansiyeline sahip olan 28
kursiyerin tamamı, gerçek iş makinesinde yapılan sınavda %100 başarı göstermiş
ve operatörlük sertifikası almıştır.
İş makinesi simülatörleri mesleki eğitime yenilikçi bir yaklaşım getirmektedir.
Simülatör tabanlı mesleki eğitimle ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını
eğitmek için gerekli olan nitelikli altyapı bu sayede okulumuzda oluşturulmuştur.
ABSTRACT
Training simulators provide the technological infrastructure required for the training
of qualified operators that our country needs. Simulators eliminate the risks of fuel costs,
machine wear and accident risks. It also indirectly contributes to the country's economy, as it
removes operational costs such as maintenance costs and wears costs for the damaged
vehicle during training. Trainees gain familiarity with the real work machine thanks to
individual original equipment in the training simulator and do not have difficulty in field
applications.
"Our simulated vocational training project" consisted of the following steps: First, the
project implementation site was identified, a simulated training class was established, and
then 32 hours trainers were trained. Subsequently, trainee applications were taken and
trainees were identified. The first exam was held in the simulator after the simulated training
was completed in 3 classes each of 10 persons. Successful trainees were trained in practical
work at the actual work machine. All of the 28 trainees who achieved the simulated
examination and were potent business machine operators had 100% success in the
examination on the real work machine and got the operating certificate.
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Work machine simulators introduce an innovative approach to vocational training.
With the simulator based vocational training, the qualified infrastructure, required to train
the qualified human resource needed by our country, was established in this school.
1. Giriş
Bölgemizde hızla gelişmekte olan inşaat sektörünün ve imalat sanayinin kalifiye
eleman ihtiyaçlarını yine bölgemizdeki dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik hayata
entegrasyonu ile karşılayacak, bölgemizdeki işsizlik sorununa çözüm üretmek; işsizlere
meslek kazandırmanın yanında bölgemizdeki mevcut iş makinesi operatörlerin
uzmanlaşmasına imkan sağlamak için, risksiz bir ortamda düşük maliyetli, güvenli ve etkili
sanal çalışma alanında simülatörlü iş makinesi operatörü eğitimleri vererek uygun operatör
tekniği, makine kontrolleri ve güvenli operasyonu öğretmek için böyle bir çalışma
hazırladık.
Kaman İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, ülkemizdeki en önemli sektörlerden
birisi olan inşaat sektörünün yanı sıra, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında süregelen
yıkım faaliyetlerinde ve sanayinin ihtiyaçlarında iş makinesi operatörlüğüne daha fazla
gereksinim olduğunu tespit ettik. Eğitim deki önceliğimiz tehlikeli çalışma alanları, güvenlik
ihlali durumları, ekipman hasarları, yakıt tüketimi gibi gerçek durumlardan kaynaklanan
riskleri sıfıra indirerek inşaat ve hafriyat sektöründe çalışacak kalifiye eleman yetiştirmek
yoluyla bölgemizdeki dezavantajlı grupların, genç issizlerin istihdam imkanlarının
artırılmasına katkıda bulunmak ve bölgemizde kayıtlı istihdamın artırılmasına katkı
sağlamayı amaçladık. Bu çalışmamız ile mevcut iş gücü piyasası ve işletmelerin gelecekteki
talepleri ile uyumlu mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
2. Problem Durumu
İlçemizde gençler arasında ciddi boyutta bir işsizlik sorunu vardır. Bu sorunla birlikte
işsizler ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı mesleklere yönelmeye, başka illere
iş aramaya yönelmişlerdir. Her hangi bir mesleki eğitim almadan iş arayanlar veya meslek
değiştirenler iş hayatlarında mesleki doyuma ulaşamadıklarından başarılı olamamaktadırlar.
Bu sorunla mücadele edebilmek, genç işsizlerin hayata daha pozitif, işiyle ve kendiyle
barışık olarak yetiştirilmesi için operatörlük mesleğiyle tanıştırmak ve yeni istihdam
yöntemleri oluşturmak istiyoruz. İlçemizde iş makinesinin kullanıldığı firmalarla yapmış
olduğumuz ihtiyaç tespit görüşmelerinde ilçede kalifiye iş makinesi operatörünün az sayıda
olduğundan dolayı ihtiyacı karşılamadıklarını ve iş makinesi operatörü bulma konusunda
sıkıntı yasadıklarını dile getirmişlerdir. İnşaat sektörlerindeki gelişmeler ve ayrıca
bölgemizde devam eden ve planlanan altyapı yatırımları nedeniyle nitelikli istihdam
talebinin ülke ortalamasında daha fazla artacağı öngörülmektedir. Dolayısı ile ortaya çıkacak
iş makinesi operatörü ihtiyacını karşılamak üzere yenilikçi eğitim altyapısı kurulması
gerekmektedir. 2015 İl Mesleki Eğitim ve İstihdam Kurulunun iş gücü piyasası analizine
göre ilimizde 100 adet kepçe ( Beko-loder) ve iş makinesi operatörlüğü ihtiyacı vardır.
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3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Bu çalışmamız başta Devletimizin 10. Kalkınma Planında belirtilen "Nitelikli İnsanGüçlü Toplum"una hedefine ulaşmak için sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma anlayışıyla
toplumsal refahın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda başta gençler
olmak üzere;
 İlçemizde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla, inşaat ve hafriyat sektörünün olmazsa
olmazlarından olan iş makinelerini kullanabilen kalifiye iş makinesi operatörleri
yetiştirmektir.
 Kurslarda verilen eğitimler sayesinde yetişen operatörlerin iş makineleri ve
ekipmanlarının ileri düzeyde kullanımları, bakım-onarım ve iş makinesi güvenlik
ihlalleri, yakıt tüketimi ve zaman yönetimine dayalı olarak eğitilerek benzetimlik
araçlarında gerçeğiyle bire bir aynı simülasyon programında uygulama fırsatı
sağladıktan sonra gerçek iş makinesi kullanarak eğitimlerinin tamamlanması
amaçlanmıştır.
 Kalifiye eleman yetiştirilmesi yoluyla ilçemiz başta olmak üzere inşaat sektöründeki
iş makinesi operatörü istihdam oranını artırmak.
 Düzenlenecek olan eğitimlerin her türlü medya ürünleri sayesinde konunun tüm
tarafları arasında tanıtılması yoluyla istihdamın tevsik edilmesini sağlamak.
 Bölgemizde ilk kez simülatörlü iş makinesi operatörü yetiştirmek için eğitim sınıfı
oluşturulacağı için bu eğitimleri veren diğer eğitim kurumlarına örnek olmak.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Bu çalışmamızda hedef grubumuz başta ilçemizde dezavantajlı gruplar olan
yoksullar, işsizler, okulu erken terk eden gençler olmak üzere,
 İş makinesi operatörlüğü kursuna katılan 30 kişi ve dolaylı olarak eğitime katılanların
aileleri birinci hedef grubudur.
 İlçemizde faaliyet gösteren ilgili firmalar.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Faaliyet-1: Bu çalışmanın yönetimi için bir ekip kurulmuş ve çalışma süresi boyunca
bu ekip faaliyetlerin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu olmuştur.
Faaliyet-2: Harcama limitleri çerçevesinde ihale ile yapılacak olan alımlar EKAP
ulusal sistemi üzerinden, düşük maliyetli alımlar ise doğrudan temin veya pazarlık usulüne
göre tüm yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Faaliyet-3: İş makinesi operatörlüğü eğitimi verilecek olan sınıf Kaman Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Makine atölyesi içindeki uygun alana kurulmuş, iş makinesi operatör
eğitim simülatörü devreye alınarak, ilgili okulun makine teknolojisi bölüm öğretmenlerine
simülatör ve cihazın kullanımına yönelik eğitici eğitimi verilmiştir.
Faaliyet-4: Çalışma tanıtım faaliyetleri proje koordinatör okulu tarafından ilçe
genelinde ilgili bütün kurum ve kuruluşlara proje hakkında yazı ve davetiye gönderilmiştir.
Faaliyet-5: Hedef grubumuz olan 18-30 yas arası genç issizlere yaptığımız duyurular,
tanıtım broşürlerinin, yerel basın haberleri ile kendilerine ulaşılmıştır. Kurslara katılacakların
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öncelikle herhangi bir işte çalışmadığının belgelenmesi için İlçe SGK müdürlüğüne yazı
yazılarak durum tespiti yapılmıştır.
Faaliyet-6: Eğitimlerde kurs öğretmeni olarak Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi makine teknolojisi alan öğretmenleri görev almışlardır.
Faaliyet-7: Eğitimlerini tamamlayan her grup için sertifika töreni düzenlenmiştir.
Faaliyet-8: Bu çalışmanın içeriğini tanıtıcı afis ve el broşürleri, davetiyeler ve tanıtım
filminden oluşan CD bastırılmıştır.
4.2. Plan
Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

01/07/2015

30/06/2016

Kaman İlçe MEM

5 kişilik çalışma
ekibi
oluşturulmuştur.
İdari ve Teknik
şartname
hazırlanmış
ve
Mevzuata uygun
şekilde satın alma
faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet-1
Çalışma
Oluşturulması;

Ekibinin

Faaliyet-2
01/08/2015

15/11/2015

Kaman İlçe MEM

01/09/2015

30/12/2015

Kaman Mesleki Ve
Teknik Anadolu Lisesi

01/09/2015

30/12/2015

Kaman İlçe MEM

04/01/2016

19/01/2016

20/01/2016

11/03/2016

Kaman Mesleki Ve
Teknik Anadolu Lisesi

02/04/2016

02/04/2016

Kaman Mesleki Ve
Teknik Anadolu Lisesi

01/07/2015

30/06/2016

Kaman Mesleki Ve
Teknik Anadolu Lisesi

Satın alma Faaliyetleri

Faaliyet-3
Eğitim Sınıfının Kurulması ve
Eğitici Eğitimi
Faaliyet- 4 Tanıtım Toplantıları

Faaliyet-5
Kursiyer Seçimi ve Kurs
Planlarının Hazırlanması
Faaliyet-6
Eğitimlerin Verilmesi
Faaliyet-7
Sertifika Törenleri

Kaman Mesleki Ve
Teknik Anadolu Lisesi

Faaliyet-8
İletişim
ve
Faaliyetleri

Görünürlük
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5. Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Bu çalışmanın fikri Kaman İlçe Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında yapılan ve
konusu mesleki eğitimin güçlendirilmesi olan bir toplantıda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmamız
başta Devletimizin 10. Kalkınma Planında belirtilen "Nitelikli İnsan- Güçlü Toplum" ana
hedefine ulaşmak için sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma anlayışıyla toplumsal refahın
yaygınlaşmasını amaçlamak için mesleki eğitimin faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini
geliştirmeyi, yeni teknik ve metotlar ile ilçemizde dezavantajlı grupları ekonomik hayata
kazandırmanın yollarını arama fikrinden çıkmıştır.
Bu bağlamda ilk adım olarak kaynak arayışına girişilmiştir. Bu konuda bölgemizde
faaliyet gösteren Ahiler Kalkınma Ajansına başvuruda bulunularak 115.500 TL hibe desteği
almaya hak kazanmıştır.
Çalışma Ekibi kurulmuş ve çalışma süresi boyunca bu ekip faaliyetlerin
yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu olmuştur. Satın Alma Faaliyetleri; Kamu
ihlale kanununa uygun olarak yapılmıştır. İş makinesi operatörlüğü eğitimi verilecek olan
sınıf Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine atölyesi içindeki uygun alana
kurulmuş, İhalesi yapılan iş makinesi operatör eğitim simülatörü buraya kurularak, Kaman
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin makine teknolojisi bölüm öğretmenlerine simülatör ve
cihazın kullanımına yönelik eğitici eğitimi verilmiştir. Daha sonra Proje Tanıtım Toplantıları
yapılmış ve ilçe genelinde ilgili bütün kurum ve kuruluşlara proje hakkında yazı ve davetiye
ve broşür gönderilmiştir. Kurs planları hazırlanmış ve kurslara katılacakların öncelikle
herhangi bir işte çalışmadığının belgelenmesi için İlçe SGK müdürlüğüne yazı yazılarak
istekliler arasında durum tespiti yapılmıştır. Seçilen kursiyerlere İş makinesi operatörlüğü
eğitimlerin verilmesi sağlanmıştır. Bu eğitimlerin teorik kısımları ve makine başı teorik
eğitimleri, kurulan sınıfta ve simülatör cihazının başında birebir verilmiş, eğitimlerin
uygulama kısımları ise İlçemiz Özel İdare Müdürlüğünce tahsis edilen İş makinesinin
başında mevzuatta belirtilen sürelerde dikkate alınarak verilmiştir. Kurslarda başarılı olan 28
kursiyerimize sertifikaları düzenlenen bir tören ile verilmiştir. Bu çalışmanın içeriğini tanıtıcı
afis ve el broşürleri, davetiyeler bastırılmıştır ve dağıtılmıştır.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Bu çalışmanın yürütüm ekibi, projede her faaliyetin raporlanmasından, satın alma iş
ve işlemlerinden, harcama ve ödeme belgelerinin takibinden, eğitim sorumlusu proje
kapsamında verilecek eğitimlerin kayıt, takip ve belge iş ve işlemlerinden sorumlu olmuştur.
Yapılan tüm faaliyetler kayıt altına alınarak iç değerlendirmeler sürekli yapılmıştır.






6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Çalışma uygulama ekibi kuruldu.
Sektörün ihtiyaç duyduğu iş makinesi operatörü yetiştirmeye yönelik bir yapı
oluşturuldu.
Simülatörlü iş makinesi operatörlüğü eğitimlerinin verildiği tam donanımlı fiziki bir
ortam oluşturuldu.
Operatör eğitimi verecek 10 öğretmen, simülatör eğitici eğitimine katıldı.
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30 kursiyere toplam 76 saat/kişi iş makinesi operatörlüğü kursu teorik ve pratik
eğitimleri verildi.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Okulumuza kurulmuş olan iş makineleri simülatörlü eğitim sınıfımız her hangi bir
finans kaynağına ihtiyaç duyulmadan aynı amaçla eğitim faaliyetlerini sürdürecektir. İş
makinesi uygulama eğitim için de Belediye veya Özel İdare ile protokol yapılacaktır.
Kurumumuz proje kapsamında oluşturulan simülatörlü is makinesi operatörü
yetiştirme sınıfı ile elde edeceğimiz çıktılar çerçevesinde farklı alan ve dallarda da bu tarz
eğitim sınıfı oluşturma gayreti içerisinde olacağımız için kurumsal açıdan elde edeceğimiz
tecrübeler eğitim faaliyetlerimizin çeşitliliği ve kalitesini de olumlu yönde artıracaktır.
Ayrıca proje çıktılarını Millî Eğitim Bakanlığımızla da paylaşıp çıktılarımızı örnek bir
uygulama olarak tüm ilgili eğitim kurumlarıyla paylaşmaları da istenecektir.
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MODEL SİZSİNİZ
Ökkeş Galip GÖL, galip3333@gmail.com,
Oğuzhan SAKARYA, oguzhansakarya26@hotmail.com,
Süleyman UZUN, suleymanuzun.80@gmail.com,
Hüseyin AKBAŞ, 156852@gmail.com,
Devrim TOPAL, devtop33@hotmail.com,
Mersin Bozyazı Ç.P.A.L.
ÖZET
2011 yılında Bozyazı Lisesi olan okulumuz akademik, kültürel, sosyal ve sportif
alanlarda varlık gösteremeyen, asayiş ve disiplin sorunlarıyla boğuşan, veli, öğrenci ve
öğretmen tarafından eğitim kurumu olarak görünmeyen bir kurum durumundaydı. Çalışma
öncesi mevcut durum analizleri yapılarak kurumun genel durumu ortaya çıkartılmış ve
sonuçta bölge koşullarına uyumlu, hızlı karar alıp uygulayabilen bir yönetim yapılanması
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Okulumuzun ortaya koyduğu yönetim modeli uygulanabilir ve
yaygınlaştırılabilir ve ek maliyeti olmayan bir model olma özelliği taşımaktadır.
ABSTRACT
Our school, Bozyazı High School in 2011, was an institution that could not exist in
academic, cultural, social and sports fields, struggling with public order and discipline
problems, and not seen as educational institution by parents, students and teachers. Before
the study, the current situation analysis was done and the general situation of the institution
was revealed and as a result, a need for a management structure that is adaptable to the
conditions of the region and able to take and execute decisions quickly has emerged. Existing
school and private sector management models have been examined and a model compatible
with the local structure has been developed. The necessary units have been created and
actions have been taken to achieve the goals set forth by each unit. At the end of a four-year
time period, achievements have been achieved in regional, national and international areas
in academic, cultural, social and sports fields. The management model that our school
presents is feasible as a model that can be applied and disseminated and has no additional
cost.
1. Giriş
Okul etkililiğinin tanımlanma ve yorumlanmasına, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine
ve ölçütlerinin saptanmasına rehberlik eden kavramsal bir model olmadan bir okulun
etkililiğini saptamak bilimsel gerçeklerle uyuşmaz. Aynı ülke hatta aynı şehirlerde yapılan
farklı araştırmalarda okulun etkililiği ile ilgili bulunan faktörlerin birbirinden farklılaştığı
göz önüne alındığında, bahse konu modellerden ve özel işletmelerin yönetim organizasyon
yapısından faydalanılarak sosyal koşullarımıza uygun, kurumsal verimliliğimizi arttıracak
model uyarlaması yapılmıştır.
2. Problem Durumu
Uygulama öncesi okulumuz ilçe genelinde en problemli kurum olarak bilinmektedir.
Öğretmen, Öğrenci, veli ve sosyal çevre okul hakkında çok olumsuz kanaatlere sahip
bulunmakla birlikte ilçenin en önemli sorunu olarak okulumuzu görmekteydi. Okul idaresi
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ve öğretmenler mesleki anlamda karamsarlık duygusuna sahip, okul içi ve dışında
kendilerine yönelik duygusal ve fiziksel şiddet olaylarından çekinir halde bulunmaktaydı.
Öğrenciler ise eğitim-öğretim ve akademik anlamda okuldan bir beklentiye sahip değildi.
Öğrenciler okulu güvenli bulmamakla birlikte ( darp, gasp, taciz v.b ), kişisel gelişimleri ve
hayata hazırlanma anlamında yetersiz olduğu kanaatindeydi. Bir üst eğitim kurumuna
öğrenci yerleştirme oranının %5.8 olması, bilimsel projelerin, sosyal kültürel etkinliklerin ve
sportif faaliyetlerin bulunması, paydaşlarımızın kurumumuza olan güven ve saygısının
olmaması problemi çok açık bir şekilde ifade etmektedir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amaçları
2011 yılında, yenilikçi, vatansever, dürüst ve çalışkan olmayı kendine ilke edinen; çağdaş
teknoloji ve eğitim imkânlarını kullanarak bilgiye erişen, onu farklı açılardan değerlendiren,
edindiği bilgiyi yaratıcılığı ile birleştirerek yeni bilgi ve proje üretip insanlığın yararına
sunan bilim insanı adaylarını yükseköğrenime ve topluma kazandıran kurum olma amacı ile
yola çıkılmıştır.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Hedef 1: Örgüt modelinin alt yapısını hazırlayarak dönüşüm için gerekli örgütsel
değişiklikleri sağlayabilmek. Mevcut durum analizleri yaparak kurumun yapısı hakkında
verileri elde etmek, memnuniyet anketlerinde %90 ortalamasında başarı elde etmek.
Hedef 2: Kurumun öğretmen, öğrenci, veli açısından güvenilir, saygın ve güvenlikli
bir yapıya kavuşmasını sağlamak. Paydaşlarımıza aidiyet duygusunu kazandırarak “ biz”
anlayışını yerleştirmek. Disiplin ve adli bakımından sıfır sorun aşamasına gelebilmek.
Hedef 3: Akademik anlamda, yükseköğretime yerleşme oranında %5.8 aşamasından
%80 başarı çıtasını yakalamak. YGS ve LYS puan türlerinde ilçe derecesi yapmak, okul puan
ortalamasında da kurum türünde il derecesi yapmak.
Hedef 4: Kurumun daha önce hiç varlık gösteremediği proje hazırlama alanında,
ulusal ve uluslararası başarılara imza atmak. Öğrencilerimize proje hazırlama kültürünü
kazandırabilmek.
Hedef 5: Kurumumuzun varlık göstermediği kültürel alanda, faaliyetler
düzenleyerek ulusal başarılar elde etmek.
Hedef 6: Sportif alanda voleybol, futbol, masa tenisi, kort tenisi, badminton takımları
kurmak, yarışmalara katılmak.
Hedef 7: Kurumumuzun ilçenin ve ilimizin güvenli ve saygın okulları arasına
sokabilmek.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Çalışma kapsamında sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları
yorumlama, gözlem, değerlendirme toplantıları yöntemlerinden yararlanılmıştır.
4.2.
Plan
Faaliyet
Mevcut Durum Analizi
Örgüt Modelinin Oluşturulması
Birimlerin Kurulması

Başlama tarihi
03/09/ 2012
03/09/ 2012
03/09/ 2012
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Bitiş tarihi
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013

Sorumlu Birim
Yönetim Birimi
Yönetim Birimi
Yönetim Birimi

Amaç ve Hedeflerin Paydaşlar ile
paylaşılması-değerlendirilmesi
Öğretmen Eğitimleri
Veli Eğitim Seminerleri
Akademik Başarı
Proje-Ar-Ge Çalışmaları
Kültürel Çalışmalar
Sportif Çalışmalar
Halkla İlişkiler Çalışmaları

03/09/ 2012

14/06/2013

Yönetim Birimi

03/09/ 2012
03/09/ 2012
03/09/ 2012
03/09/ 2012
03/09/ 2012
03/09/ 2012
03/09/ 2012

14/06/2013
14/06/2013
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016

Eğitim Birimi
Halkla İlişkiler
Eğitim Birimi
Araştırma Birimi
Etkinlik Birimi
Etkinlik Birimi
Halkla İlişkiler

5. Uygulama
2011/2012 Eğitim-Öğretim yılı başında okulumuzun mevcut durumunu ortaya
çıkartabilmek için öğretmenler kurul toplantısı yapılarak öğretmenlerin görüşü alınmış olup
kurumumuzun eksik yönleri gün ışığına çıkartılmıştır. Yapılan ankette öğretmenlerimiz
%69,23 ‘ü okul idaresinin çalışmalarında destek olmadığını ve güvenmediklerini, %84,61 i ise
öğrenci potansiyelinin öğretim için yetersiz olduğu ve başarının sağlanamayacağını
belirtmiştir.
Bu olumsuz tablo karşısında okul ve çevre bünyesine uygun aktif bir örgütlenme
modeline geçilmesi elzem gözükmektedir:
İdari Birim: Misyon ve vizyonun belirlenmesi, personel koordinasyonu, resmi
yazışmalar, diğer birimlerin çalışma koşullarının sağlanması, birimlerin iş ve işleyişinin
takibi, mali işler, denetim
Eğitim Birimi: Akademik ve değerler eğitimi konusunda planlama, yapılacak
faaliyetlerin planlanması, öğretmen eğitimlerinin sağlanması
Araştırma Birimi: Öğrencilerin proje hazırlama kültürünü özümsemesini sağlamak,
ulusal ve uluslararası eğitim projelerinin takibini yaparak katılım sağlamak, proje
yarışmalarına katılım sağlamak
Etkinlik Birimi: Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif anlamda aktif olmalarını
sağlamak, dezavantajlı gruplara ait olan öğrencileri tespit etmek
Halkla İlişkiler Birimi: Kurumun misyon ve vizyonunu halka en iyi şekilde yansıtmak,
öğrenci velileri ile koordineli bir şekilde çalışmak, yapılan faaliyetleri basın-yayın, reklam
yolu ile halka anlatmak.
İlgili birimler aylık toplantılar yaparak idari birimin koordinasyonunda yapılan ya da
yapılacak faaliyetleri gözden geçirecektir. Hazırlanan raporlar idari birime teslim edilecektir.
Paydaşlarımız ile yapılan toplantılar ile birimler ve görev dağılımı duyurulmuş her birim
kendi uygulama planını hazırlayarak kurumun yol haritası belirlenmiştir. Değerlendirme
toplantılarında öğrenciye yaklaşım olarak benimsenen tavır: öğrenci okulda güvenli bir
ortam bulacak, önemsendiğini hissedecek, onun hayatını olumlu yönde değiştirmek için
uğraşan insanların varlığını görecek ve okula olan aidiyet duygusu güçlenecek.
6. Sonuçlar
Hedef 1: Örgüt modelinin alt yapısını hazırlanmış, dönüşüm için gerekli örgütsel
değişiklikleri sağlanmıştır.
Yapılan ankette öğretmenlerimiz %94,4 sı okul idaresinin çalışmalarında destek
olduğunu ve güvendiklerini, %92,8 i ise kurum içinde huzurlu olduğunu belirtmiştir.
Öğrencilere yapılan mevcut durum analizinde; %91,03 oranında okulun beklentilerini
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karşıladığını, %100 ü okulu güvenli bulduklarını, %95,17 si okulun kendilerini hayata
hazırladığı sonucu çıkmıştır. Veli anketinde ise başlangıçtaki tablo değişerek: %99,24 ü
öğrencilerini başka okula kayıt ettirmedikleri için mutlu olduğunu, %92,17 si okulda
çocuklarının güvenliğinden endişe etmediğini, %94,45 i öğrencilerinin akademik
geleceğinden umutlu olduklarını, %98,36 sı ise okulun yeterli olduğunu beyan etmiştir.
Hedef 2: Kurumun öğretmen, öğrenci, veli açısından güvenilir, saygın ve güvenlikli
bir yapıya kavuşmuştur. Kurum kültürü oturarak kuruma aidiyet duygusu gelişmiştir.
Yapılan etkinliklere katılım oranının %95 lere ulaşması bunun göstergesidir.
Hedef 3: Akademik anlamda,
2011
%2,62
%3,18
%5,8

ÖN LİSANS
LİSANS
TOPLAM

2012
℅8,54
℅ 17,09
℅ 25,63

2013
℅ 24,80
℅ 24,80
℅ 49,60

2014
℅ 24,13
℅ 35,30
℅ 59,43

2015
%39,83
%29,75
%68,58

Yükseköğretim Yerleştirme Oranları:
2016 YGS sınav sonuçlarına göre YGS-3-4-5 puan türlerinde ilçe birincisi, YGS-5 puan
türünde ilçe ikincisi, YGS-3-4-6 puan türlerinde ilçe 3. Okulumuzdan çıkmıştır. Ayrıca
kurum türünde ilimizde, puan ortalamasına göre her puan alanında il birincisi, ülke
genelinde de %1 lik dilime girme başarısını göstermiş bulunmaktayız.
Hedef 4-5-6: Kurumun daha önce hiç varlık gösteremediği proje hazırlama alanında,
kültürel yarışmalarda, sportif alanda yerel, ulusal ve uluslararası başarılara imza attık.
Kurmuş olduğumuz voleybol, futbol, masa tenisi, kort tenisi takımları ilçe dereceleri alarak il
yarışmalarına katılma hakkı elde etti. İlçenin tek kapalı spor salonuna, tenis kortuna sahip
YGS
2012

TÜRKÇE
DOĞRU
YANLIŞ
14,682
14,77778

SOSYAL
DOĞRU
YANLIŞ
12,606
19,581

MATEMATİK
DOĞRU
YANLIŞ
2,621
9,239

DOĞRU
1,427

FEN
YANLIŞ
3,649

2013

18,355

15,56667

12,256

16,751

2,283

5,716

3,283

3,733

2014

18,686

16,976

14,186

21,302

2,686

6,709

2,093

3,0581

2015
2016

19,189
23,66

17,087
13,25

14,824
15,412

16,027
12,706

2,932
5,529

4,621
3,044

3,081
2,774

3,283
2,236

okulu unvanını elde ettik. Kort ve masa tenisi takımlarımız il müsabakalarına katıldı. Ayrıca
okul bahçemizi sportif faaliyetlerin uygulanması için düzenledik. Okulumuza voleybol,
basketbol, badminton, tenis kortu alanları kazandırdık.

2012

2013

Düzenlenen
Bölgesel Fuar
0

Tübitak Bilim
Fuarı

Ulusal Yarışmalar/ Projeler

Ders Dışı Faaliyetler

-Tübitak Ortaöğretim Projeleri
Yarışması
(1 Tarih ile Bölge Finaline Katılım)
Halk Oyunları İl Birinciliği
-Tübitak Ortaöğretim Projeleri
Yarışması
(1 Tarih ve 1 Matematik projesi ile Bölge
Finaline Katılım)
-USOBO Proje alanında Tarih Alanı

Van Depremi yardım Kampanyası
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-Gençlik Konseri
-Şiir Dinletisi
-Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
-Yaşlı Bakımı Faaliyetleri
-Spor Etkinlikleri

2014

Tübitak Bilim
Fuarı

2015

Tübitak Bilim
Fuarı

2016

Tübitak Bilim
Fuarı

(Gümüş Madalya)
-Halk Oyunları İl Birinciliği, Bölge
Birinciliği, Türkiye Birinciliği
-Tübitak Ortaöğretim Projeleri
Yarışması
(2 proje ile Bölge Finaline Katılım, Tarih
Alanında Bölge Üçüncülüğü)
-USOBO
(Yarı Final )
-2015 yılı için hazırlanmaya başlayan
Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya, Tarih,
Coğrafya ve Sosyoloji Projeleri
-Halk Oyunları İl Birinciliği, Bölge
Birinciliği
-Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli “
Tarihten Kurguya” projesi
-Halk Oyunları İl Birinciliği, Bölge
Birinciliği
-Mustafa Kemal’i Anlıyorum Yarışması
Yazınsal Alan Türkiye 2. Liği
-Erasmus + K2 “ Eğitime Yaratıcılık ve
Yenileşme Hareketi” isimli Proje
-Erasmus + K2 “ Eğitime Yaratıcılık ve
Yenileşme Hareketi” isimli Proje
-Beyaz Bayrak almaya hak kazandık.

-Mesleki Tanıtım Çalışmaları

-Gençlik Konseri
-Şiir Dinletisi
-Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
-Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri
- Caretta Caretta Koruma Alanı
-Bozyazılı Kore Gazileri
-Nagidos’tan Bozyazı’ya Ekonomi
Önerileri
-Kan Bağışı
-Yaşlı Bakımı Faaliyetleri
-Spor Etkinlikleri
-Mesleki Tanıtım Çalışmaları
-Şehit ve Gazi Aileleri Projesi
-Yaşlı Bakımı Faaliyetleri
-Spor Etkinlikleri
-Mesleki Tanıtım Çalışmaları
-Gençlik Konseri
-Şiir Dinletisi
-Şehit ve Gazi Aileleri Projesi
-Yaşlı Bakımı Faaliyetleri
-Spor Etkinlikleri
-Mesleki Tanıtım Çalışmaları
-Gençlik Konseri
-Şiir Dinletisi
-Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
-Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

Hedef 7: Kurumumuzun ilçenin ve ilimizin güvenli ve saygın okulları arasına
sokabilmek.
Uygulama süreci boyunca ilçenin akademik, kültürel, sportif ve güvenlik açısından
en sorunlu okulu birçok alanda ilçe birincisi haline geldi.
Çalışmanın diğer okul kurumlar için model olabilirliği ve yerel ya da ulusal geneline
yaygınlaştırılabilir. Amaçlara uygun olarak ele alınan planlı çalışma faaliyetlerimiz, ülkenin
her yerinde uygulanabilirlik özelliği taşımaktadır. Oluşturulan organizasyon yapısı ülkemiz
genelindeki okullarda rahatça uygulanabilecek özellikte olup, maliyeti de bulunmamaktadır.
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PLANLA, UYGULA, İZLE, DEĞERLENDİR
Ayşe KÖPRÜLÜ,tokatmem_ayse@hotmail.com,
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü, tokat@meb.gov.tr.
ÖZET
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak; Stratejik planımızın, paydaşlarımızla birlikte
bize ait, bizden olan, kurumumuza özgü ve uygulanabilir olmasına önem verildi. Bu
duygularla yola çıkarak Strateji Geliştirme Biriminin koordinasyonunda stratejik plan ekibi
ile planımız hazırlandı.
Stratejik planda yer alan hedeflerdeki faaliyetler aylık eylem planlarına
dönüştürüldü. Eylem planı faaliyetlerin uygulanması ile ilgili olarak ayın ilk iş günü
içerisinde İl Millî Eğitim Müdürümüz tarafından e-konferans ile ilimizdeki bütün
okul/kurumlardaki yöneticilere açıklamalar yapıldı. Ay içerisinde her cuma günü birim
yöneticileri ile haftalık çalışma plan toplantıları düzenlendi, geri dönütler alındı ve sonuçlar
raporlaştırıldı. Oldukça emek isteyen aylık eylem planları , haftalık planlar, e konferanslar,
birim izlemeleri kurumsal kapasitenin etkin kullanılması ve stratejik hedeflere ulaşmada
Müdürlüğümüzün stratejik plan hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamıştır.

ABSRACT
As Tokat Directorate of National Education, we took into acount that our strategic
plan should be unique to our institutions and applicable with our stakeholders . With these
feelings, our plan was made by strategic planning team in coordination with Strategy
Development Unit
Activities in the strategic plan were transformed into monthly action plans. On the
first working day of the month , our Provincial Director of National Education gave
explanations concerning the implementation of action plan activities to the managers of the
schools and instutions in our city via E-conference . On Fridays we held weekly working
plan meetings with the directors of the units, also feedbacks were received and results
reported throughout the each month. The demanding action plans,weekly plans econferances,following-up by the unit played an important role for using institutional
capacity effectively and achieving our institution’s strategic plan goals.

1. Giriş
Geleceğe yönelik hedefleri bulunmayan kurumların varmak istedikleri yönü
kaybedecekleri, ulaşmak istedikleri hedeflerden çok farklı bir zeminde kendilerini bulmaları
kaçınılmaz bir gerçektir. Stratejik planların iyi bir şekilde hazırlandığı ancak aktif olarak
uygulanamadığı, uygulamada birimler arasında yeterli koordinasyonun sağlanamadığı,
sürecin izleme ve değerlendirmesinin yapılmadığı görülmüştür. Etkin izleme kurumsal
kapasitenin etkin kullanılması bakımından önem arz etmektedir. Stratejik planımızdaki
faaliyetlerin aktif olarak uygulanmasında birimler ve kurumlar arası koordinasyonun
sağlanması, izleme ve değerlendirme yapılması amacıyla böyle bir çalışmaya ihtiyaç
duyulmuştur.
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2. Problem Durumu
Stratejik planımızdaki uygulanmasında koordinasyon, izleme, değerlendirme
eksikliği, Stratejik Planın etkin olarak birimler tarafından uygulanamaması ve
okul/kurumlar ve birimler arası iletişim ve yönlendirmenin sonuç seviyesinde kalması
izleme konusunda eksik olması çalışmanın problemini oluşturmaktadır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Amacımız Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, stratejik planlama, eylem planları,
e- konferans, haftalık çalışma planlamalarıyla kurumumuzun işlerini verimli ve kaliteli
yapmak, kendi içsel motivasyonuna odaklanmayı, çalışanların aynı amaç için çalışıyor
olmalarını ve stratejik planımızdaki hedeflerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Kurum
yönetiminde izleme sürecini ayrıntılı olarak yerine getirerek
müdürlüğümüzün ve birimlerimizin faaliyetlerini uygularken oluşabilecek sorunları
önceden tespit ederek müdahale etmek, Stratejik planımızın uygulanmasını, birimler ve
kurumlar arasında; verimliliği artırmak, zamanı iyi yönetmek, eğitim çalışanları arasında
iletişimin artırılması projemizin amacıdır.
4. Yöntem ve Plan
 Çalışmanın yürütülmesinde görüşme yöntemi kullanılmıştır. Aktif etkileşimli soru
cevap yönteminin kullanıldığı aylık eylem planları faaliyetlerini tüm
okul/kurumlarımızın yöneticilerine tanıtmak için ayda bir e-konferans,
Değerlendirme ve İzlemeler için çember toplantıları düzenlenmiştir.
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Birimi
İl M.E.M. İlgili Birimler
Merkez Okul/Kurumlar

İlçe M.E.M. İlgili Birimler
İlçe Okul/Kurumlar

Her ay düzenli olarak yapılan izleme değerlendirme çalışmaları

“Ne Yapılacak?”

Ay Başında

Planlama

1.
2.
3.

Tokat İl MEM 2015-2019 Stratejik planımız Excel ortamında aylık faaliyetlere bölünerek
aylık eylem planlarına dönüştürüldü.
Bütün birimlerimize ay sonunda yeni ay için aylık eylem plan faaliyetlerine ekleme/
çıkarma için yazılı ve sözlü bildirim istendi.
İl/İlçedeki okul/kurum yöneticileri ve bütün birimlerin şeflerine İl Millî Eğitim Müdürü
tarafından e-konferans yapılarak aylık “Eylem Planı”nın tüm faaliyetleri açıklanarak
duyuruldu.
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“Yapılıyor mu?”
“Yapıldı mı? Ne Yapıldı?”

Ay boyunca
Ay sonunda

Değerlendirme

İzleme

1. Strateji Geliştirme Ar-Ge birimindeki tüm çalışanlarla aylık eylem planındaki faaliyetin
koordinasyon birimleri eşleştirilerek çalışmalar izlendi.
2. Her hafta Ar-Ge çalışanları ilgili şube müdürleri ve birim şefleri ile kurum içi toplantı
yaparak süreç izlemesi yapıldı. Bu izlemelerde çıkan sorunlar veya aksaklıklar belirlendi.
3. Eğer sorun tespit edilirse, Strateji Geliştirme Şube Müdürümüz ve İl Millî Eğitim
Müdürümüz ile çözüm önerileri oluşturuldu.

1.

2.
3.

Aylık eylem planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve
verimliliğini belirlemek amacı ile ay sonunda birim yöneticileri ile çember toplantıları
yapılarak değerlendirmeler yapıldı.
Bu değerlendirme yapılırken aybaşında oluşturulan raporlar da dikkate alındı.
Sonuçlar birim şefleri tarafından online formlara işlenerek; rapor halinde üst yönetim
kurulunda paylaşıldı.

5. Uygulama
Çalışma yöntemimiz 3 yıldır Strateji Geliştirme Birimi koordinasyonunda tüm ilimize
bağlı ilçe/okul/kurum müdürlüklerinde özenle uygulandı.
Görsel 1.Aylık eylem planlarının tokat@meb.gov.tr web sitemizden yayını

Görsel.2.Aylık eylem planları birimlere göre görev dağılımı
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Görsel.3. Haftalık çalışma programının web sitemizden tokat@meb.gov.tr yayını

Görsel.4.Aylık eylem planlarının e-konferans ile okullara ayrıntılı olarak açıklanması

Görsel.5. Birimlerin aylık olarak

doldurdukları online form-1
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6. Sonuçlar
Stratejik planımız bir belge olmaktan çıkarak süreç ve sonuç odaklı bir yol haritası
olarak hayata geçirilmiştir. Stratejik planımızdaki hedeflediğimiz performans göstergelerine
aylık eylem planı faaliyetlerin uygulanması ile ulaştığımız sonuçlara örnek verecek olursak;
 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında ilimizdeki 5 yaş grubu okullaşma oranı %46.14 iken
 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında ilimizdeki 5 yaş grubu okullaşma oranı %65.04
yükselmiştir. (Türkiye 5.)
 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Hayat Boyu Öğrenme kapsamında e-yaygın
sistemindeki kurslardan 2514 kurs açılmış ve 61461 kursiyer kayıt olmuştur.
 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında ise 3732 kurs açılmış ve 94.303 kişi kayıt olmuştur.
 Oldukça emek isteyen aylık eylem planları, haftalık planlar, e-konferanslar, birim
izlemeleri kurumsal kapasitenin etkin kullanılması ve stratejik hedeflere ulaşmayı
sağlamıştır.
 Birimler arası iletişimin kuvvetlenmesini, haftalık çalışma planları ile disiplinli ve
sistemli çalışmayı, zamanı iyi yönetmeyi, e-konferans ile ise tüm eğitim çalışanlarını
üst yönetici ile her ay aktif etkileşimli soru cevap yönteminin kullanıldığı,
sorunlarını, isteklerini söyleyebildikleri bir online ortam hazırlanmıştır.
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü eğitim çalışanları olarak bu uygulamayı 3 yıldır devam
edilmektedir. Böylelikle Stratejik planımız bir belge olmaktan çıkarak süreç ve sonuç odaklı
bir yol haritası olarak hayata geçmiştir. İlimizde izlediğimiz yöntem; stratejik planların
uygulanmasında etkin bir model olarak sunulmuştur.
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TODİPAN
ETKİLEŞİMLİ TAHTALAR VE BİLGİSAYARLAR İÇİN
TOKAT DİJİTAL PANO
Fahri NAYMAN, fahrinayman@gmail.com
Menderes KAYA, Menderes-kaya@hotmail.com
Mürsel TAŞÇI, murseltasci@meb.gov.tr
İbrahim ÖZKAL, iozkal@meb.gov.tr
Ahmet HERGÜN, ahergun@meb.gov.tr
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü
ÖZET
Hepimiz, hemen her gün cep telefonlarından, tablet bilgisayarlardan, kişisel/kurumsal
bilgisayarlardan, ve etkileşimli tahtalardan internete giriyoruz. Bu internet ağının içindeyiz.
Özellikle Etkileşimli tahtalar sayesinde öğrencilerimizin büyük kısmı bu ağda yerini almıştır.
Bu elektronik ağı kullanarak anında tüm öğrenci ve velilere yönelik yönetimsel/eğitsel
bir masaüstü yönetim panelli ekran programı ile okullara, velilere, internet kafelere
ulaşabilen ve tüm öğrencilerin sorularına 24 saatte cevap veren bir çalışmaya Türkiye’de
daha önce rastlanmamıştır. Çalışmamız sayesinde minimum maliyet ve zamanda, oldukça
geniş bir kitleye dijital ortamda yayın yapabilme imkanı sağlanmıştır.
ABSTRACT
We all access internet using our mobile phones,tablet pc,personal / institutional
computers and interactive boards almost every day. We are inside the internet network now.
Most of our students took place their position within this network particularly by virtue of
these interactive boards.
Using this electronic network, such a study for students and parents with an
administrative and educational desktop management panel display program that can
instantly reach schools, parents and internet cafes and answer students' questions in 24 hours
hasn't been come across before in Turkey. Thanks to our study with a minimum cost and
time the opportunity for a broadcast has been provided in a digital environment for a large
mass.
1. Giriş
Çalışmamız, iletişim çağı/ekran çağı olarak adlandırılan bir dönemde, öğretmen, öğrenci
ve velilerin kullandığı ekranlardan, onlara doğrudan ulaşılabilecek, yeni bir iletişim kanalı
oluşturmaktadır.
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Veli
Okul
İdaresi

İnternet
Kafe

Tokat İl
M.E.M.

Etkileşimli
Tahta

Öğrenci

2. Problem Durumu
İletişim çağında gelişen teknolojiyle birlikte iletişim kanalları gün geçtikçe daha fazla
önem kazanmaktadır. Bakanlığımız/müdürlüğümüz diğer kamu kurumlarına göre oldukça
geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Bu geniş sahada bulunan bütün öğretmen, öğrenci ve
velilere ulaşmak çoğu zaman;
 Standart bürokratik işlemlerin uzunluğu,
 Maliyet,
 Coğrafi uzaklıklar gibi sebeplerle zorlaşmaktadır.
Herhangi bir yarışma, bilgilendirme veya paylaşım, son yararlanıcı öğretmen, öğrenci
ve veliye ulaşana kadar etkisini maalesef yitirmektedir. Yarışma, etkinlik, vb. duyuruların
yayınlandığı okul web sayfaları veya il-ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin web sayfalarının
çok sık kullanılmadığı web sayfalarındaki haberlerin/duyuruların okunma sayılarından
anlaşılmaktadır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amaçları
 Öğrenci ve velilere doğrudan ulaşabilmek,
 İletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan, en üst düzeyde faydalanmak,
 İlimizdeki öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren önemli paylaşımların, etkin bir
şekilde bürokrasi olmadan anında online duyurulmasını sağlamak,
 Öğrencilerin istek ve sorularına açıklık getirerek hızlı bir şekilde yardımcı olmak,
 Önemli konularda öğrenci, öğretmen ve idarenin iletişimini dinamik kılmak,
 Yıllık afiş, broşür maliyetini en aza indirmek,
 Afiş Broşür basımı için kağıt sarfiyatını en aza indirerek çevreye katkı sağlamak.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
 Öğrencileri ilgilendiren yarışmalara katılılm oranını %50 artırmak( Tübitak
Ortaöğretim, Tübitak Bilim Olimpiyatları, Yerel Yarışmalar),
 Öğretmenleri ilgilendiren yarışmalara katılım oranını %50 artırmak( Yenilikçilik
Ödülleri, Yerel Projeler),
 Afiş, Broşür vb. maliyetleri %50 azaltmak,
 Öğrencileri ilgilendiren yarışmalara katılılm oranını %50 artırmak( Tübitak
Ortaöğretim, Tübitak Bilim Olimpiyatları, Yerel Yarışmalar),
 EBA Tanıtımlarını daha etkin yapmak,
 Değerler eğitimine ilgi çekici dijital afişlerle katkı sağlamak,
 Öğrencilerin okul dışı zamanlarda en çok zaman geçirdikleri temel mekanlardan
olan internet kafelerin amaçlı eğitim ortamlarına dönüştürmek.
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4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Programın etkileşimli tahta versiyonu okul yöneticileri ve varsa okul BT Rehberi
koordinesinde merkezdeki tüm okullara kurulmuştur.
Yönetim paneli il MEM’de Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ve Bilgi
İşlem Birimi kontrolünde, okullarda okul yönetimindedir.

4.2. Plan
Faaliyet No

Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Ön hazırlık

12.06.2015

01.01.2016

Bilgi İşlem Birimi

İnternet Kafe sahipleri okul
yöneticileri ve BT Rehber
Öğretmenleri ile görüşmeler.

ve Prg.
Geliştirme

Program geliştiricisi ile programın
yazımı.
1

15.01.2016

15.01.2016

Bilgi İşlem Birimi

Sistemin merkezdeki tüm okul
yöneticisi ve il formatörlerine
tanıtılması

2

15.01.2016

15.01.2016

Bilgi İşlem Birimi

Sistemin internet kafe sahiplerine
anlatılması ve kurulmasının
sağlanması

3

16.01.2016

25.01.2016

Okul BT Rehber
Öğretmeni ve Bilgi
İşlemden Sorumlu
Mdr. Yard.

Todipan sisteminin okullardaki
etkişimli tahta, idareci ve veli
bilgisayarlarına yüklenilmesi
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4

08.02.2016

12.02.2016

Okul Bt formatörü
ve Bilgi İşlemden
Sorumlu Mdr. Yard

Okullardaki öğretmenlere sistemin
anlatılması

5

15.02.2016

17.02.2016

Okul Sınıf
Öğretmenleri

Okullardaki her öğretmen kendi
sınıflarındaki öğrencilere ve
velilerine sistem hakkında bilgi
vermesi

6

Her gün

Her gün

Proje
Koordinatörleri&Bil
gi İşlem Birimi

Öğrenci ve velilerden gelen soruların
kontrol edilerek ilgili birimlere
cevaplandırılmak üzere
yönlendirilmesi

5. Uygulama
Okul personeli ve velilerin bilgisayar-internet kullanım oranları gün geçtikçe
artmaktadır. Bunun yanında Fatih projesi kapsamında ilimizdeki dersliklerin %75 ine
etkileşimli tahta kurulmuş hali hazırda yeni teknolojik bir ağ oluşturulmuştur. Bu teknolojik
ağın öğrenci faydasına kullanılması da zorunluluktan ziyade sorumluluktur. Dersliklerimize
kurulan bu etkileşimli tahtaların ekranlarını, öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla bizim
aramızda doğrudan bir iletişim kanalı kurmak için bir çok uygun araç olabileceği fikri
doğmuştur. Standart bürokratik işlemlerin yol açtığı güçlükleri bir kenara bırakarak
doğrudan dersliklerimize/öğrencilerimize ulaşabilme yolları araştırılmış, tarayıcılarda açılan
bir açılış sayfası veya masaüstü programı gibi seçenekler değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak yönetimsel/eğitsel bir masaüstü ekran programı ile okullara, velilere,
internet kafelere ulaşabilen bir dijital pano fikri ön plana çıkmış ve uygulamaya
konulmuştur.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
 Merkez ilçede internet bağlantısı olan tüm okullara ve etkileşim tahtalara program
kurulmuştur.
 Öğrencileri ilgilendiren yarışmalara katılım oranını %50 artmıştır.
 Öğretmenleri ilgilendiren yarışmalara katılım oranını %50 artmıştır.
 Afiş, Broşür vb. maliyetleri %50 azaltmıştır.
 458 öğrenci soru sormuş ve ilgi kişilerce cevap verilmiştir.
 EBA’ya kayıt oranlarında Türkiye’de ilk sıraya çıkılmıştır.
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Proje İsmi

2014-2015

2015-2016

Ortaöğretim TÜBİTAK bölge
sergisine çağrılan proje sayısı

17

24

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Başvuru
Sayısı

61

164

Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğrenme
Hareketliği Başvuru Sayısı

80

120

6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Program hem okullar için hem il genelinde uygulanmasında problem yaşanmamıştır.
Aynı çalışma her ilde uygulanabilir. Hatta bakanlığımız merkezi olarak uygulayabilir.
Programın android ve İOS uygulaması üzerinde çalışılmaktadır. Velilere bir tıkla hızlı ve
ücretsiz olarak ulaşılmaktadır.
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HİZMET SUNUMU KALİTESİNDE ZİRVE PROJESİ
Ali CAN, islamic_philosophy@hotmail.com,
Trabzon/Akçaabat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
Bu proje çalışması; kurum içinde her işin ve sürecin doğru, ilk seferde ve sürekli
olarak yapılmasını sağlayan, yenilikçi bir sistemin genel hedeflerini; kurumumuzun kısıtlı
kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesini, insan kaynaklarının verimliliğinin
arttırılmasını, kurumumuzda öz-değerlendirme sisteminin oluşturulmasını, kurumsal
hedeflere uygun şekilde insan kaynakları kalitesinin geliştirilmesini, kurumumuza bağlı
birimlerin faaliyetlerinin tamamlanma süre ve maliyetlerinin düşürülmesini, kurumun
çalışma ortamının etkin öz-denetimlerle periyodik olarak sürekli şekilde izlenmesini ve bu
kapsamda değerlendirilmesini sağlayan yönetsel katkıları olan bir çalışmadır.
ABSTRACT
This project work; The overall objectives of an innovative system that ensures that
every job and process in the organization is done right, first and on the fly; To improve the
quality of human resources in accordance with institutional targets, to reduce the completion
time and costs of the activities of affiliated units, to continuously monitor the institution's
working environment periodically with effective self-inspections And it is a work with
managerial contributions that enable it to be evaluated within this scope.
1.Giriş
Bu proje çalışması; kurumumuz yönetsel süreçlerinde “kalitenin geliştirilmesi”
bağlamında kurumun yapısal değişimini ve dönüşümünü öngören, kuruma bağlı okulların
ise “yönetişim” ilkesi doğrultusunda kuruma entegre edildiği; kurumun toplumla
bütünleşik hale getirildiği; eğitimsel, sosyal ve çevresel etkileri itibariyle ilçemiz özelinde ilk
olması niteliğiyle model uygulama örneklerini içermektedir. Bu yönüyle kurumsal bağlamda
ilimiz düzeyinde kurumsal perspektifte etkileri ve sonuçları itibariyle bu içerikte daha önce
yapılmış ve sonuçlandırılmış bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Kurumumuzun 99 okul/kurumu, 21.643 öğrencisi, 1.967 yönetici/öğretmeni ve 293
personeli ile yönetimsel bir örgüt olarak modern çağın gerektirdiği ölçülerde değişim eksenli
var oluş felsefesinin mevcut olmaması, geleneksel yönetim anlayışı ile gelişim ve dönüşüm
odaklı hedeflerinin paydaş gündeminde yeterince sahiplenilmemesi; buna ilişkin bir strateji
oluşturmayı, insanı hizmetin merkezine almayı ve işakımı süreçlerinde sürekli iyileştirme
faaliyetlerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Zira, projemiz
öncesinde kurumumuzda kalite prensibi temelli çok boyutlu iyileştirme çalışmalarının
yürürlükte olmaması, çalışanların, hizmet alanların kurum hizmetlerinden memnuniyet
ölçümlerinin sistematik olarak yapılmaması, buradan hareketle kurumumuzun hizmet
kalitesini geliştirmeye dönük bir politikasının olmaması bu tür bir çalışmayı gerektirmiştir.
2. Problem Durumu:
Kurumumuzda geleneksel yönetim anlayışının egemen olması hizmetlerin
sunumunda kalite prensibinin oluşumunu ve gelişimini engellemektedir. Zira, yönetsel
süreçlerde salt otorite piramidinin varlığını sürdürmesi kurumsal gelişimimizin önünde bir

283

engeldir. Bu durum, kurumun etkin ve verimli bir örgüt olmasının önüne set çekmekte,
çalışanlarla, halkla bütünleşme sorunlarını beraberinde getirmekte ve kurumu pek çok
problemin kaynağı olmaya mecbur bırakmaktadır. Kurumumuzda örgüt olarak çalışanlar ve
hizmet alan kesim arasında uzun soluklu bir iletişimin olmaması, işbirliğinin ve kollektif
sorumluluk bağlarının geliştirilmemesi söz konusu problemin büyümesinde etken
olmaktadır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amaçları
Ülkemizin 10. Kalkınma Planı, Bakanlığımızın Stratejik Planı, 2015-2019 dönemi
Stratejik Planımız, kurumumuz kamu hizmet standartları,
kurum çalışmalarımızda
uyguladığımız eğitim politikamız, temel ilke ve değerlerimiz, mükemmellik
modelimizin ilkeleri doğrultusunda hizmet alan kesim, çalışanların iş doyumu ve
kurumumuzun toplum üzerindeki etkisi konularında memnuniyet düzeyini sürekli
iyileştirmek; kurumsal anlamda gelişim, değişim, dönüşüm ve performans eksenli yeniden
yapılanmayı tesis etmek proje çalışmamızın temel amacıdır. Bu bağlamda kurumumuz etkin
ve yapısal nitelikte başarılı ve çok boyutlu/fonksiyonel çalışmaları amaçlamıştır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Eğitim-öğretim yönetim faaliyetlerimizde üstlendiğimiz sorumluluğu tüm süreçlerin
uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesini sağlamak, bu eksende 6 aşamalı süreç
içerisinde kurum çalışmalarımıza 2 ay içerisinde kalite standardı ve bilinci kazandırmak,
kurumun 11 temel alanda hizmet sunum kaynaklarını geliştirmek, tüm kurum paydaşlarının
ortak aklını ve dilini verimli ve etkili kullanmak, öz yönelimlerimiz referansıyla ayda bir öz
değerlendirmeler yapmak, eğitim yönetim uygulamalarımızla ilimizde 5 ay içerisinde
mükemmelliğe erişebilmede yol gösterici bir kurum olmak, model uygulamalarımızla 7 ayda
78 okul/kurumumuzu ve toplum kesimlerini yönetim süreçlerine entegre etmek temel
hedeflerimizdir. Kurumumuzun mükemmellik yolculuğunda uygulaması gereken
özdeğerlendirme ve sürekli geliştirme faaliyetlerinin yer aldığı alt kriterlerden oluşturuldu.
Kurumumuzda kalite yönetiminin tesis edilmesinde tüm örgüt çalışanlarının katılımıyla
başarıya ulaşacak geniş tabanlı bir yönetim biçimi benimsenmesi, bunun için kurumumuz
tüm birimlerinde kalite konusundaki politikaların ve hedeflerin açık olarak belirlenmesi,
çalışan herkesin kaliteye inanması, üst düzey yönetimin etkin liderliğinin önemsenmesi
temel hedeflerimizdir.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Yöntemsel olarak projemizin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçleri aşamalı
olarak şu şekilde takip edilmiştir. Kamuoyu anketleri ve bireylerle bire bir görüşmeler,
halkla ilişkiler araçlarıyla toplumun kurumumuz hizmetlerinden beklentileri tespit edildi.
Kurum çalışanlarının, hizmetten yararlananların kurumdan beklentileri memnuniyet
anketleri yoluyla ölçümlendi. Toplantılar yoluyla kurum imajını yüksek seviyede tutmak
için çalışanların üzerine düşen görevlerin farkına varmaları sağlandı. Güçlü bir ekip olmak
ve kurumun rekabetçi üstünlüğünü sürdürmek için, olumlu düşünme, ortak akıl, ortak bir
dil, ortak bir ideal temelli güven ve anlayış kurumumuz iklimine egemen kılındı. İç ve dış

284

hizmet alanlarına dönük anlaşmazlık ve şikayetlere karşı uygun ve iletişim dolu tavrın
belirlenmesi sağlandı. Kurum hizmetlerinde çalışanların kalite bilinci ve günümüzün hizmet
odaklı bakış açısını kazanarak içinde bulundukları eğitim-öğretim sektörünün rekabet
koşulları kavratıldı. Kalite kurulu, kalite geliştirme kurulu, özdeğerlendirme ekipleri
kuruldu. Hizmetten yararlananların önemi ve kaliteli hizmetin gereklerini özümseme süreci
başlatıldı.
4.2. Plan
Faaliyet
No
1
2

3

4
5
6
7

Temel Faaliyetler
Proje probleminin çözüm tasarımı
ve analizi
Proje döngüsü yönetim ekibinin
kurulması
Kalite Ekibi, Kaliteyi Geliştirme
Ekibi ile Özdeğerlendirme ekibinin
oluşturulması
Proje faaliyetlerinin basın ve
internet aracılığıyla kamuoyuna
duyurulması
Okullarımıza saha ziyaretlerinin
yapılması
Memnuniyet
anketlerinin
tüm
paydaşlara uygulanması
Paydaşlarla işbirliklerinin yapılması

Sorumlu

Açıklamalar

17.09.2014 23.09.2014

Ali CAN
(Koordinatör)
Ali CAN
(Koordinatör)
Ali CAN
(Koordinatör)

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

04.10.2014 24.10.2014

Ali CAN
(Koordinatör)

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

Ali CAN
(Koordinatör)
Ali CAN
(Koordinatör)
Ali CAN
(Koordinatör)
Ali CAN
(Koordinatör)

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.
Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

Ali CAN
(Koordinatör)

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

Ali CAN
(Koordinatör)

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

Ali CAN
(Koordinatör)

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

Ali CAN
(Koordinatör)

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

Ali CAN
(Koordinatör)

Faaliyet
başarılı
şekilde tamamlandı.

Başlama
Tarihi

Tamamla
ma Tarihi

04.09.2014 31.09.2014
08.09.2014 14.09.2014

02.11.2014 09.05.2015
14.10.2014 09.11.2014
10.10.2014 23.04.2015

8

Faaliyetlerin mükemmellik kültürü
doğrultusunda
toplumla 07.10.2014 30.03.2015
paylaşılması

9

Gözden geçirme ve ortak aklı
harekete
geçirme
paylaşım 12.11.2014 27.03.2015
toplantılarının yapılması

10

11

Proje ve Eğitimde Kalite Yönetimi
01.12.2014 30.03.2015
alanlarında kursların düzenlenmesi
Geribildirimler
doğrultusunda
24.11.2014 16.03.2015
iyileştirme çalışmalarının yapılması
Proje çıktılarının değerlendirilmesi

14.03.2015 30.04.2015

12

13

Algılama ölçümleri sonuçlarına göre
performans
göstergelerinin 06.05.2015 03.06.2015
belirlenmesi.

5.Uygulama
5.1.Çalışmanın uygulanması
Kurumumuzda her şeyden önce “yönetişim” sistemi geliştirildi. Hizmet alanlarla,
işbirliği yapılan kurumlarla ve toplumun temsilcileri ile ilişkiler gelişim odaklı sürdürüldü.
Kurumun politika ve stratejileri, paydaşların mevcut ve gelecekteki gereksinim ve
beklentileri temel alınarak belirlendi. Kurumda performans ölçümü, araştırma, öğrenme ve
yaratıcılıkla ilgili çalışmalardan elde edilen bilgiler gözden geçirildi. Kurumun faaliyetleri
basın, internet ve halkla ilişkiler araçlarıyla duyuruldu. Kurumun insan kaynaklarının bilgi
birikimleri, yetkinlikleri belirlendi. Kurum çalışanlarının işakımı süreçlerine katılımı ve
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yetkelendirilmesi sağlandı. Finansal kaynaklar kamu yararı ve hesap verilebilirlik
bağlamında yönetildi. Süreçler hizmet alanlar, çalışanlar ve diğer paydaşlar için giderek
artan bir değer yaratmak amacıyla yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak iyileştirildi. Çalışanlar
ve hizmetten yararlananlarla birlikte yemek ve kaynaşma etkinlikleri yapıldı. Kurum
sistemimizde gelişim esaslı ve kapsamlı bir şekilde yürüttüğümüz yeniden yapılanma süreci
somut kazanımlarla ivme kazandı. Hizmetten yararlananların kültürel ve sanatsal yönlerden
gelişimlerini sağlamak, çağdaş normlara elverişli, toplumla bütünleşen bir kurum açılımı
meydana getirmek, örgün eğitim dışındaki zamanlarda da topluma hizmet sunmaya
odaklanmak, toplumun eğitime ve kuruma aidiyet duygularını geliştirmek, kurumumuzun
toplumsal yapıyı geliştirme/dönüştürme işlevini tüm toplum katmanlarına hissettirmek gibi
hedefler geliştirildi.
5.2.İzleme ve değerlendirme
Projenin iç izlemesinde gündemdeki proje faaliyetlerinin uygulanması takip
edilecektir. Kalite kurulu ve kalite geliştirme kurulu Proje ekibinin her ay yapacağı
toplantılar bu izlemenin bir parçası olacaktır. İç izlemede proje çıktılarının yanı sıra
memnuniyet anketleri ve talep formları kullanılacaktır. Dış izlemede ise projeye ortak olan
tüm okul/kurumların fikirleri dikkate alınacaktır. İzleme/değerlendirmede doğrulama
göstergeleri olarak; proje çıktıları hakkında yapılacak basın toplantısına katılan insan sayısı,
proje ile ilgili basında çıkan haber sayısı, ulusal veya yerel düzeydeki kurum yönetimlerinin
proje çıktılarından esinlenerek yapmış oldukları faaliyetler, müdürlüğümüzü ziyaret eden
kişi ve kurum faaliyetlerine dair geribildirimde ve talepte bulunan birey sayısı, kurumun
düzenlediği memnuniyet anketlerine katılım oranındaki değişim dikkate alınacaktır.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Kurumumuzun tüm süreçlerine etkinlik, verimlilik ve kalite temelli yönetim anlayışı
hakim kılındı. Kurumda görev ve sorumluluklar sürekli iyileşme anlayışı esas alınarak
sürdürüldü. Kurum çalışmalarına ölçülebilir kalite standardı ve bilinci kazandırıldı.
Kurumsal gelişimde “Süreç Hiyerarşisi” ilkesi benimsendi. Tüm süreçlerde girdilerin çıktı
şekline dönüştürülmesi sağlandı. 56 okul/kurumumuza kalite süreçlerine ilişkin gözden
geçirme ve biçimlendirici değerlendirme faaliyetleri yapıldı. Kurumumuzun kalite eksenli
faaliyetleri 91 defa yazılı basında, 107 defa da görsel medyada haber yapıldı. 4 ana
memnuniyet süreci aşaması öğrencilere 3 ayda bir uygulandı. Okullarımızdaki 2013 yılında
% 62,18 olan öğrenci memnuniyet oranı 2014 yılında % 69,04’e, 2015 yılında ise % 76,29’a
çıkarıldı. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine dair dilekte bulunma oranları 2013 yılında
% 59,67 iken bu oran 2014 yılında % 66,12’ye, 2015 yılında ise % 74,31’e çıkarıldı. Diğer
paydaşların önerileri kurum yönetiminde önem kazandı ve kuruma yönelik algıları olumlu
anlamda % 6,9 oranında gelişti. 4 ay boyunca süreç yönetiminde kalite sistemi standartları %
93,78 oranında diğer paydaşlara yansıtıldı. 2013 yılında % 58,73 olan kurumumuz hizmetten
yararlananlar memnuniyet oranı 2014 yılında % 66,57’ye, 2015 yılında ise % 72,36’ya
çıkarıldı. 17 çalışanın, 124 hizmet alan bireyin ve 21 işbirliği yapılan kuruluşun yenilikçi
yetenekleri kademeli ve sıçramalı iyileştirme fırsatları doğrultusunda ortaya çıkarıldı. 3 ayda
bir yapılan anketler aracılığıyla kurum hizmet sunum kalitesi 2013 yılındaki % 61,83
oranından 2014 yılında % 68,84’e, 2015 yılında ise % 79,97’ye yükseltildi. 2013 yılında % 58,18
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olan kurumumuz çalışan memnuniyet oranı 2014 yılında % 68,78’e, 2015 yılında ise %
76,67’ye çıkarıldı. Kurumumuza dilek, şikayet ve öneride bulunan kişi sayısı 2013 yılında 12
iken; bu sayı 2014 yılında 67’ye, 2015 yılında ise 129’a çıkmıştır. Böylece kurumumuzun
yönetsel süreçlerindeki kemikleşmiş statik yapı dinamik boyutta değişmiştir. Çalışma
süresince potansiyel insan kaynaklarından yararlanmanın yolları aranmıştır. 17 kurum
çalışanının motivasyonu; fizyolojik ve güven düzeylerinde olduğu kadar, sevgi, saygı ve
kendini gerçekleştirme düzeylerinde de gerçekleşmiştir. Projemiz ekip lideri tarafından 3
adet 46 öğretmene dönük proje eğitimi kursu ile 1 adet de 17 öğretmene dönük “Eğitimde
Kalite Yönetim Sistemi ve Rapor Değerlendirme Mantığı Kursu” düzenlendi.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik:
Proje faaliyetleri kurumumuz ve ilgili paydaşlar tarafından proje sonrası da
uygulanmaya devam edilecektir. Oluşturulan kalite standartları kurum paydaşları
tarafından kısa, orta ve uzun vadeli süreçte de uygulanmaya devam edilecektir. Kurum
yönetim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak düzeydeki önlemler
ilgili tarafların beyin ve gönül gücüyle sağlanacaktır. Oluşturulan kalite sistemi sürekli
sorgulanarak geliştirilecek ve bu doğrultuda iyileştirilecektir. Çağın ve çevrenin sürekli
değişimi göz önünde bulundurularak, “öğrenen birey”, “öğrenen organizasyon” anlayışı
plânlı bir şekilde kurumsallaştırılacaktır. Projenin bitiminden sonra sürdürülebileceği
öngörülen faaliyetler için gereken finansman öz kaynaklar kullanılarak karşılanacaktır. Bu
amaçla kalite ilkelerimizi belirli periyotlarla inceleyecek, gerekli görülmesi durumunda
revize edeceğiz. Kalite faaliyetlerimizin bütününde sosyal, ekonomik ve çevresel
sürdürülebilirliği en önemli değerimiz olarak belirginleştirecek, bugünkü ve gelecek nesiller
için eğitim sorumluluğumuzu bu meyanda sürdüreceğiz. Kalite uygulamalarına
başladığımız ilkelerimizi resmi kurumların, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve
hizmetlerimizden yararlananların beyin ve gönül gücünü bir araya getirerek
şekillendireceğiz.
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ÖZET
Eğitim öğretim çalışmalarında mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin
yapılması, öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlık ve yapılan ölçme değerlendirme
çalışmalarının öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak sonuçlarının analiz ve
değerlendirilmesi, eğitim öğretim hizmetlerinin en önemli hedefleri arasındadır. Belirtilen
hedeflere ulaşmada bölgesel gelişmişlik düzeyi, insan kaynaklarının kapasitesi ve ölçme
değerlendirme ve rehberlik faaliyetleri için yapılandırılmış bir sistemin bulunmaması
problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Trabzon ilimiz TÜİK eğitim verilerine göre istenilen düzeyde olmaması, eğitimin
sacayakları olan öğrenci, öğretmen ve velilerin aktif katılımına yönelik ilimizde daha önce
yapılmış etkin bir çalışmaya rastlanmaması, eğitimde bilinçlendirme ve yönlendirme, ölçme
değerlendirme, yordama, kariyer planlama ve doğru tercihte bulunma çalışmalarının
istenilen düzeyde bulunmaması eğitimde kaliteyi ve standardı olumsuz etkileyen
unsurlardan biridir.
Projede Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak; eğitimin sacayakları olan öğrenci,
öğretmen ve velilerin aktif katılımı ile eğitimde bilinçlendirme ve yönlendirme, ölçme
değerlendirme, yordama, kariyer planlama ve doğru tercihte bulunma çalışmaları
aracılığıyla kaliteli ve etkili eğitim faaliyetleri sunma amaçlanmıştır.
ABSTRACT
One of the main goals of education and training services is to perform vocational
counselling and guide activities, to prepare the students for central exams and to analyse and
evaluate the results of measurement and evaluation studies intended for students’ need.
Before reaching aforementioned goals, lack of regional development level, sufficient level of
human resources, structured measurement and evaluation and counselling activities are
encountered as a problem.
According to the educational data released by Turkish Statistical Institute, our city is
not at desired level in terms of education as well as no effective study has been presented so
far including awareness and guidance, measurement and evaluation, career planning and
right choice after exam with students, teachers and parents’ active participation. Therefore,
said deficiencies emerged as being negative effects on educational quality and standard as
well.
As Trabzon Provincial Directorate of National Education, the project aims at offering
quality and effective educational services to the people and groups in our target group with
carrying out various events and activities to remove said deficiencies as providing students,
teachers and parents’ active participation.
1. Giriş
Yaptığımız araştırmaya göre ülke gelinde 4.2 planında bahsettiğimiz tüm faaliyetleri
kapsayan herhangi bir çalışmanın yapıldığına rastlanmamıştır. Bununla birlikte proje
faaliyetlerinin her biri amaç ve uygulama yönünden benzer çalışmalardan farklılık arz
etmektedir.
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Eğitim öğretim çalışmalarında mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin
yapılması, öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlık ve yapılan ölçme değerlendirme
çalışmalarının öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak sonuçlarının analiz ve
değerlendirilmesi, eğitim öğretim hizmetlerinin en önemli hedefleri arasındadır. Belirtilen
hedeflere ulaşmada bölgesel gelişmişlik düzeyi, insan kaynaklarının kapasitesi ve ölçme
değerlendirme ve rehberlik faaliyetleri için yapılandırılmış bir sistemin bulunmaması
problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
2. Problem Durumu
Trabzon ilimiz TÜİK eğitim verilerine göre istenilen düzeyde olmaması, eğitimin
sacayakları olan öğrenci, öğretmen ve velilerin aktif katılımına yönelik ilimizde daha önce
yapılmış etkin bir çalışmaya rastlanmaması, eğitimde bilinçlendirme ve yönlendirme, ölçme
değerlendirme, yordama, kariyer planlama ve doğru tercihte bulunma çalışmalarının
istenilen düzeyde bulunmaması eğitimde kaliteyi ve standardı olumsuz etkileyen
unsurlardan biridir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Projede Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak; eğitimin sacayakları olan öğrenci,
öğretmen ve velilerin aktif katılımı ile eğitimde bilinçlendirme ve yönlendirme, ölçme
değerlendirme, yordama, kariyer planlama ve doğru tercihte bulunma çalışmaları
aracılığıyla kaliteli ve etkili eğitim faaliyetleri sunma amaçlanmıştır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
 Eğitim öğretim yılı başında, YGS ve LYS’de var olan branşlardaki başarı durumunu
değerlendirmek için öğrenci, veli, eğitimci ve ilgili STK temsilcileriyle geniş katılımlı
bir çalıştay yapılarak sonuçlarının analiz edilerek mevcut eğitim durumunun daha iyi
hale getirilmesine yönelik kararların alınması
 Rehber öğretmeni olmayan okullar başta olmak üzere, ilimiz ortaöğretim
kurumlarının yaklaşık %60’ına ulaşılarak, sınava hazırlık, bilinçli tercih ve istihdam
oluşturma konularında bilgilendirme yapılması
 ÖSYM sınavlarında sınav öncesinde gerekli belgelerin unutulması, öğrencilerin
sınava gireceği merkeze ulaşmada yaşadığı problemler, sınav kaygısı, heyecan, optik
formda kaydırma, zamanı doğru kullanamama gibi gerçek sınav esnasında
yaşanması beklenen olumsuz durumların, hazırlık sürecinden sınav sonuçlarının
değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları ile gerçek sınav formatında uygulamalarla
yaşanabilecek olumsuz durumların en aza indirilmesi.
 İlimiz 12. Sınıf öğrencilerinin en az %50’sine ulaşılarak, kişilik özelliklerine yönelik
doğru ve ulaşılabilir hedefler koymalarına katkı sağlamak amacıyla mesleki tanıtım
panelleri düzenlemek.
 Merkezi ve deneme sınavlarının sonuçlarının ve sonuca bağlı olarak ortaya çıkan
kazanım haritalarının değerlendirildiği ve depolandığı dijital veri tabanı
oluşturularak, il başarısının ülke, il, ilçe, okul ve branş bazında geçmişe yıllarla
karşılaştırılmalı durumunun incelenmesi.
 Tercih merkezi aracılığıyla üniversite ve bölümlerle ilgili danışmanlık faaliyetlerinin
verilmesi.
4. Yöntem ve Plan
Projenin yazım aşamasında mevcut durum analizi yapılmış, hizmet veren ve hizmet
alan birimlerin temsilcileri bir araya getirilerek “otorite figürü yaklaşımı” ve “rasyonel
yaklaşımlar” (tümevarım, tümdengelim) yoluyla gerçekleştirilen çalıştayda SWOT Analizi
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yapılmıştır. Elde edilmiş verilerle aksiyon (eylem) yöntem kuramına uygun olarak alınan
kararların saha uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
Oluşturulan DATA sistemimiz sayesinde “tarihsel araştırma yönteminin” ışığından da
yararlanılmış, geçmiş verilerle mevcut veriler karşılaştırılarak yordama yapılmıştır.
5. Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Durum değerlendirmesi yapmak ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla ilimiz
eğitim paydaşlarının uzman temsilcilerini ve taraflarını doğrudan bir araya getirip etkin bir
katılımla tüm gün süren bir çalıştay yapılmıştır. Bu çalıştay sonrası oluşan raporlar kitapçık
haline getirtilip ilgili birim, okul ve katılımcılara dağıtılmıştır.

İlgili raporları referans alarak projemizi hayata geçirmek için öncelikle rehber
öğretmeni olmayan liseler başta olmak üzere öğrenci-öğretmen ve velilere yönelik
bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleriyle işe başlanmıştır. Sunum içerikleri ziyaret
edilen lise türüne göre her defasında güncellenmiş, sunumlarda ihtiyaç odaklı bilgilere yer
verilmiştir. Ulusal anlamda isim yapmış uzmanlar eşliğinde de sınava yönelik “Kaygı ve
Stres Kontrolü” seminerleri bu çalışmalarımızı takip etmiştir.

Çalışmaların akabinde ÖSYM standartlarıyla bire bir örtüşen deneme sınavlarını
hayata geçirilmiştir,
Sınav gerçek gününde ve saatinde, emniyet mensuplarının gerçek sınavda aldığı
önlemler eşliğinde başlamıştır. Sınav sonucunda da kuryeler eşliğinde sınav evrakları
toplatılıp üniversitede bulunan UZEM merkezinde okutulmuştur. Yukarıda anlatılan YGS
İLK PROVA deneme sınavı KTÜ ile, YGS SON PROVA ise İstanbul Aydın Üniversitesi
işbirliğinde yapılmıştır. Bu sınavlarımızın özgünlüğü ilin gerek merkezinde gerekse
taşralarında ikamet eden, sınav merkezine ilk defa gelebilecek olan, sınav günü
yaşayacakları olumsuzlukları ve aksaklıkları yerinde tecrübe etme imkânı vermektir. Yapılan
araştırmaya göre ülkemiz genelinde benzerine rastlamadığımız bu çalışmamız ulusal
basında da ayrıca yerini almıştır.
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ÖSYM’nin yapmış olduğu YGS sonrasında ilimiz liselerindeki öğrencilerin seçmeyi
düşündüğü mesleklerin hangileri olduğu yapılan tarama çalışması sonucunda belirlenmiştir.
Ortaya çıkan mesleklerden oluşan akademisyenleri üniversitemiz işbirliği ile KARİYER
GÜNLERİ etkinliği kapsamında ilçeler ve il merkezi gibi iki kısımda ve 34 oturum olacak
şekilde panel düzenlenerek öğrencilerimizle buluşturduk.

Gerçek YGS ve yapılan denemeler sonucu Ülke, İl, İlçe, okul ve branş bazında son üç
yılı içeren sonuçlarının değerlendirildiği ve depolandığı veri tabanın oluşturulması ve proje
sürecinde izleme değerlendirme ayağında aktif olarak kullanıldığımız DATA sistemi
oluşturulmuştur.
Bilindiği gibi üniversite tercih süreci yaz aylarına yani okulların tatil dönemlerine
denk gelmektedir. Bu durum öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için rehber
öğretmenlerine ulaşımını engellemektedir. Bu durumdan dolayı nüfusun yoğun olduğu
merkez ilçe ve diğer ilçe merkezlerinde tercih merkezleri açılmış, görevlendirilen uzmanlar
sayesinde tüm öğrencilerimiz bu hizmetten mahrum bırakılmamıştır.

Proje sürecinde tüm faaliyetlerin tanıtımına yönelik broşür, afiş, bülten, basın-yayın
duyurusu, kurumsal web site yayınları ve sosyal medya kullanımı ile görünürlük ve
yaygınlaştırılma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Projemizin tüm uygulama basamaklarının sonunda katılımcılara değerlendirme
anketi sunulmuş ve iş başında değerlendirilebilme imkânına kavuşulmuştur. Ayrıca
yapılacak tüm etkinlerin bilgilendirme ve planlama toplantıları, etkinlik akabinde de ve
değerlendirme toplantıları ilgili birim ve okul idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen veriler arşivlenerek ilimiz için geleneksel hale getirmeyi planladığımız bu
çalışma için elimizde önemli bir veri havuzu oluşturmuştur. Oluşturduğumuz DATA sistemi
sayesinde de görülmüştür ki uygulanan deneme sınavı sonuçlarıyla gerçek sınav sonuçları
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karşılaştırılınca istatistikî sayısal değerler genel itibariyle örtüşmektedir. Bu veriler sayesinde
okul, ilçe ve il geneli istatistikî verilerin somut bir şekilde takibi kolaylaşmıştır.

6.
Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Çalıştayda tüm paydaşlar temsil edilmiş ve alınan çözüm kararlarının %70’i hayata
geçirilmiştir. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan raporlar derlenerek kitapçık haline getirilmiş
ve toplam 500 adet basılıp ilgililere dağıtılmıştır.
Velilere sınav sistemi ve kaygısına yönelik, öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon,
okul türlerine göre sınav sistemi bilgilendirme ile birlikte “Kaygı ve Stres Kontrolü”
seminerleri kapsamında 20 ayrı seminer verilerek il genelinde yaklaşık 5000 öğrenciye
ulaşılmıştır. Bu sayı toplam öğrenci sayımızın yaklaşık %50’sine tekabül etmektedir.
TÜİK eğitim sıralamasına göre ilimiz ilk 40’tan ilk 20’lere yükselmiştir. Rehber
öğretmeni olmayan liselerimizin %50’sine ulaşılıp gerekli çalışmaların planlanmıştır. İlk
deneme sınavımız olan YGS İLK PROVA için ilimizden 12. sınıf öğrenci sayımız olan 9970
mevcudun 9241’i başvurmuş 6152 öğrenci sınava katılmıştır. Yapılan ikinci il geneli YGS
SON PROVA sınavına 9952 öğrenci başvurmuş, bu öğrencilerin 7113’ü sınava katılmıştır.
Kariyer Günleri için il genelinde 14 panel gerçekleştirilmiştir. Her panel iki
oturumdan oluşmaktadır. Bu panellere 12. Sınıf öğrencilerimizin 3500’ü katılmıştır. Bu sayı
toplam öğrenci sayımızın %35’ini ihtiva etmektedir.
DATA sistemimize 132 liseyi içeren veri tabanı oluşturulmuş ve bu liselerimize ayrı
ayrı kullanıcı kodu ve şifre verilmiştir. Bu sayı tüm liselerimizin %100’ünü ihtiva etmektedir.
Yılsonunda il geneli 11 merkezde oluşturduğumuz Tercih Merkezlerinden 3500
öğrencinin faydalandığı bilgisi elimize ulaşmıştır. Bu sayı da toplam öğrenci sayımızın
%35’ini oluşturmaktadır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Çalışmamızın ulusal basında yer almasıyla farklı illerden bilgi almak için tarafımıza
birçok başvurunun olması göstermektedir ki ülke geneli diğer iller tarafından da ortak bir
problem olduğu kanaati hasıl olmuştur. Çalışmamız ülke genelinde de takdir toplamış bir
çalışmadır. 25 ilden gelen başvurularla beraber çalışmamızın yaygınlaştırılır olduğu kanaati
bizde oluşmaktadır. Diğer iller için de yapılması gereken etkili bir planlama ve paydaş
konsorsiyumuyla bu potansiyeli harekete geçirmektir. Tüm bu özellikler çalışmanın
yaygınlaştırılabilirlik katsayısını artırmaktadır.
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4. KATEGORİ
EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİM VE YÖNLENDİRME

Öğrenci gruplarının eğitime erişim imkânlarının ve fırsatlarının arttırılması,
(dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler, engelli bireyler, maddi yetersizliği olan
öğrenciler vb.), öğrenci devamsızlıklarının azaltılması, eğitim-istihdam ilişkisinin
güçlendirilmesi, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak stratejilerin uygulanması, mesleki
eğitime yöneltme faaliyetleri bu kapsamdadır. Bileşenleri şunlardır:
4.1. Okullaşma oranlarının artırılması
4.2. Okula devam oranlarının artırılması
4.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım
4.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama
4.5. Özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi
4.6. Mesleki eğitime erişimin geliştirilmesi

293

294

VELİM- REHBERİM
Mehmet Ali KOYUNCU, malik-oyuncu@hotmail.com,
Devrim KARAKUŞ,
Mesut YOKUŞ, mesutyokus77@gmail.com,
Adıyaman Esentepe Anadolu Lisesi, 758218@meb.k12.tr.
ÖZET
Ülkelerin kalkınmasında bireylere, üretken ve gelişmeye açık nitelikleri kazandırmayı
amaçlayan çağdaş eğitim anlayışı, bireyin kendi potansiyelini maksimum düzeyde ortaya
koyabileceği en uygun mesleği seçmesine önem verir. Mesleki Rehberlik faaliyetleri,
gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri,
seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım
hizmetleri şeklinde tanımlanır. Bu kapsamda Adıyaman Esentepe Anadolu Lisesi olarak
öğrencilerimizin meslekleri en etkili şekilde tanımaları için ileride tercih edebilecekleri
mesleklere sahip olan velilerimizin sınıf ortamında onlara rehberlik yapması şeklinde
“Velim-Rehberim” adlı projeyi yürütmekteyiz.
ABSTRACT
Individuals in the development of the country, which aims to provide a productive
and significant qualities in the education system, their own potential the individual gives
importance to choose the maximum level of that can reveal the most suitable vocation.
Vocational guidance activities, young people of various professions to choose professions
that suit their specifications and to recognise, for the purposes of their preparation for their
chosen profession and professional development services aid in the form of defined. In this
context, Adıyaman Esentepe Anatolian high school ,to choose professions of our students as
the most effective way to become acquainted in the future parents who have to guide them
in the classroom guiding where they can choose professions we are implementing in the
form of “My parent my guide.”
1. Giriş
Bireyler birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir. Meslekler de çeşitli niteliklere sahip
olmayı gerektirir. O halde birey kendi özelliklerine uygun olan mesleği seçerse başarılı ve
verimli olacağı gibi psikolojik yönden de doyum sağlar ve mutlu olur. Toplum yaşamında
hepimiz bir meslek sahibi olma, bir iş yapma ve etkin olma ihtiyacı içindeyiz. Çünkü insan
ile yaşam arasındaki en kuvvetli bağ işidir. İşte bireyin fizyolojik, psikolojik ve toplumsal
ihtiyaçlarını karşılamada en önemli araç durumunda olan meslek, eğer doğru bir kararla,
isabetli olarak seçilebilmişse bu ihtiyaçların daha üst düzeyde doyurulması mümkün
olabilir. Bu nedenle yapılacak doğru mesleki rehberlik birey açısından çok önemlidir. Bu
proje bu amaçla doğmuştur. Türkiye’de bu konuda daha önce yapılmış bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
2. Problem Durumu
Genel olarak 15–18 yaşlar arasını kapsayan lise yılları, gencin kendisi ve meslekler
hakkında oluşturduğu algılara dayanarak, bilgileri değerlendirerek eşleştirmeye; birbirine
uydurarak geleceğe ilişkin mesleki kararını oluşturmaya çalıştığı bir dönemdir. Ancak lise
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dönemi, gerek gencin fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından oldukça sancılı ve karmaşık bir
dönemdir. Çünkü genç, ergenlik döneminin değişimlerini ve uyumunu yaşarken, kimliğini –
kişiliğini bulma krizi içindedir. Bu nedenle genç, bu değişim ve uyum sürecine ne kadar
sağlıklı bir kabul gösterebilirse geleceğini planlaması da o kadar kolay ve gerçekçi olacaktır.
Lise yılları sonunda genç ya mezun olup iş yaşamına atılacak ya da bir üst öğrenime yönelip
belli bir meslek için eğitimini sürdürecektir. Her iki durumda da, gencin yaşamının geri
kalanını tümüyle etkileyecek bir karar söz konusudur. İşte bu kararın bireye en uygun ve
doğru bir karar olması için mesleki gelişim açısından gerekli yardım hizmetlerini alabilmesi
kaçınılmazdır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1 Çalışmanın amaçları
Mesleklerin nitelikleri, iş bulma olanakları, kazanç, toplumsal saygınlık, meslekte
başarılı olmak, mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, mesleği sevmek gibi
hususlarda meslek tercihi yapacak olan öğrenciye, kendini ve seçenekleri tarafsız bir tutumla
etraflıca inceleyip değerlendirdikten sonra kararını kesinleştirmeye yardımcı olmak.
3.2 Çalışmanın hedefleri
 Öğrencinin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi için rehberlik servisi tarafından
10.sınıflar düzeyinde ölçekler uygulanması,
 Öğrencinin kişilik özelliklerinin belirlenmesi için rehberlik servisi tarafından 10.sınıflar
düzeyinde tanıma fişleri, ölçekler uygulanması,
 Kazanç, yaratıcılığı kullanma, liderlik, yeteneğini kullanma, işbirliği, ün sahibi olma,
sosyal statü, düzenli yaşam, değişiklik gibi iş değerlerinden öğrencinin kendisi için önemli
olanları belirlemesi için rehberlik servisi tarafından 10.sınıflar düzeyinde ölçekler, seminerler
uygulanması,
 İlgi duyulan mesleklerin belirlenmesi için sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde bulunan
meslekler hakkında rehberlik servisi tarafından 10. sınıflar düzeyinde tanıtıcı seminerler
verilmesi,
 İlgi duyulan mesleklere sahip velilerin 11. sınıflar düzeyinde ilgili sınıflara gelip
öğrencilere meslekleri hakkında bilgilendirmeler yapması.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında ölçek uygulama, seminer verme, birebir görüşme, soru-cevap
yöntemlerinden yararlanılmıştır.
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4.2. Plan:
Projenin çalışma planı, zaman çizelgesi, görev dağılımı, faaliyetlerin uygulanma şekli
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Faaliyetler

Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Faaliyet-1: Öğrencinin ilgi
alanlarının ve yeteneklerinin
belirlenmesi

EKİM 2014

EKİM 2014

Okul rehberlik servisi

10.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

Faaliyet-2:
Öğrencinin kişilik özelliklerinin
belirlenmesi

KASIM 2014

KASIM 2014

Okul rehberlik servisi

10.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

Faaliyet-3:
İş değerlerinin belirlemesi

MART 2015

MART 2015

Okul rehberlik servisi

10.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

Faaliyet-4:
İlgi duyulan mesleklerin
belirlenmesi
Faaliyet-5:
Tıp alanında elimiz Doktor
İbrahim EDOĞDU’nun sınıfta
rehberlik yapması
Faaliyet-6:
Diş hekimliği alanında velimiz
Diş Hekimi Arif TEMİR’in sınıfta
rehberlik yapması
Faaliyet-7:
Öğretim görevliliği alanında
velimiz Öğr.Gör. Şükrü
BELLİBAŞ’ın sınıfta rehberlik
yapması
Faaliyet-8:
Mühendislik alanında velimiz
Mühendis Fatih GÖKSU’nun
sınıfta rehberlik yapması
Faaliyet-10:
Fizyoloji alanında Fizyolog
Sayyad KOCAHAN’ın sınıfta
rehberlik yapması
Faaliyet-10:
Hukuk alanında velimiz Avukat
Demirhan SEÇİLMİŞ’in sınıfta
rehberlik yapması
Faaliyet-11:
Psikoloji alanında velimiz
Psikolog Elif KABAK’ın sınıfta
rehberlik yapması

NİSAN 2015

NİSAN 2015

Okul rehberlik servisi

10.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

KASIM 2015

KASIM 2015

Okul
rehberlik
servisi/Müdür
Başyardımcısı

11.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

KASIM 2015

KASIM 2015

Okul
rehberlik
servisi/Müdür
Başyardımcısı

11.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

ARALIK 2015

ARALIK
2015

Okul
rehberlik
servisi/Müdür
Başyardımcısı

11.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

ARALIK 2015

ARALIK
2015

Okul
rehberlik
servisi/Müdür
Başyardımcısı

11.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

OCAK 2016

OCAK 2016

Okul rehberlik servisi
/
Müdür
Başyardımcısı

11.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

MART 2016

MART 2016

Okul
rehberlik
servisi/Müdür
Başyardımcısı

11.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

MART 2016

MART 2016

Okul
rehberlik
servisi/Müdür
Başyardımcısı

11.sınıflar düzeyinde
uygulanır.

5. Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Meslek tercihi yapacak olan öğrenciye, kendini ve seçenekleri tarafsız bir tutumla
etraflıca inceleyip değerlendirdikten sonra kararını kesinleştirmeye yardımcı olmak amacıyla
aşağıdaki faaliyetler yukarıda belirtilen takvime uygun olarak uygulandı.
1. Öğrencinin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi için 10/A-B-C-D
sınıflarına rehberlik servisi tarafından 2014 Ekim ayında ölçekler uygulandı.
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2. Öğrencinin kişilik özelliklerinin belirlenmesi için rehberlik servisi tarafından 10/AB-C-D sınıflarına 2014 Kasım ayında tanıma fişleri, ölçekler uygulandı.
3. Kazanç, yaratıcılığı kullanma, liderlik, yeteneğini kullanma, işbirliği, ün sahibi
olma, sosyal statü, düzenli yaşam, değişiklik gibi iş değerlerinden öğrencinin kendisi için
önemli olanları belirlemesi için rehberlik servisi tarafından 10/A-B-C-D sınıflarına 2015 Mart
ayında ölçekler, seminerler uygulandı.
4. İlgi duyulan mesleklerin belirlenmesi için sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde
bulunan meslekler hakkında rehberlik servisi tarafından 10/A-B-C-D sınıflarına 2015 Nisan
ayında tanıtıcı-soru cevaplı 4 seminer verildi. Yapılan ölçekler, birebir görüşmeler,
seminerler sonucunda öğrencilerimizin tıp, diş hekimliği, eczacılık, FTR, elektrik-elektronik
mühendisliği, endüstri mühendisliği, hukuk, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık
bölümlerine temayülünün olduğu tespit edildi.
5. Tıp, diş hekimliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, hukuk,
psikoloji mesleklerinden velilerimiz, 2015 Kasım ve Aralık, 2016 Ocak ve Mart aylarında
11/A-B-C-D-E sınıflarında meslekleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Öğrencilerimize
mesleğin nitelikleri, iş bulma olanakları, kazanç, toplumsal saygınlık, meslekte başarılı
olmak, mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, mesleği sevmek gibi hususlarda merak
ettikleri birçok konuda açık, anlaşılır ve tatmin edici bilgiler verdiler.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Meslek seçimi isteklerle olanakları uzlaştırma işidir. Bu işlemi iyi bir biçimde
yapabilmenin ön koşulu kişinin beklentilerini ve yeteneklerini önem sırasına koyabilmektir.
Bu da kişinin kendini gerçekçi bir tutumla değerlendirmesi ile gerçekleşir. Böylece gerçekte
kim ve ne olduğunun; yaşamını nasıl geçirmesinin onun için iyi olacağının farkına varabilir.
Mesleklerin en çabuk değişen yönleri; iş bulma olanakları, kazanç ve buna bağlı olan
toplumsal saygınlıktır. Ancak işsizliğin en yaygın ve dolayısıyla kazancın düşük olduğu bir
meslekte bile, mesleğinde başarılı olanlar iyi ücretle sürekli bir iş bulabilmektedirler.
Meslekte başarılı olmak ise, mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmakla ve mesleği
sevmekle mümkün olabilir.
“Velim-Rehberim” projesi çerçevesinde yapılan bütün faaliyetler ile öğrencilerimizin
kendini sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmesi, yakınlarının isteklerini karşılama
zorunluluğunu duymadan kendisi için en uygun, sevebileceği, başarılı olabileceği mesleği
belirlemesine matuf gerek öğrencilerimizden gerekse çalışmaya katılan veya çalışmayla ilgili
velilerimizden çok olumlu dönütler aldık. İzleme-değerlendirme sonuçlarından hareketle bu
projeyi önümüzdeki yıllarda da uygulama kararı aldık.
6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
Yapılan faaliyetler sonucunda öğrencilerimiz, ilgi duyduğu ve yönelmeyi düşündüğü
mesleğin kendisince bilinmeyen yönleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmiş; öğrencilerimize
varlığından haberdar olmadığı ya da hakkında yanlış ve eksik bilgi sahibi olduğu meslekleri
tanıtılmış, böylece görüş alanını genişletip daha zengin bir seçenek grubu arasından uygun
seçimi yapmasına yardımcı olunmuştur. Çeşitli mesleklerden velilerimiz, mesleklere karşı
kalıplaşmış inanış ve ön yargıları değiştirme fırsatı bulmuştur. Adıyaman Esentepe Anadolu
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Lisesi olarak öğrencilerimizin topluma yararlı ve kişinin kendini gerçekleştirmesine olanak
veren öncelikle merak ettikleri meslekleri tanımalarını sağlamış olduk.
Bu bağlamda;
1 nolu hedefe ulaşılmış, öğrencinin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi için
rehberlik servisi tarafından 10/A-B-C-D sınıflarında 136 öğrencimize ölçek uygulandı.
2 nolu hedefe ulaşılmış, öğrencinin kişilik özelliklerinin belirlenmesi için rehberlik
servisi tarafından 10/A-B-C-D sınıflarında 136 öğrencimize tanıma fişleri, ölçekler
uygulandı.
3 nolu hedefe ulaşılmış; iş değerlerinden öğrencinin kendisi için önemli olanları
belirlemesi için rehberlik servisi tarafından 10/A-B-C-D sınıflarında 136 öğrencimize
ölçekler, seminerler uygulandı.
4 nolu hedefe ulaşılmış, ilgi duyulan mesleklerin belirlenmesi için sayısal ve eşit
ağırlık bölümlerinde bulunan meslekler hakkında rehberlik servisi tarafından 10/A-B-C-D
sınıflarına tanıtıcı seminerler verildi.
5 nolu hedefe ulaşılmış; doktor, diş hekimi, öğretim görevlisi, elektrik-elektronik
mühendisi, avukat, psikolog olan 7 velimiz 11/A-B-C-D-E sınıflarına gelip öğrencilere
meslekleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Mesleki rehberlik hizmetlerinin ilk basamağı gencin özelliklerini tanıma, ikinci
basamak ise meslekleri inceleme ve tanıma, sonra da bu bilgileri eşleştirerek uygun bir
karara gitmeye yardımı kapsar. O halde ikinci aşama da gencin çeşitli meslekleri tanıması
için yardım etmek gerekir. Çünkü birey kendini ne kadar iyi tanırsa tanısın, meslekler
hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip değilse uygun bir mesleki seçim yapamaz. Bu
bağlamda “Velim-Rehberim”” çalışması okulun ve çevrenin olanakları, öğrencilerin ihtiyaç
ve isteklerine göre diğer ortaöğretim kurumları için model olabilir ve yerel bazda ya da ülke
geneline yaygınlaştırılabilir.
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ÖZET
Okul - Hastane El Ele, Sağlıklı Geleceğe Projesi, Antalya, Korkuteli Yelten Dallar
Ortaokulu ile Özel Mediyaşam Hastanesinin beraber yürüttüğü, öğrencilerimize mesleki
rehberliği, sağlıklı yaşam konusunda eğitimleri, sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı ve
sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi içeren etkinliklerden oluşmaktadır.
Mesleki rehberlik faaliyetlerinde öğrencilerimiz doktor ve hemşire gibi çalışarak iki
saat de olsa kendilerini o mesleğe ait hissetmişlerdir. Öğrencilerimize ders çalışmaları için
yüksek motivasyon sağlamış, lise tercihlerinde doğru karar vermelerinde rehber olmuş ve
ideallerindeki mesleğe ulaşmak için kendilerine güç vermiştir.
Sağlıklı beslenme eğitimleri, öğrencilerimizde ve velilerimizde konu ile ilgili bilinç
oluşturmuştur.
Resim çalışmasına katılan öğrenciler yeteneklerini ortaya çıkarmış, geliştirmiş ve
eserlerinin hastanede halkın izlenimine sunmuşlardır.
Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler toplum yararına bir iş yapmanın verdiği
hazzı tatmışlardır. Bunun onlara özgüven kazandırdığı görülmüştür.
ABSTRACT
This Project, named “School&Hospital Hand to Hand, To a Healty Future” has been
run by the coordination of Antalya Korkuteli Yelten Dallar Secondary School and
Mediyaşam Private Hospital. It includes a couple of activities aiming to improve students in
terms of social responsibility consciousness, healthy life, art skills and vocational guidance.
In vocational guidance activities, our students have worked like doctors and nurses at
hospital, and felt themselves belonging to those jobs for a few hours. They have been highly
motivated for studying hard, guided in making the right decisions in their high school
choices, and empowered themselves to reach their ideal professions.
Healthy nutrition trainings have created awareness in our students and parents.
Art activities have not only helped students to become aware of their skills, but also
provided to improve their skills. By the way, students have felt happier to present their
works to the public in the hospital.
Participating in book reading activities, students have tasted the pleasure of working
for the benefit of society. This has also leaded them to gain self confidence.
1. Giriş
Okulumuzda genç, dinamik, yeniliğe ve değişime açık, işbirlikçi personel
bulunmaktadır. Liderlik vasıflarını taşıyan okul yönetimi yenilikçi çalışmaları
desteklemektedir. Sene başında yapılan Öğretmenler Kurulu Toplantısında öğretmenlerin
yapmak istedikleri ders dışı faaliyetler görüşülmüş, ihtiyaçların tespiti için çalışma yapılmış
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ve bu projenin temelleri atılmıştır. Daha sonraki zamanlarda proje ekibi oluşturulmuş,
paydaşlarla sık yapılan toplantılar sonunda ‘Okul - Hastane El Ele, Sağlıklı Geleceğe’ projesi
ortaya çıkmıştır.
İlçemizde bulunan bir sağlık kurumu ile okulumuzun beraber yürüttüğü bu proje,
öğrencilerimize mesleki rehberliği, sağlıklı yaşam konusunda eğitimi, sosyal sorumluluk
bilinci aşılamayı ve sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi içeren bir dizi etkinliklerden
oluşmaktadır. Benzer çalışmaların farklı zamanlarda, farklı kurumlarla, farklı amaçlarla
yapıldığı görülse de birbirinden bağımsız olan bu temaların tek bir projede toplanarak
uygulanması okullarımızda nadir görülmektedir. Kombine bir paket haline getirilen bu
çalışmalar, öğrencilerin farklı alanlardaki (mesleki, sanatsal ve davranışa yönelik gelişim ile
sağlıklı yaşam hakkında bilinçlenme) gelişimine katkı sağlayarak geleceklerini olumlu
yönde şekillendirecektir. Çevremizde bulunan eğitim-öğretim faaliyeti dışında hizmet veren
resmi ya da gayri-resmi kurum, kuruluş ve organizasyonları öğrencilerimizin eğitimine
kanalize etmek projemizi en özgün kılan yöntemdir.
2. Problem Durumu
Öğrencilerimizin fast-food kültürü ile düzensiz beslenmeleri sağlık problemlerini
ortaya çıkarmakta bu da eğitim yaşamlarını etkilemektedir. Veli ve öğrencilerimizin köy
ortamında bulunmalarına rağmen sağlıklı beslenme alışkanlıkları bulunmamaktadır. Sağlık
alanında bilinçlendirme faaliyetlerinin yanında sosyal alanda da öğrencilerin kazanım
sağlayabilecekleri çalışmalara ihtiyaç vardır. Zira okulumuz sosyal yönden dezavantajlı
bölgede bulunmakta, şehir merkezindeki imkânlardan yararlanamamaktadır.
Okullarda, seminerlerle sadece teorik olarak verilen meslek tanıtımları, öğrencinin o
meslek hakkında yeterli bilgi sahibi olmasına karşın mesleğin uygulanması, meslek
ortamının kendilerine uygunluğu, mesleğin psikolojisi konularında yetersiz kalmaktadır.
Meslek seçimi yapacak 8. sınıf öğrencilerimize doğru tercih yapmalarını sağlayacak rutin
rehberlik çalışmalarından farklı uygulamalara ihtiyaç vardır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amaçaları
İlçemizde bulunan hastane ile ortaklaşa yapılan etkinliklerle;
Öğrencilerimizin idealindeki mesleği tanımaları kendilerini hitap eden meslek
yolunda ilerlemelerini sağlamak, sanat alanında ilgi ve becerisi olan öğrencilerimize
yeteneklerini gösterme ve geliştirme imkânı sağlamak, estetik görüş yetisi ve bilinci
oluşturmak, çocuk ve yaşlı hastalara moral desteği vermek, öğrencilere sosyal sorumluluk
bilinci aşılamak ve hastanenin okuldaki eğitim faaliyetlerine katkı sağlaması amaçlanmıştır.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Tüm öğrencilerimizin sağlıklı yaşam ve obezite hakkında bilinçlenmesi, bir üst
öğrenimini sağlık alanında bir okulda devam ettirmek isteyen öğrencilere mesleki rehberlik
yaparak motivasyonlarının arttırılması ve sonrasında bilinçli-doğru tercih yapmalarına
yardımcı olunması, sanatsal yeteneği olan öğrencilerimize ortam hazırlanması çalışmamızın
hedeflerindendir.
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4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Proje, aşağıdaki yöntem ve ilkeler doğrultusunda uygulanmıştır: Çalışmalar
yapılırken gönüllülük esas alınmıştır. Etkinlikler öğrencilerin farklı bilişsel alanlarının
gelişimine yönelik planlanmış ve uygulanmıştır. Etkinliklere katılacak tüm öğrenci
velilerinden “Veli İzin Belgesi” alınmıştır. Etkinlikler rehber öğretmenler/sınıf rehber
öğretmenleri eşliğinde yapılmıştır. Tüm etkinlikler çalışma takviminde belirtilen tarih ve
saatte yapılmıştır. Etkinlikler öğrencilerin derslerini aksatmamak için ders saatleri dışında
yapılmıştır. Hastanede yapılan etkinliklerde öğrencilerin bedensel ve ruhsal sağlığını
etkileyecek herhangi bir durum yaşanmaması için önceden tedbir alınmış, risk
oluşturabilecek alanlara girilmemiştir.
4.2.
Plan
Faaliyetler

Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Proje
ekibinin
oluşturulması

06.11.2015

06.11.2015

Okul yönetimi

İhtiyaçların tespiti

09.11.2015

16.11.2015

Proje ekibi

Ortak hastane ile
proje
üzerine
çalışmalar

23.11.2015

04.12.2015

Okul yönetimi
ve proje ekibi

Faaliyetlerin
planlanması

14.12.2015

21.12.2015

Proje ekibi

Mesleki
rehberlik
çalışmaları

Şubat 2016

Nisan 2016

Okul yönetimi
ve proje ekibi

Etkinlik hastanenin de uygun
olduğu farklı zamanlarda
uygulandı.

Sağlıklı
beslenme
seminerleri

Mart 2016

Nisan 2016

Okul yönetimi
ve proje ekibi

Etkinlik hastanenin de uygun
olduğu farklı zamanlarda
uygulandı.

Sanatsal çalışmalar

1 Nisan 2016

29 Nisan 2016

Proje ekibi
öğrenciler

ve

Yaşlılara
kitap
okuma etkinliği

Mart 2016

Nisan 2016

Proje ekibi
öğrenciler

ve

Proje
değerlendirmesi

08.01.2016 ve

-

Okul yönetimi
ve proje ekibi

02.05.2016

Açıklamalar

Birinci dönem sonu ve
etkinliklerin
sonunda
değerlendirme yapılmıştır.

5. Uygulama
Proje ekibinin oluşturulması: Gönüllülük ilkesiyle oluşan proje ekibi tüm faaliyetleri
işbirlikçi anlayış ile çalışılmıştır. Yenilikçi fikirleri değerlendirerek ortaya çıkan etkinliklerin
her aşamasında beraber çalışılmış, sık yapılan toplantılarla projenin sağlıklı yürütülmesi
sağlanmışlardır.
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İhtiyaçların tespiti: Yapılan toplantılarla okulun genel durumu değerlendirilmiş, hangi
alanda çalışma yapılacağının tespiti için öğretmenlerin ve velilerin görüşlerine başvurulmuş,
ortaya çıkan sonuçlardan en gerekli ve uygulanabilir olanları seçilmiştir.
Ortak hastane ile proje üzerine çalışmalar: Proje ortağı hastane ile ön görüşme yapılarak
çalışmanın beraber uygulanmasına karar verilmiştir. Sonraki aşamada hastane
personelinden proje ile ilgili yetkilendirilmiş personelle yapılan toplantılarda proje detayları
netleştirilmiş ve yazıya dökülerek imza altına alınmıştır.
Faaliyetlerin planlanması: Faaliyetlerde kimin görev alacağı, süreç ve zaman yönetimi
ve etkinliklerin nerede yapılacağı proje ortağı hastane ile planlanmıştır.
Mesleki rehberlik çalışmaları: Okulumuz 8. sınıfı öğrencileri arasında yapılan mesleki
eğilim anketi sonuçlarına ve öğrencilerin isteklerine göre ideallerindeki mesleği doktorluk ve
hemşirelik olarak belirleyen öğrencilere, proje ortağı hastanede 2 saatlik mesleki rehberlik
çalışması yapılmıştır. Doktorluk mesleği ile ilgili öğrenciler hastanenin seçtiği doktorlarla
konu hakkında sohbet ederek meslek hakkında bilgi aldılar. Hastane ortamında doktorlarla
beraber mesleği sembolik olarak icra ederek daha yakından inceleme fırsatı buldular. Bu
çalışma sonucunda, öğrencilerin ideallerindeki mesleğe daha sıkı sarılmaları, daha çok
motive olmaları böylece ders çalışmaya daha istekli oldukları görüldü.
Sağlıklı beslenme ve obezite seminerleri: Hastane Diyetisyeni tüm öğrencilerimize sağlıklı
yaşam ve obezite konulu eğitimler verdi. Öğrenci ve velilerimiz, çağın hastalığı olan ve okul
çağında fark edilip önlenmesi gereken obezite konusunda bilinçlendirildi, sağlıklı yaşam için
neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.
Sanatsal çalışmalar: Okulumuzun Görsel Sanatlar Öğretmeni rehberliğinde, resim
alanında istekli ve yetenekli öğrencilerimiz, sanatsal bir çalışma yaparak hastane
yönetiminin uygun gördüğü bir alana monte ederek sergilediler. Bu çalışma resme yeteneği
olan öğrencilerimize uygulama alanı oluşturarak becerilerini gösterme ve geliştirme imkânı
sağladı.
Yaşlılara kitap okuma etkinliği: Öğrencilerimiz, hastanede yatan yaşlı hastalara kitap,
dergi, gazete vs. okudular ve onlarla sohbet ederek arkadaşlık ettiler. Öğretmenlerimiz
çalışma esnasında öğrencileri gözlemledi. Yaşlı hastaların kısa bir zaman dahi olsa
hastalıklarını unutturmak, kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak, iyileşmek için moral ve
motivasyon sağlamak için yapılan bu etkinlik öğrencilerimize de toplum yararına çalışma
fırsatı verdi.
Proje değerlendirmesi: Proje ekibimiz sık sık toplantılar düzenleyerek projenin daha
verimli sonuçlar vermesi için değerlendirme yaptılar. Birinci dönem sonunda ve proje
faaliyetleri bittikten sonra yapılan toplantılarda etkinliklerin düzenli ve olması gerektiği gibi
yapılıp yapılmadığı üzerinde duruldu.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
Mesleki rehberlik alanındaki faaliyetler projenin en verimli etkinliği olmuştur.
Öğrencilerimiz her şeyden önce böyle bir faaliyetin içinde olmalarından dolayı ilk defa
büyük bir hastaneye gitmiş, doktorlarla ve yönetimle birebir konuşma imkânı bulmuş,
doktor ve hemşire gibi çalışarak iki saat de olsa kendilerini o mesleğe ait hissetmişlerdir. Bu
öğrencilerimize ders çalışmaları için yüksek motivasyon sağlamış, lise tercihlerinde doğru
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karar vermeleri için rehber olmuş ve ideallerindeki mesleğe ulaşmak için kendilerine güç
vermiştir.
Sağlıklı beslenme ve obezite semineri, öğrenci ve velilerimizde konu ile ilgili bilinç
oluşturmuştur. Yapılan seminer çalışmasının okul velisi olmayan halk için de verilmesi talebi
gelmiştir.
Resim çalışmasına katılan öğrenciler yetenekleri ile güzel bir ürün ortaya
çıkarmaktan mutlu olmuşlar, eserlerinin hastanede tüm halkın izlenimine sunmaktan gurur
duymuşlardır. Çalışmalar sırasında yapılan fırsat eğitimi ile estetik görüş kazandırılmıştır.
Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler toplum yararına bir iş yapmanın verdiği
hazzı tatmışlardır. Bunun onlara özgüven kazandırdığı görülmüştür.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Proje önümüzdeki yıl geliştirilerek ve etkinlikleri farklılaştırılarak uygulamaya
devam edilecektir. İhtiyaçlar dikkate alınarak yeni seminer konuları belirlenecek, farklı
sanatsal etkinlikler tasarlanacaktır, özgün faaliyetler geliştirilecektir.
Hastane için yapılan resim, yerleştirilen mekânda kaldığı sürece projenin
görülebilirliğini sürdürecektir. Bunun yanında okul sitesinde tüm proje bilgileri yer almış
olup internet erişimine sahip herkesin uzun yıllar hizmetinde olacaktır. Okul dergisinde tüm
çalışmalar ve proje bilgileri yayımlanmış, hastane diyetisyenine köşe yazısı için sayfa tahsis
edilmiştir. Okul dergisi ilçede tüm okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere
dağıtılmaktadır. Yerel gazetede proje faaliyetleri yer almış ve böylece daha geniş bir kitleye
duyurulması sağlanmıştır.
Proje tanıtımı, etkinliklerinin ve sonuçlarının yaygınlaştırılması, materyal ve
ürünlerinin paylaşımı için proje web sitesi kurulmuştur (www.saglikligelecege.weebly.com
). Böylece çalışmalar internet üzerinden herkesin erişimine açılmıştır.
Yapılan aktivitelerin duyurulması, benzer çalışmalara öncü olması ve kaynak teşkil
etmesi bakımında önemlidir. Bu anlamda projemiz hedefine ulaşmış, 2 farklı okul tarafından
projemiz uygulanmıştır. Çalışma farklı kurumların da dikkatini çekmiş, ortak proje yapma
teklifleri gelmiştir.
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ÖZET
Projemiz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Balıkesir İl MEM ve Balıkesir
Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi işbirliği ile hayata geçirilmiştir. Çalışmamız özellikle
etüt merkezlerine, kurslar vb. eğitim ortamlarına katılma imkanı olmayan, dezavantajlı
bölgelerde yaşayan öğrencilerin okul alanı içerisinde akademik başarılarının artırılması
yönünde desteklenmesi, okula karşı olumsuz tutum ve davranışların azalması, motivasyon
düzeyinin arttırılması amacıyla ekstra bir çalışma yapılması düşünülerek planlanmıştır.
Okullara staj için eğitim fakültesinden gelen öğretmen adayları haftanın her gününe
farklı bir branş olacak şekilde görevlendirilmiştir. TEOG sınavına girilen derslerde,
öğrencinin ihtiyacına göre birebir veya gruplara ders anlatımı şeklinde uygulanmıştır.
Çalışma okuldaki ders öğretmeninin rehberliğinde yürütülmüştür. Pilot uygulamanın
olumlu sonuç vermesiyle proje il içinde yaygınlaştırılıp, dört okulumuzda uygulanmıştır.
Çalışmamız yüksek bütçeli bir maliyet gerektirmediğinden eğitim fakültesi bulunan illerde
uygulanabilir özelliktedir.
ABSTRACT
Our Project was put into practice to provide equality of opportunity in education in
cooperation with Balıkesir Provincial Directorate of National Education and Balıkesir
University Faculty of Nacatibey Education. The objective of our work is supporting students
in disadvantaged areas especially those who are not able to participate in educational
environments (such as education centers, private lessons, etc.), increasing their academic
achievement within the school area, reducing the negative attitudes and attitudes towards
the school and increasing the level of motivation by making additional teaching.
Teacher candidates from education faculty coming for internship were assigned in
the way there would be lectures of different branches each day of the week. Courses are
taught individually or in group, depending on the needs of students and subject areas those
are assessed in TEOG (transition from primary to secondary school) exam. The study was
conducted under the guidance of the branch teachers in the school. With positive result of
pilot scheme, the project spread through the province and it was put into practice in four
school. In that our work doesn’t require a high budgetary cost, it can be applied in other
provinces that have education faculty.
1. Giriş
Senin Gibi Olmam İçin Elimi Tutar Mısın? çalışmasının çıkış noktası dezavantajlı
bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin etüt merkezi, özel ders, velilerin yardımı
gibi akademik başarıyı etkileyen olanaklara ulaşmada sorun yaşaması; eğitim fakültesindeki
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öğretmen adaylarının da uygulama okullarında yeterince uygulama yapmadaki sıkıntıları
olmuştur. Her iki grubun ihtiyacını karşılayacak şekilde okul ortamında etkili bir
planlamayla uygulama alanı yaratmıştır.
Projemiz aynı zamanda eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarına uygulama
yaparak alanlarında mesleki yeterlilik kazanmalarına fırsat sağlamaktadır. Okullara
Topluma Hizmet Uygulamaları, Sosyal Proje Geliştirme, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
Uygulaması dersleri için gelen öğretmen adayları yapılan planlama ile 8. sınıflar öncelikli
olmak üzere bir ders saati süresince TEOG sınavına girilen dersler baz alınarak uygulama
okulunun durumuna, öğrencinin ihtiyacına göre bir düzenlemeye gidilmiştir. Birebir veya
guruplara ders anlatımı şeklinde okulda stajyer öğretmenler uygulama yapmışlardır.
Çalışma okuldaki ders öğretmeninin gözetiminde ve rehberliğinde yürütülmüştür. Çalışma
sürecinde okula gelen stajyer öğretmenlerle dönemlik planlar hazırlanmıştır. İhtiyaç duyulan
kaynaklara ulaşmada okul yönetimi ve okul öğretmenleri, öğretmen adaylarına yardımcı
olmuştur.
Senin Gibi Olmam İçin Elimi Tutar Mısın? ismiyle başlayıp daha sonraki zaman
içerisinde İpekböceği adını alan çalışmamız, 2006 yılında ilimiz Fatih Ortaokulu bünyesinde
pilot uygulamalarına başlamış, 2012 yılında imzalanan protokol ile işlerlik kazanmıştır. 2014
yılında yaygınlaştırma faaliyetleri başlayan halen uygulamaya devam edilen çalışmanın,
literatür taramalarının da desteğiyle detaylı inceleme yapıldığında, uygulamanın daha
öncesinde düzenli ve sürekli olarak planlanıp hayata geçiren herhangi bir örneğine
rastlanmamıştır. Bu durum da çalışmanın özgünlüğünü kanıtlar niteliktedir.
2. Problem Durumu
İlimizde dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin akranlarıyla aynı eğitim
olanaklarına sahip olmadığı görülmektedir. Bu bölgelerdeki öğrencilerin velileri de sosyoekonomik durumu itibariyle eğitim öğretime yeterli desteği sağlayamamaktadır. Bu durum
öğrencilerde, öğrenmeye ve okula karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemelerine,
öğrenmeye isteksiz olmalarına motivasyon eksikliklerine yol açmaktadır.
Staja giden öğretmen adaylarının okullarda yeterince uygulamalı eğitim
yapamadıkları bu konuda yazılmış olan akademik makalelerde de açıkça dile getirilmiştir
(Eraslan, 2009, s.207-221).
Problemler, müdürlüğümüz ve eğitim fakültemiz tarafından fark edilerek
öğrencilerimizin okul ders saatleri dışında, okul içerisinde derslerine katkıda bulunmak ve
eğitim fakültesindeki öğrencilerin onlara model olması sağlanmak amacıyla ortaya çıkmıştır
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amaçları
Eğitim fakültesinin bulunduğu merkez ilçe ve mahallelerde yer alan ve özellikle
dezavantajlı bölgelerde bulunan okulların eğitim niteliğinin artırılması, planlanan destek
eğitimi ile öğrenmenin devamının sağlanması, velilerin okul dışında çocukları ile ilgili ders
çalıştırmadaki eksikliklerinin tamamlanmasıyla bölge geneli akademik başarıyı istenilen
seviyelere getirilmesine katkı sağlamaktır. Çalışmanın nihai amacında ise fakülte-okul -veli
işbirliği ile eğitimde de bir olmuş toplum vardır.
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3.2. Çalışmanın hedefleri
Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak etütlerde akademik başarısının artırılmasına
katkıda bulunmak,
Uygun zamanlarda öğretmen adaylarının gönüllü katılımı ile sosyal-kültürel,
sanatsal ve sportif alanlarda etkinlik düzenleyerek, öğrencilerimizin okula karşı
olumlu tutum kazanmalarına destek olmak, motivasyonunu artırmak,
Öğretmen adaylarımızın deneyimli öğretmen olma imkânı sunmak, öğretmen
adaylarımızın dezavantajlı yerlerdeki öğrencilere model olmasına destek olmak.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Projemizin paydaşları İl MEM Arge Ekibi, Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve
öğrencileri, uygulama okullarının proje ekipleriyle toplantı yapılarak mevcut sorunlar ve
çözüm yolları ortaya konmuştur.
Çalışmanın uygulandığı okullarda uygulama yöntemi şu şekilde ilerlemektedir:
Çalışma kapsamında öğrencilere, okul öğretmenleri ile birlikte hazırlanan program
farklı yöntem/tekniklerle genel konu anlatımı yapılmıştır. Eksik öğrenmeleri kazanım
değerlendirme ve farklı ölçme değerlendirme yöntemleri ile tespit edilmiş olup öğrencilerin
bu eksiklikleri tamamlayabilmesi için workshop ve grup etütleri düzenlenmiştir.
Öğretmen adayları okuldaki ilgili branş öğretmeni ile yapılan plana göre ön hazırlık
yaparak çalışmalara katılmışlardır. Eksik öğrenmeler tamamlanana kadar çalışma devam
etmekte ve sonucunda tekrar ölçme değerlendirme yöntem/teknikleri ile çalışma başarılı
şekilde sonlandırılmaktadır. Ayrıca akademik çalışmaların yanı sıra öğretmen adaylarımız,
öğrencileriyle birlikte vakit geçirmesi ve motivasyonun artması amacıyla kendi grupları
içerisinde farklı etkinlikler düzenlemektedir.
4.2. Plan
Konu /Süreç

Başlama
tarihi

Bitiş
tarihi

Sorumlu

Performans
göstergesi

Açıklamalar

Protokol
imzalanması

2011 -2012

Halen
devam
ediyor

İl MEM NEF
Dekanı Ar-Ge
Birim

Çalışmanın yasal
zemine
oturtulması

Protokol imzalanarak
kısa
bilgilendirme
yapılmıştır.

Öğretmen
adaylarına
bilgilendirme
yapılması

Eylül/

Eylül/

2014

2014

İl MEM Şube
Müdürü,
ArGe, Bölüm BŞK.

Çalışmadaki
rollerini
benimsemeleri

Öğretmen
adayları
yapacakları uygulama
ile ilgili bilgilendirildi.

Öğretmen
adaylarının
okullara
gönderilmesi

Eylül/
2014

Eylül/
2014

Öğretmen
adayları, ilgili
okullar

Öğretmen
adaylarının ilgili
okullara
gönderilmesi

Öğretmen adaylarımız
okullarıyla buluşmuş,
çalışacakları
gruplar
belirlenmiştir.

Velilere
anlatılması

Eylül/
2014

Eylül/
2014

İlgili okullar

Velilerin süre
ce dâhil olması

Süreçle ilgili veliler
bilgilendirilmiştir.
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Öğrenci
gruplarının

Eylül/
2014

Ocak/
2015

İlgili okullar

Bireysel
artışı

başarı

Okullarda
sınıflar/
gruplar belirlenmiştir.

10 haftalık ders
planı yapılması
öğretmenlerinin
kontrolünde
uygulanması

Eylül/
2014

Ocak/
2015

Öğretmen
adayları, ilgili
okullar

Akademik
başarının artması,
olumlu
tutum
gelişmesi

Plan
çerçevesinde
öğretmen
adayları,
çalışmalarını
gerçekleştirmiştir.

Dönem
sonunda plan
revizyonu
yapılması

Ocak/
2015

Ocak/
2015

Öğretmen
adayları, ilgili
okullar, Arge

Aksayan
yönlerinin
belirlenmesi

Gerekli düzenlemeler
yapılmıştır.

Çalışmanın
aşamasının

Şubat/
2015

Mayıs
/2015

Öğretmen
adayları, ilgili
okullar

Akademik
başarının
göstermesi,

Çalışma
sonlandırılması

Mayıs/
2015

Mayıs/
2015

İlgili
Arge

Proje girdilerinin
toplanması

Proje
raporlaştırılmıştır.

Belge töreni

Mayıs/
2015

Mayıs/
2015

Tüm
üyeleri

Çalışmanın
duyurulması,

Protokolün,
Paydaşların,
mensuplarının
katılımıyla
yapılmıştır.

oluşturulması

2.

uygulanması

yapılması

okullar,
ekip

artış

yaygınlaşması

Yapılan
düzenlemelere
göre
uygulama
devam
etmiştir.

Basın

5.

Uygulama
Protokolün yenilenmesi ile başlayan çalışmalarımız Eylül ayında tüm ekibin
katılımıyla yapılan toplantılarla çalışmanın planlaması yapılmıştır. Eylül sonunda, eğitim
fakültesindeki TEOG sınavına girilen derslerin ilgili bölümlerde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf
öğrencilerini Okullara Topluma Hizmet Uygulamaları, Sosyal Proje Geliştirme, Okul
Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri için öğretmen adaylarını uygulama
okullarına göndermiştir. Arge birimi ve ilgili okulların ekipleri tarafından öğretmen adayları
çalışmadaki rollerini benimsemeleri ve yapacakları uygulama ile ilgili bilgilendirilmiştir.
Yine eylül ayında proje okulları tarafından velilere bilgilendirme yapılmış, öğrenci gurupları
oluşturulmuştur. İlgili branş öğretmenleri ve aday öğretmenlerle birlikte 10 haftalık ders
planı hazırlanmıştır. Plana uygun olarak çalışma eylül sonundan ocak başına kadar
uygulanmıştır. Dönem sonunda öğretmen adayları, ilgili okullar, Arge Birimi bir araya
gelerek çalışma revize edilmiştir. İkinci dönem çalışmaları Şubat-Mayıs ayları arasında
tamamlanmıştır. Mayıs ayında raporlaması yapılmıştır. Çalışmanın sonunda protokolün,
basın mensuplarının, ekip üyelerinin katılımıyla belge töreni yapılmıştır. Tören projenin
tanıtımına, sürdürülmesine ve katılımcıların motivasyonuna katkı sağlamaktadır.
6. Sonuçlar
6.1 Paydaşlara sağlanan katkılar
Örneklem olarak belirlenen, uygulamaların gerçekleştiği okullarda başarının her
geçen yıl artarak devam ettiği görülmüştür. Özellikle uygulamadan önce ve sonra elde
edilen verilere bakıldığında çalışmanın ne denli fayda sağladığı görülmektedir.
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1 nolu hedefimizde okullarda öğrencilere yönelik yapılacak etütlerde akademik
başarısının artırılmasına katkıda bulunma amacının gerçekleştiği görülmektedir. Bu
okullarda, bir önceki yıl %60 olan başarı oranımız, 2012-2013 eğitim öğretim yılına
gelindiğinde %87 olarak gerçekleşmiştir.
2 ve 3 nolu hedeflerimizde 1. Hedefin gerçekleşmesiyle öğretmen adaylarımızın
deneyimli öğretmen olma imkânı, dezavantajlı yerlerdeki öğrencilere model olmasına destek
olma hedefimize de ulaşılmış, geleceğe ümitle bakma elde edilen başarılarla sağlanmıştır.
Velilerin okula karşı olumlu tutumlarında artış gözlenmiştir.
6.2 Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Çalışmamız 2012 yılında resmi olarak başlamış olup 2016-2017 eğitim öğretim yılında
halen sürdürülmektedir. Sürdürülebilir olmasının nedenleri, eğitim fakültelerinde staj
uygulamaları ve topluma hizmet derslerinin olması ve uygulama alanına ihtiyaç
duyulmasıdır. Etkin bir planlama ile dezavantajlı okullar ve uygulama ihtiyacı olan
öğretmen adayları bir araya getirilmiş olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Ek bir maliyeti
olmayan akademik başarısı yüksek öğrenci, aynı zamanda mesleki açıdan yeterlilik
kazanma imkânı bulmuş öğretmen yetiştirmeye yönelik bir çalışmadır. Yardımlaşma
değerimizi yaparak yaşayarak uygulanması açısından da önemlidir.
Çalışma fakülte-okul -veli işbirliği ile eğitim fakültesi bulunan illerde uygulanabilir,
sürdürülebilir bir projedir.
KAYNAKLAR
Eraslan, A. (2009, Haziran). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması
Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
(EFMED)Cilt 3, Sayı 1, sayfa 207-221.
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ÖZET
Projemiz çerçevesinde, kurumlardan gelen bakım – onarım talepleri karşılanırken bir
yandan da öğrencilerimizin okula devamı sağlanmıştır. Mezun olduklarında el becerileri
gelişmiş, farklı uygulamalar görmüş, öz güveni artmış ve çözüm üretebilme kabiliyeti
gelişmiş öğrenciler yetiştirmek. Öğrenci velilerimizin işsiz olmaları öğrencilerin okula
devamını etkilemektedir. Çevre işletmelerle işbirliği yapılarak velilerin istihdamı için kurslar
açarak velileri iş sahibi yapmak uygun görülmüştür.
ABSTRACT
In the framework of our project. It is ensured continuity of our students yo school
while it is met maintecance requests from institutions. When they graduated, it is aimed to
educate different applications, increased self - confidence and impoved abilty of producing
solution. Being unemployed of our parents of students affects the continuity of students to
school. It is deemed suitable to do business owner by cooperating with neighborhood
buisnesses, by openning courses for the employment of parents.
1. Giriş
İlimizde böyle bir çalışma daha önce uygulanmamıştır. Çevremizdeki kurumlardan
gelen bakım – onarım isteklerinin fazla olması, Köyden gelen öğrencilerimizin sosyal
sorumluluk bilinciyle mezun oldukları okullara katkı sağlama isteği, Okul ziyaretlerinde
görülen ıslak zeminlerin çok kötü olması, Devamsızlık sorunu olan öğrencilerin bir
kısmının velisinin işsiz olması,
2. Problem Durumu
Öğrenci devamsızlığının ve bölgemizde işsizlik oranının fazla olması ve okulların
bakım – onarımlarını kendi imkânlarıyla zamanında yapamamaları.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amaçları
 Eğitim - istihdam işbirliğinin güçlendirmek,
 İlçe merkezindeki kurumlardan gelen bakım–onarım taleplerinin
karşılanması.
 Öğrencilerimizin yaşamları boyunca rahat etmeleri için gerekli olan kişisel
gelişimlerini ve mesleki becerilerini arttırmak.
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3.2. Çalışmanın hedefleri
 Öğrenci devamsızlıklarının %5 oranında azaltılması,
 Projeye katılan öğrencilerin meslek dersleri başarısının %100 olması,
 İstihdam amacıyla açılan kurstan en az 5 kişiye iş olanağı sağlanması,
 Köy okullarından gelen bakım – onarım taleplerinin en az %60’ının
karşılanması,
 Mesleki eğitimin tanıtımını yaparak 9. sınıfa gelen öğrenci sayımızı %15
oranında arttırmak.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Ağırlıklı olarak anket uygulama yöntemi tercih edildi ve bunun dışında aşağıda adı
geçen yöntemler de uygulandı:
 “Devamsızlık Nedenleri” anketi
 “Neden Meslek Lisesi Değil?” anketi
 İstihdam ile ilgili işletmelere uygulanan “Ne tür eleman istiyoruz” anketi
 Beyin fırtınası
 Balık kılçığı yöntemi
4.2.
Plan
Okulumuzda öğrenci devamsızlıkları ile ilgilenmek üzere öğretmenler kurulunda
gönüllülük esas alınarak oluşturulan komisyon üyeleri anket faaliyetlerini yürütecek ve
sonuçlandıracaktır. Müdür yardımcısı önceki yıl devamsızlığı fazla olan öğrencileri tespit
edecek ve alan şeflerine bildirecektir. Alan şefleri çalışma ekiplerine ağırlıklı olarak
devamsızlık sorunu olan öğrencileri seçecektir. Bakım – Onarım İstek Form’ları geldikçe
okul idaresi inceleyecek ilgili alan şefine sevk edecektir. Okul idaresi, ilgili kurum ve çevre
işletmelerle görüşecek; istihdam olanağını araştıracaktır. Olanak sağlandığında kurs
açılacaktır. Aşağıdaki tabloda faaliyetler ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Faaliyetler

Başlama
Tarihi

Bitiş
Tarihi

Sorumlu

Anket
Çalışmaları

15.09.2014

30.09.2014

Ekip Üyeleri

Anket Değerlendirmeleri

01.10.2014

15.10.2014

Ekip Üyeleri

16.10.2014

31.10.2014

Müdür
Yardımcısı

03.10.2014

12.06.2015

Alan Şefleri

İlgili kurum ve bir vakıf
ile görüşme

01.03.2015

25.0.2015

Okul İdaresi

Kurs düzenleme

01.04.2015

01.07.2015

Müdür
Yardımcısı

Devamsızlığı fazla olan
öğrencilerin tespiti
(geçen yıldan)
Bakım Onarım İstek
formlarının
değerlendirilmesi
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Açıklamalar

Okul istek formu geldiği
zaman değerlendirilir ve
ilgili alana yönlendirilir.

5. Uygulama
Öğretmenler kurulunda gönüllülük esas alınarak seçilen komisyon okulun
açılmasıyla birlikte anketleri uygulamaya başladı. Anketler uygulandıktan sonra sonuçlar
değerlendirildi. Devamsızlığa neden olan etkenlerden birisi öğrencinin meslek derslerinde
öğrenci tarafından bir ürünün ortaya konmasının zaman alması, ikincisi ise velinin işsiz
olması nedeniyle devamsızlık yaptıkları görülmüştür. Bu nedenlerin nasıl çözüleceği beyin
fırtınası yapılarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Beyin fırtınası çalışması sırasında bir
okulunun müdürü, okul müdürümüzü aramış ve kalorifer tesisatında sorun olduğunu
çözüp çözemeyeceğimizi sormuştur. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenci öğretmenleri ile birlikte giderek sorunu
çözmüşlerdir. Döndüklerinde öğrencilerle görüşüldü. Gözlerinde işi sonuçlandırmanın
mutluluğu ile birlikte, başarmanın gururunu gördük. Böylece birinci sorunumuzun çözüm
yöntemi açığa çıkmış oldu. “Meslek Lisesi Sosyal Sorumluluğunu Yerine Getiriyor” projesi
artık şekillendi. Müdür yardımcısı geçen yıldan devamsızlığı olan öğrencileri tespit edip alan
şeflerine bilgi verdi. Alan şefleri, bakım onarım ekiplerinde bu öğrencilere öncelik verdiler.
Okullardan gelen talepleri Bakım Onarım İstek Formuna kaydettik ve ilgili alan
şefine gönderdik. Alan şefleri kurdukları ekiplerle meslek derslerinde uygulamalarını bu
okullara giderek yaptılar. Sonuçta hem işi yapılan okul hem de öğrencilerimiz kazanmış
oldular. Okulda bulundukları zaman diliminde okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencilerine
okulumuzu tanıttılar. Proje kapsamında yapılan işler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
S.N

Bakım-Onarım Talebi Gelen
Kurum

Yapılacak

İlgili Alan

Tahmini
Maliyeti

Ses Düzenin Bakımı,

Elektrik
Elektronik

250,00

Bilgisayarların Bakımı,

Elektrik
Elektronik

350,00

Kablolama, Projeksiyon Montajı,
Güvenlik Sistemi Bakımı,

Elektrik
Elektronik

500,00

Otomatik Bahçe Kapısı,

Elektrik
Elektronik

1000,00

Çağrı Sistemi ve Kapı Otomatiği,

Elektrik
Elektronik

150,00

Elektrik
Elektronik

200,00

Elektrik
Elektronik

150,00

Bakım – Onarım

1

Çanakkale/Çan
İlkokulu

Atatürk

2

Çanakkale/Çan
Bodur Anaokulu

Zeynep

3

Çanakkale/Çan
Bodur Anaokulu

Zeynep

4

Hükümet
Kapısı

Konağı

Bahçe

5

Hükümet
Kapısı

Konağı

Bahçe

6

Zeynep Bodur Okyay Özel
eğitim
Mesleki
Eğitim
Merkezi

Dış Aydınlatma Sistemi,

7

Zeynep Bodur Okyay Özel
Eğitim
Mesleki
Eğitim
Merkezi

Kablolama, Kabloların
içine alınması,

8

Zeynep Bodur Okyay Özel
eğitim
Mesleki
Eğitim
Merkezi

Kamera
Montajı,
Aydınlatma Bakım,

9

75 yıl Murat Köse İlkokulu

Ses Düzenin Bakımı,
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Kanal

Dış

Elektrik
Elektronik
Elektrik
Elektronik

300,00

250,00

10

75 yıl Murat Köse İlkokulu

Ses Düzenin ve Zil Sisteminin
Bakımı,

Elektrik
Elektronik

350,00

11

Çan Mesleki
Anadolu Lisesi

Dijital Saatlerin Bakımı,

Elektrik
Elektronik

100,00

12

Çan Anadolu Lisesi

Kapalı Devre Kamera Sistemi
Bakımı,

Elektrik
Elektronik

200,00

13

Çanakkale/Çan
Bodur Anaokulu

Ağ Sistemi Bakımı,

Elektrik
Elektronik

200,00

14

Çanakkale / Çan Maltepe
Köyü

Çeşme Bakım Onarımı,

Makine

300,00

15

Spor alanı olan tüm okullara

Flanş İmalatı,

Makine

200,00

16

Çan Kaymakamlığı

Otomatik Kapı Mekanik Bakım,

Makine

150,00

17

Çanakkale/Çan
Bodur Anaokulu

Duvar Süsleri Kesim ve Montaj,

Makine

500,00

18

Çan Mesleki
Anadolu Lisesi

ve

Teknik

Sumo Robot Şase İmalatı,

Makine

500,00

19

Çan Mesleki
Anadolu Lisesi

ve

Teknik

Pafta Kılavuz Aparatı İmalatı,

Makine

200,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

1200,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

5000,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

1500,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

1000,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

1500,00

ve

Teknik

Zeynep

Zeynep

Basket Potaları,

20

Çan Sevim Bodur Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

Otomatik Giriş Kapısı,
Bahçe Korkulukları,
Bahçe korkulukları,
Kantin yapımı,

21

Çan Hacı Fatma Bodur
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi

Basketbol direk çukuru,
Voleybol direkleri,
Atölyeye Temiz ve
Tesisatı döşenmesi,

Pis

su

Yer ızgaraların bakımı,

22

Çanakkale/ Çan Şehit Engin
Eker Ortaokulu

Pencere korkuluklarının bakımı,
Radyatör değişimi,
Temiz su pis su tesisatının
bakımı,

23

Çan Anaokulu

Duvar korkuluklarının yapımı,

24

Zeynep Bodur Okyay Özel
Eğitim
Mesleki
Eğitim
Merkezi

Servis arabası imalatı,
Minyatür kale yapımı,
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Lavaboların yenilenmesi,

25

Çanakkale/Çan
Bodur Anaokulu

Zeynep

Bataryaların yenilenmesi,
Su saatinin bakımı,

26

Çanakkale /Çan Karşıya
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi

Kapı kilidi değişimi,
Arka bahçe duvarına korkuluk
yapımı, montajı,

27

Çan Halk Eğitim Merkezi

Bahçeye temiz su tesisatı hattı
çekimi,

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

1000,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

50,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

2000,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

3000,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

500,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

2500,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

1500,00

Tesisat
Teknolojisi
ve
İklimlendirme

4500,00

Depo kapısı yapımı, montajı,

28

29

Çan Anadolu İmam Hatip
Lisesi

İstiklal İlköğretim Okulu

Okul ana giriş kapısının yapımı
Radyatörlerin sökülmesi,
Kazan
dairesi
tahliye
vanalarının yenilenmesi,
Genleşme deposunun bakımı,

30

Otomatik demir kapı tamiri ve
menteşe değişimi,

Çan Kaymakamlığı

Demir
kapı
yenilenmesi,

eteklerinin

Bahçe korkuluklarının tamiratı,

31

Atatürk İlkokulu

Lavabo musluklarının bakımı,
Radyatör ilavesi,
Davlumbaz yapımı ve montajı,

32

Çanakkale/Çan
Evi

Öğretmen

Kazan dairesi bakımı,
Kazan cehennemliği yapımı,
Su deposu hattının yenilenmesi,

6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Projemiz öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmiş, farklı uygulamalar görmelerini
sağlamış, çözüm üretebilme kabiliyetlerini arttırmış ve özgüven aşılamıştır. Bu sonuçlar
neticesinde meslek derslerinde başarı oranımız %100 olmuştur. Okullardan gelen bakımonarım taleplerinin tamamı karşılanmış ve okullarımıza tahmini 31.100 TL katkı
sağlanmıştır. Köy okullarımızdan gelen 6 isteğin 4 tanesi karşılanmıştır. Karşılama oranımız
%67 olarak gerçekleşmiş ve hedeflediğimiz oranın üzerine çıkılmıştır. Ekiplerde bulunan
öğrencilerimizin devamsızlık oranları geçen yıla göre %7 aşağıya çekilmiş ve hedefimizin %2
oranında üzerine çıkılmıştır.
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Okulumuzu geçen yıl tercih eden öğrenci sayısı 84 iken, bu yıl 109 olmuştur. Artış
oranı %30 dur. Buda hedefimizin çok üstündedir.
İstihdam amacıyla açılan kursta toplamda 8 okulumuzun ıslak zeminleri yapılmıştır.
Kurs sonunda toplamda 8 kursiyerimiz sertifika almıştır. Belge alan kursiyerimizin tamamı
istihdam edilmiştir. Bu da hedefimizden 3 fazla kursiyeri istihdam etmek demektir.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Projemiz, ülkemizde bulunan tüm meslek liseleri tarafından uygulanabilir
düzeydedir. İlgili müdürlüğümüz projemizi ilimizde bulunan meslek liselerine yaymıştır.
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ÖZET
İlçemiz Kale’de yaşayan 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin Türkiye İstatistik Kurumundan
alınan 2013 verilerine göre %44.57’sinin ilkokul mezunu olduğu görülmüştür. Ülke geneline
baktığımızda bu oranın %26.11, Denizli il geneline baktığımızda bu oranın %32.69 olması
ilçemizde bu oranın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.
Bu istatistiklerden yola çıkarak çeşitli nedenlerle ortaokula gidemeyen veya
ortaokulu yarıda bırakan yetişkinleri açık ortaokula kaydederek onları hayat boyu öğrenme
sürecine katmak, onlara uzaktan eğitim ilke ve teknikleriyle her yerde, her durumda eğitimöğretim imkanı vererek onları ortaokul mezunu yapmak suretiyle yetişkinlerin eğitim ve
kültür düzeyini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen projemize 496 yetişkin katılmış ve 1,5
yıl içerisinde 183 kişi açık ortaokulu bitirmeye hak kazanmıştır.
ABSTRACT
According to the Turkey Statistical Corporation, it can be seen that 44,57% of the
fifteen years old teenagers and adults over fifteen years old are graduated from elementary
schools in our district Kale, in 2013. Looking at the whole country the rate is 26,11% . When
we take a look at the city center in Denizli, this rate is 32,69 % . Comparing the rates, one can
see that the rates mentioned are lower than the rates in our district Kale.
Based on these statistics, our project aimed and included the adults who couldn’t go
or gave up secondary school for a variety of reasons, thus add them to the Life Long
Learning process by enrolling to the open junior high school. In all cases, we educated and
trained them with the distance education principals and techniques. In this way , we aimed
to raise their educational and cultural levels. After all, 496 adults participated in our project
and 183 of the participants graduated from the open junior high school in one and a half year
time.
1. Giriş
Ülkemizdeki diğer il ve ilçelere bakıldığında açık ortaokula kayıtlı öğrenci sayısının
tüm ilçelerde az olduğu, buna rağmen bu konuda yapılmış herhangi bir çalışma olmadığı
görüldüğünden projemizin özgün bir proje olduğu düşünülmektedir.
İlçemiz Kale Denizli il merkezine 70 km uzaklıkta olup sosyal-ekonomik yapısı ilimiz
ve ülkemizin ortalamasının altında bir ilçedir. Buna bağlı olarak bitirilen eğitim düzeyi de
istenilen düzeyde değildir. 2013 yılı TUİK verilerine göre ilçemizde yaşayan insanların
eğitim durumu ele alındığında ilçe genelinde yaşayan 15 yaş üzeri 16.529 kişinin; %0.08’i
doktora mezunu, %0.30’u yüksek lisans mezunu, %5.49’u yüksekokul veya fakülte mezunu,
%11.20’si lise mezunu, %24.33’ü ilköğretim veya ortaokul mezunu, %44.57’si ilkokul mezunu
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olduğu, %13,54’ünün ise okuma-yazma bilmediği veya okuma yazma bilip herhangi bir
okula gitmediği görülmüştür.
Yukarıdaki istatistiklere bakıldığında ilçemizde yaşayan 15 yaş üzeri yetişkinlerin
hemen hemen yarısının ilkokul mezunu olduğu görülmüştür.
Bu oranın oldukça yüksek olması nedeniyle İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz çeşitli
nedenlerle ortaokula/ilköğretime gitmeyen veya ortaokul/ilköğretim eğitimini
tamamlamayan ve zorunlu ortaokul yaş sınırını aşarak eğitim-öğretim sisteminin dışında
kalan yetişkinlere uzaktan eğitim ilke ve teknikleriyle her yerde, her durumda eğitimöğretim imkânı vermek, bu yolla ilçede yaşayan 15 yaş üzeri yetişkinlerin eğitim ve kültür
düzeyinin yükseltmek amacıyla ilkokul mezunu olan yetişkinleri ortaokul mezunu yapmak
amacıyla “Ben de Ortaokul Mezunu Olacağım Projesini” uygulamaya geçirmiştir.
2. Problem Durumu
İlçemiz Kale’de yaşayan 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin TUİK’ den alınan 2013 verilerine
göre %44.57’sinin ilkokul mezunu olduğu görülmüştür. (Proje başladığında 2014 verileri
yayınlanmadığı için 2013 verileri baz alınmıştır.)
Ülke geneline baktığımızda bu oranın %26.11, Denizli il geneline baktığımızda bu
oranın %32.69 olması ilçemizde bu oranın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.
Velilerin eğitim düzeylerinin düşük olmasının öğrencilerin akademik başarılarını
etkileyen kriterlerden biri olduğu ise bilimsel çalışmalarla ispat edilmiştir.
“Lise ve daha ileri düzeyde eğitim alan babaların Çocuklarının SBS Puanlarını
(329.69) ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim alan babaların çocuklarının SBS Puanlarından
(254.16 ve 277.53) daha yüksek olduğu görülmektedir.” (İpek,2011 s,8).
“Yurt dışında yapılan araştırmalarda etkili bir okul aile ilişkisinin önündeki engeller
arasında ailenin sosyo-ekonomik durumlar aile içi sorunlar kültürel farklılıklar ve anne ve
babanın eğitim düzeyi gibi değişkenler sıralanmaktadır.” (alıntılayan Faust-Horn
2003);(aktaran: İpek,2011 s.3).
İlçemizde ilkokul mezunu yetişkin oranının yüksek olması öğrencilerin akademik
başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1 Çalışmanın Amacı
Bu projeyle İlçemiz Kale’deki 15 yaş ve üzeri yetişkinleri hayat boyu öğrenmeye
katarak onların ortaokul mezunu olması ve uzun vadede öğrencilerinin akademik
başarılarının artması amaçlanmıştır.
3.2 Çalışmanın Hedefleri
 Proje başlangıcında 500 kişiyi açık ortaokul sistemine kaydetmek,
 Kayıtlı öğrencilere halk eğitim merkezi bünyesinde kurs açmak,
 dönem sınavı sonunda 2015 yılında kaydedilen 500 öğrenciden en az 150 kişiyi
mezun etmek.
4. Yöntem ve Plan
4.1 Yöntem
Proje yürütme aşamasında yüz yüze görüşme, anlatım, alan taraması, soru-cevap
yöntemleri kullanılmıştır.
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Yüz Yüze Görüşme/Anlatım: Projenin amacı, sağladığı yararlar yapılan velilerle yüz
yüze yapılan toplantılarda anlatılmıştır.
Alan Taraması: İlkokul mezunu olanlar alan taraması yapılarak tespit edilmiş ve proje
anlatılmıştır.
Soru-Cevap: Proje ile ilgili merak edilenler soru-cevap yöntemiyle açıklığa
kavuşturulmuştur.
4.2 Plan
Proje 1 Kasım 2014-1 Mayıs 2016 tarihleri arasını kapsamakta olup, toplam süresi 1,5
yıldır.
Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Okullarda veli toplantıları yaparak açık ortaokul ile
ilgili bilgi vermek,

01/11/2014

13/02/2015

Okul olmayan mahallelerde kahvelerde halka açık
ortaokul ile ilgili bilgi vermek,

01/11/2014

13/02/2015

Afişler bastırarak çeşitli yerlere asmak,

01/11/2014

13/02/2015

Faaliyetler

Sorumlu kişi

Şube Müdürleri

Şube Müdürleri

Halk Eğitim
Merkezi Müdürü
Halk Eğitim
Merkezi
Personeli/Okul
Müdürlükleri

Alan taraması yaparak ilkokul mezunlarına
ulaşmak,

01/11/2014

13/02/2015

Açık ortaokul kayıtları yapmak

24/12/2014

13/02/2015

Halk Eğitim
Merkezi Personeli

Kayıt esnasında kitaplarını alamayan kişilere
kitaplarını dağıtmak,

13/02/2015

20/02/2015

Halk Eğitim
Merkezi Personeli

Açık ortaokula kaydedilen yetişkinler için kurs
açma çalışmaları yapmak,

20/02/2015

27/02/2015

Halk Eğitim
Merkezi Personeli

Kayıt yenilemelerini yapmak,

Açık Öğretim Ortaokulu
Müdürlüğünce belirlenen
tarihlerde

Halk Eğitim
Merkezi Personeli

5.Uygulama
5.1 Çalışmanın uygulanması
Çalışmaya başlamadan önce Şube Müdürü Harun ÖZTÜRK tarafından bir çalışma
planı hazırlanarak yapılacak işler takvim doğrultusunda sorumlu kişilere tebliğ edildi.
İlk olarak müdürlüğümüze bağlı tüm okullarda veli toplantıları yapılması, veli
toplantılarına İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin çağrılması istendi. Şube Müdürleri Harun
ÖZTÜRK ile Ersal Ersin AVCI yapılan tüm toplantılara katılarak projeyi, projenin
faydalarını, açık ortaokula nasıl kaydolacakları anlattılar.

318

Okul olmayan mahallelerdeki öğrenci velilerimize ve öğrencisi olmayan yetişkinlere
ulaşabilmek için Kale’deki mahalle muhtarlarıyla irtibata geçilerek mahalle halkının yoğun
olarak kahvede bulunduğu akşam saatlerinde kahvelerde toplantı ayarlaması istendi.
Akşamları kahvelerde yapılan toplantılarda Şube Müdürleri Harun ÖZTÜRK ile Ersal Ersin
AVCI projeyi, projenin faydalarını, açık ortaokula nasıl kaydolacaklarını anlattılar.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali OYAN tarafından projeyle ilgili afişler bastırarak
her mahalleye ve ilçe merkezinde birçok noktaya asıldı.
Okul müdürlerinden öğrenci velilerinden ilkokul mezunu olanları tespit ederek, açık
ortaokula kaydolmak isteyenleri Halk Eğitim Merkezi’ne yönlendirmeleri istendi.
Mahalle muhtarlarından mahallelerde yaşayan ve ilkokul mezunu olan vatandaşları
tespit ederek açık ortaokula kaydolmak isteyenleri Halk Eğitim Merkezi’ne yönlendirmeleri
istendi.
Tüm bu çalışmalar sonunda yeni kayıt dönemi başladığında Halk Eğitim Merkezi
tarafından yeni kayıtlar gerçekleştirildi. Kayıtlar yapılırken yoğunluk oluşmaması için İlçe
Millî Eğitim Müdürlüğü Memuru Ferhat ÇULLU yeni kayıt işlemleri için görevlendirildi.
Yeni kayıt tarihleri boyunca 496 kişi açık ortaokula kaydedildi. Kaydedilen
öğrencilerden kayıt esnasında kitabını alamayanlara muhtarlar ve okul müdürleri vasıtasıyla
kitapları ulaştırıldı.
Açık ortaokula kaydedilen yetişkinlere yönelik kurs açma çalışmaları yapıldı. Ancak
açık ortaokula kaydolan yetişkinlerin çoğunun çalışan kişiler olması, tarım ve hayvancılık
işleriyle uğraşması, bayanların ev işleriyle ve çocuklarıyla meşgul olması gibi nedenlerle
kurslar açılamadı. Bu nedenle geçmiş yıllarda çıkan sorular çıktı alınarak bu kişilere
dağıtıldı.
Sınav tarihlerinden önce yetişkinler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personelleri Murat
ZIBLAK ile Ferhat ÇULLU tarafından sınavdan haberdar edilerek sınav giriş belgeleri
kendilerine ulaştırılarak sınavlara girmeleri sağlandı.
5.2 İzleme ve değerlendirme
Proje aşamasında tüm faaliyetler Şube Müdürleri Harun ÖZTÜRK ile Ersal Ersin
AVCI tarafından takip edildi. Özellikle kayıt yenileme tarihlerinde yetişkinler haberdar
edilerek kayıt yenilemeleri sağlandı. Yoğunluk yaşandığı günlerde yetişkinlere yardımcı
olmak amacıyla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personelleri Murat ZIBLAK ile Ferhat ÇULLU
görevlendirildi. Kayıt yenileyen kişi sayısı Açık Öğretim Okulu Kurum Girişinden günlük
takip edilerek gerekli istatistiki bilgiler oluşturuldu. Sınav sonuçları açıklandığında sistem
üzerinden sonuçlara ulaşıldı. Mezun olan yetişkinlere yönelik istatistiki veriler oluşturuldu.
Tüm bu çalışmalar sonucu 496 kişinin kaydedilmesiyle açık ortaokula kayıtlı öğrenci sayısı
36’dan 532’ye çıkarıldı.
6.Sonuçlar
6.1 Paydaşlara Sağlanan Katkılar
Proje sonucunda 496 kişi açık ortaokula kaydedilerek, hayat boyu öğrenme sürecinin
içinde olmaları sağlanmıştır.
1.Hedefte açık ortaokula yeni kayıt edilecek yetişkin sayısında 500 kişi
hedeflenmişken 496 sayısına ulaşılarak hedefe %99 oranında ulaşılmıştır.
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2.Hedefte açık ortaokula kaydolan yetişkinler için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde
kurslar açılması hedeflenmişken; açık ortaokula kaydolan yetişkinlerin çoğunun çalışan
kişiler olması, tarım ve hayvancılık işleriyle uğraşması, bayanların ev işleriyle ve
çocuklarıyla meşgul olması gibi nedenlerle kurslar açılamamış olup kurslar yerine geçmiş
yıllarda çıkan sorular çıktı alınarak bu kişilere dağıtılmıştır.
3.Hedefimizde kaydettiğimiz öğrencilerden en az 150 kişiyi mezun etmek
hedeflenmiş iken 2015-1 Dönemi sonunda 122, 2015-2 Dönemi sonunda 61 kişi olmak üzere
183 kişi mezun olarak belirlenen hedefin üstüne çıkılmıştır.
6.2 Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Projemiz herhangi bir maliyet gerektirmemesi, proje için herhangi bir yeni birim
oluşturulmadan ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından yürütülebilecek
olması nedeniyle tüm ülke genelinde uygulanabilecek ve sürdürülebilecek bir projedir.
İlçemizde de proje başlangıcında kaydedilen 496 kişiden sonra 42 kişi daha açık ortaokula
kaydolarak hayat boyu öğrenme sürecine katılmış ve bu yöndeki çalışmalar devam
etmektedir.
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Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Üzerindeki
Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Cilt: 1, Sayı: 2.

320

HAYALLERİMİZ YARIM KALMASIN
Kadir YAZICI, 706433@meb.k12.tr, kadir_yazici@hotmail.com.tr,
Kürşat BULUT, 706407@meb.k12.tr, kürsad_36@hotmail.com,
Nagehan ÇEBİ, 706433@meb.k12.tr, nagehancebi@hotmail.com,
Hatice TERZİ, 706433@meb.k12.tr, hatice.61.92@gmail.com,
Merve MUŞLU, 706433@meb.k12.tr, merve.muslu-92@hotmail.com,
Erzurum Horasan Fehmi Bilge Ortaokulu.
ÖZET
Bu çalışmanın uygulandığı okulda ilçe merkezinden gelen öğrencilerin yanı sıra çevre
köylerin beş tanesinden gelen öğrenciler eğitim görmektedir. 2014-2015 eğitim öğretim yılı
sene başı öğretmenler kurulu toplantısında öğrencilerin devamsızlık durumları
konuşulurken okula devam etmeyen öğrenci sayısının çok fazla olduğu görülmüş ve bu
öğrencilerin çoğunluğunun köylerden taşımalı olarak geldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda
okulumuzda bu konuyla ilgilenecek 5 kişilik ekip oluşturulmuştur.
Öğrenci ile yüz yüze görüşülmeden, yaşadığı ortam hakkında bilgi sahibi olmadan okula
devam etmeme sebepleri anlaşılmayacağı için öğrenci ve veliyle yüz yüze görüşülmesi
yaşadığı ortamın tüm çevresel faktörleri göz önüne alarak incelenmesi için yaşadığı köye
ziyaret yapılması, problemin gerçek nedeninin anlaşılması amacıyla tüm aile fertleriyle
birebir görüşülmesi, çalışmamızın özgünlüğünü oluşturmaktadır.
ABSTRACT
The school which study is currently undergoing contains students from town centres as
well as students from 5 different villages around the town. The teachers’ board discussion at
the beginning of academic year 2014-2015 concluded that the number of students who did
not attend classes were quite high. These students were mostly travelling from villages and
using public transport to arrive school. As a result of this, teachers’ board have created a
team of five to investigate the reasons of the discontinuity.
The main fact of our study is to visit the villages to understand the real reason by having
a conversation with all family members individually and studying the environmental factors
otherwise it would be impossible to understand the real reason.
1. Giriş
Okula devam etmeyen öğrencilerle ilgili daha önceki yıllarda çalışmalar yapılmış, veli
okula davet edilmiş, gelmeyen velilerle telefonda görüşülmüştür. Fakat bu gibi girişimlerin
sonucunda gözle görülür başarı elde edilememiştir. Bu doğrultuda çalışmanın
özgünlüğünde de belirtildiği gibi öğrencilerle ve velilerle yüz yüze iletişim kurmak adına,
öğrencinin durumunu ve öğrencinin yaşadığı ortamı gözlemleyebilmek için köylere veli
ziyaretleri yapılma ihtiyacı duyulmuştur. Bu ihtiyaçların yanı sıra velinin yanlış
bilgilendirme yapabileceği de düşünülerek ebeveynlerle ve öğrenciyle ayrı ayrı görüşme
yapılmıştır. Ayrıca sürekli devamsız öğrenci sayımızın fazla oluşu ve okulumuzun ortak
sınav başarısını düşürmesinden dolayı böyle bir çalışma yapmaya gereksinim duyulmuştur.
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2. Problem Durumu
Okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında sürekli devamsız öğrenci sayısının 15
oluşu ve bunların hiçbir şekilde eğitime kazandırılmamış olmasıdır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.Çalışmanın amacı
Çalışmamızın amacı okulumuzdaki sürekli devamsız öğrencilerin tamamının eğitim
öğretime geri kazandırılıp, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin
eğitim öğretim hayatına devam etmeleri için istekli hale gelmelerini sağlamaktır.
3.2.Çalışmanın hedefleri
 2014-2015 eğitim öğretim yılı içerisinde sürekli devamsız 15 öğrencinin okula devam
etmelerini sağlamak,
 Zorunlu eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak,
 Ortak sınavda (TEOG) okul başarısını arttırmak,
 Eğitime devam etmeleriyle topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamak.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Gözlem yöntemi
ile öğrencinin yaşadığı ortam görülmüş, aile içerisindeki rolü gözlemlenmiştir. Yapılan
görüşmeler sonucunda öğrencinin eğitim öğretime devam etmeye istekli olup olmadığı
hakkında bilgi alınmış, ailenin çocuklarının eğitim öğretimleri hakkındaki görüşlerinin neler
olduğu saptanmaya çalışılmıştır.
4.2. Plan
Proje ekibi okul müdürü, müdür yardımcısı, iki öğretmen ve bir rehber öğretmenden
oluşturulmuştur. Proje ekibi belirlenen tarihlerde köylere giderek ziyaretlerde bulunmuştur.
Çalışma planı ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Faaliyetler

Başlama
tarihi

Sorumlu

Performans
göstergesi

Açıklamalar

Faaliyet-1

09/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci, annesi
görüşülmüştür.

Faaliyet-2

09/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci il dışında olduğu için
annesi
ve
babasıyla
görüşülmüştür.

Faaliyet-3

09/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci, annesi ve amcasıyla
görüşülmüştür.

Faaliyet-4

10/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci, annesi
görüşülmüştür.
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ve

ve

abisiyle

babasıyla

Faaliyet-5

10/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci, annesi
görüşülmüştür.

Faaliyet-6

11/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci, annesi
görüşülmüştür.

Faaliyet-7

11/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci
ve
görüşülmüştür.

Faaliyet-8

11/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenciyle görüşülmüştür.

Faaliyet-9

12/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrencinin annesi ve dedesiyle
görüşülmüştür.

Faaliyet-10

12/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci, annesi ve amcasıyla
görüşülmüştür.

Faaliyet-11

12/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci, annesi
görüşülmüştür.

ve

babasıyla

Faaliyet-12

15/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci, annesi
görüşülmüştür.

ve

babasıyla

Faaliyet-13

15/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci
ve
görüşülmüştür.

Faaliyet-14

16/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlandı.

Öğrenci, annesi
görüşülmüştür.

Faaliyet-15

16/12/2014

Proje ekibi

Öğrencinin
okula devamı
sağlanamadı.

Öğrenci
ve
görüşülmüştür.

ve

ve

babasıyla

abisiyle

annesiyle

babasıyla

ve

abisiyle

abisiyle

5. Uygulama
Kurulan proje ekibiyle 09/12/2014 tarihinde Ziyaret-1’ de belirtilen öğrenciyle
görüşüldü. Öğrencinin gerçek yaşıyla kimlik yaşının aynı olmadığı görülmüştür. Öğrenci
yaşının büyük olması nedeniyle okula devam etmek istemediğini söylemiştir. Bu konuda
öğrenci ikna edilmeye çalışılmış fakat okula devam ettiğinde sınıf arkadaşlarından yaşça çok
büyük olduğu için problem yaşayabileceği kanaatine varılmıştır. Annesi ile yapılan
görüşmede de kızının yaşının büyük olduğunu, eğitim öğretime devam etmesini
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istemediğini açık bir şekilde belirtmiştir. Abisi de evde babasının sözünün geçtiğini,
babasının da çocuğu okutmak istemediğini belirtmiştir.
Ziyaret-2’de belirtilen öğrencinin evine ziyarete gidildiğinde öğrenci evde
bulunamamıştır. Öğrencinin ailesi öğrencinin il dışında çalıştığını, yaşının üç yıl devamsızlık
yaptığından dolayı sınıf arkadaşlarına göre büyük olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında
öğrencinin babası öğrenciyi okutmak istediğini belirtmiş yalnız köylerinde ortaokul
bulunmadığından öğrencinin başka okula gitmek istemediğini söylemiştir.
Ziyaret-3’te belirtilen öğrenciyle görüşüldüğünde okula gelmeme sebebi olarak
ailesinin izin vermediğini söylemiştir. Bu durum annesine sorulduğunda kızının fiziksel
olarak fazla geliştiğini, babasının okula göndermek istemediğini söylemiştir. Amcayla
görüşüldüğünde babasıyla aynı fikirde olduğu, fiziksel olarak büyük bir kızın okula
gitmemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu durumun suç olduğu aileye açıklanmış,
öğrencinin okula devam etmeme durumunda idari para cezasıyla cezalandırılacakları
hakkında bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda anne ikna olmuş babasıyla görüşüp kızlarını okula
göndereceğini söylemiştir.
Kurulan proje ekibiyle 10/12/2014 tarihinde Ziyaret-4’ te belirtilen öğrencinin ilk
olarak babasıyla iletişime geçilmiş, iş yerinde ziyaret edilmiştir. Babası öğrencinin annesinin
rahatsız olduğunu, küçük çocukları olduğu için öğrencinin evde durarak annesine yardım
etmesi gerektiğini söylemiştir. Bu doğrultuda yapılan veli ziyaretinde öğrenciyle
görüşülmüş, öğrenci okula gelmek istemediğini söylemiştir. Öğrenci ikna edilmeye çalışılmış
fakat okula gelmek istemediğinden dolayı kendisinin de hasta olduğunu ileri sürmüştür.
Ziyaret-5’te belirtilen öğrencinin evine ziyarete gidildiğinde öğrencinin gerçek yaşıyla
kimlik yaşının aynı olmadığı görülmüştür. Öğrenci, yaşı büyük olduğundan okula gelmek
istemediğini söylemiştir. Babası normalde kızının eğitime devam etmesini istemesine
rağmen yaşı büyük olduğu için gönderemediğini ve okula uyum sağlayamayacağını
düşündüğünü belirtmiştir.
Kurulan proje ekibiyle 11/12/2014 tarihinde Ziyaret-6’ da belirtilen öğrenciyle
görüşüldü. Öğrenci okulu sevmediğini, ailesinin zorla göndermek istemesine rağmen
okumak istemediğini ayrıca yaşının sınıf arkadaşlarından büyük olduğu için utandığını
söylemiştir. Abisi ise öğrenciyi okutmak için çok uğraştıklarını fakat ikna edemediklerini
söylemiş, ilkokuldan ortaokula geçtiği dönemde köyden taşımalı eğitimin yapılmasında
sıkıntı olduğunu ve bu dönemde de yatılı okulda kardeşinin okumadığını söylemiş daha
sonra fırsatları olsa da yaşı ilerlediğinden okula gönderemediklerini söylemiştir.
Ziyaret-7’de belirtilen öğrenciyle görüşüldüğünde okumak istemediğini, ailesinin de
bu konuda ona destek olduğunu söylemiştir. Annesi ise kızı okumak istemeyince
zorlamadığını, onun kararına bıraktıklarını söylemiştir. Öğrenci ve annesine zorunlu eğitim
hakkında bilgi verilmiş, devam etmediği durumda idari para cezası uygulanacağı
söylenmiştir.
Ziyaret-8’de belirtilen öğrencinin evine gidildiğinde ebeveynlerinin evde olmadığı
görülmüştür. Öğrenciye okula neden devam etmediği sorulduğunda yaşı büyük olduğu için
okumak istemediğini söylemiştir. Bu konuda bilgi verilerek babasının okula gelmesi
gerektiği söylenmiştir.
Kurulan proje ekibiyle 12/12/2014 tarihinde Ziyaret-9’ da belirtilen öğrencinin evine
gidildiğinde öğrencinin dedesi ve annesi dışarı çıkmış, görüşme dışarıda yapılmıştır. Aile
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öğrenci ile görüşmemizi istemeyip kızlarını okutmayacaklarını söylemişlerdir. Diğer öğrenci
velilerine yapıldığı gibi idari para cezası hakkında bilgi verilmiş aile yine de çocuklarını
okula göndermeyeceklerini söylemiştir. Daha sonra babası okula gelerek onunla görüşme
yapılmıştır.
Ziyaret-10’da belirtilen öğrenciyle görüşülmüş, öğrenci okumak istemediğini
söylemiştir. Öğrencinin amcası ve annesiyle görüşüldüğünde kızlarını okutmak için
uğraştıklarını fakat okumak istemediğini söylemişlerdir.
Ziyaret-11’de belirtilen öğrenciyle görüşülmüş, öğrenci okumak istediğini fakat
şartların el vermediğini söylemiştir. İlkokulu bitirip ortaokula geçtiği dönemde taşımalı
eğitimin sıkıntılı olduğunu yatılı olarak da bir okulda okuyamadığını söylemiş daha sonra
taşımalı eğitim düzene girince de yaşının büyük olduğunu bu nedenden okuyamadığını
söylemiştir. Ailesi de kızlarının söylediklerine onay vermiş okutmak istediklerini fakat köy
şartlarında yapamadıklarını belirtmişlerdir.
Kurulan proje ekibiyle 15/12/2014 tarihinde Ziyaret-12’ de belirtilen öğrencinin
ailesiyle görüşülmüştür. Öğrenci zihinsel olarak engelli olduğundan onunla iletişim
kurulamamıştır. Aile ile özel eğitim konusunda görüşülmüş bu konuda onlara bilgi
verilmiştir.
Ziyaret-13’de belirtilen öğrenciyle görüşülmüş öğrenci sürekli devamsızlık
yaptığından dolayı sınıf tekrarına birden fazla kaldığını ve yaşının sınıf arkadaşlarına göre
büyük olduğundan dolayı okula gelmek istemediğini söylemiştir. Babası da öğrenciyi okula
göndermek istemediğini söylemiş, zorunlu eğitim hakkında öğrenci ve babası
bilgilendirilmiştir.
Kurulan proje ekibiyle 16/12/2014 tarihinde Ziyaret-14’ te belirtilen öğrenciyle
görüşülmüştür. Öğrenci okumak istemediğini ailesinin bu konuda baskı yapmasına rağmen
okula gelmeyeceğine söylemiştir. Abisi ise öğrenciyi okula gelmeye ikna edemediğini ve
başka çözüm yolu bulamadığını söylemiştir.
Ziyaret-15’te belirtilen öğrenciyle görüşülmüş öğrenci okula gelmeyeceğini yaşının
büyük olduğunu söylemiştir. Abisi de öğrenciyi ikna edemediğini belirtmiştir.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
Öğrencilerin eğitim öğretime devam etmeleri sağlanmış, 2014-2015 eğitim öğretim yılı
içerisinde 15 sürekli devamsız öğrenci 2 öğrenciye düşürülmüştür. Öğrencilerin imkânları
ölçüsünde zorunlu eğitimlerine devam etmeleri sağlanmıştır. Okulda ortak sınav (TEOG)
başarısı artmıştır. Öğrencilerin köylerinde boş zaman geçirmelerindense açık ortaokulda
kendilerini geliştirmelerine fırsat verilmiştir. Veliler zorunlu eğitim konusunda bilgi sahibi
olmuş ve maddi sıkıntı yaşamaktan kurtarılmıştır.
Sonuç olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında 15 sürekli devamsız öğrencinin %85’i
eğitime geri kazandırılmıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bu çalışma okulumuza benzer özelliklere sahip yani dezavantajlı bölgede bulunan ve
köylerden taşımalı eğitim yapan okullara da uygulanabilir. Bu sayede öğrencilerin eğitim
öğretime katılımları arttırılabilir.
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MASAL DİYARI
Nedime AVAN, idcanaokulu.meb.k12.tr, nedimeavan@hotmail.com
Hatay İskenderun Demirçelik Anaokulu
ÖZET
‘Evimde kendimin ve oğlumun okuma köşesi varken ve biz buralarda saatlerce
sıkılmadan vakit geçirebilirken, bu alışkanlığı zevk ve eğlenceye dönüştürmeyi kendime ve
oğluma öğretmişken neden bu kıymetli durumu öğrencilerim ve aileleriyle paylaş
mayayım?’ sorunsalıyla başladı her şey. Bu bir kelebek etkisi… Ailelere evlerinde okuma
alanlarını nasıl oluşturabilecekleri konusunda rehber olmaktı başlangıç noktam.
Okul öncesi dönem yetişkinliğe hazırlık ve alışkanlıkların kazanılmaya başlandığı
kritik dönemlerden olmasından hareketle oluşturulan Hatay’ın ilk ve tek okul öncesi
kütüphanesi olan ‘Masal Diyarımızda çocuklarımıza okumayı öğretmiyor, okumayı
sevdiriyoruz.
Aileler ve öğrencilerimiz ‘Masal Diyarından aktif olarak faydalanmış; ailelere
evlerinde okuma yaşam alanlarını nasıl oluşturacakları konusunda rehber olunmuş, çocuklar
ise daha okuma bilmeden kütüphane kültürüyle yoğrulmuşlar hatta çevre okullardan ‘Masal
Diyarımıza gezi düzenlenerek örnek teşkil etmiştir.
ABSTRACT
When I have my own and my son’s reading corner in my house and we can spend
time around here without being bored for hours, ‘‘why can not I share this precious state
with my students and their families ?’’ Everything was originated from this question. This is
a butterfly effect… Transforming the reading habit into pleasure and guiding parents about
how they can create reading places at their homes is the starting point
‘‘Fairy Tale Library ‘‘ is the first and only preschool library’’ of Hatay. It was created
with the motivation of preschool students critical term, in which the habits are beginning to
be acquired. We do not teach our children how to read but love to read in our ‘‘Fairy Tale
Library.’’
Our students and their parents have actively benefited from the ‘‘Fairy Tale Library
‘’ Families have been guided through how to create reading places at their homes. Children
love library without knowing how to read. Even ‘‘Fairy Tale Library’’ has set an example for
he surrounding schools as a result of their trips.
1. Giriş
Okuma alışkanlığı ilkokul yıllarında kazanılan bir alışkanlık olmasına karşın okul
öncesi dönemde birçok etmen kişiyi bu alışkanlığa hazırlamaktadır. Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Anaokulu (HÜBA) öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmalarındaki etmenlere
yönelik araştırma sonuçlarına göre; Araştırma kapsamında anaokulu öğrencilerinden
ilkokula başlamaya en yakın olan altı yaş grubundaki 50 çocukla birebir görüşmeler
yapılarak anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu süreçte anaokulunda gözlemde
bulunulmuştur. Araştırmada ayrıca yapılandırılmış görüşme ile anaokulu öğretmenlerinden
çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi
sağlanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen veriler, çocukların okuma
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alışkanlığı kazanmasını sağlayan etmenler açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları
ailelerin, çocuklara okuma çevresi oluşturma ve çocukların okumaya hazır
bulunuşluklarının sağlanması için yol gösterici role sahip olduğunu ve ailenin yanı sıra
arkadaş grubunun, çevrenin ve öğretmenlerin de bu hazırlık döneminde yer alan diğer
önemli unsurlar olduğunu göstermiştir (Tolga Çakmak, Bülent Yılmaz, 2009, s.1). Bu ve buna
benzer araştırmalardan yola çıkarak ailelere çocukları için okuma alanlarını nasıl
oluşturabilecekleri konusunda yardımcı olmak amaçlanmıştır.
2. Problem Durumu
Çocuk ve kitap ilişkisi sanıldığı gibi okuma yazmayı öğrenmekle başlamaz. Çocuğun
kitapla ilk tanıştığı dönem 0-6 yaş arasıdır. Kitabın çocuk tarafından fark edilmesini,
keşfedilmesini sağlamak yetişkinlerin görevleri arasındadır. Çocukların yaş ve gelişim
özelliklerine göre kitap seçimi yapılmalıdır bu seçimi de okul öncesi eğitim kurumlarındaki
uzmanların yapması gerekmemekte midir? Ebeveynlere evlerin de kitap okuma alanlarını
nasıl oluşturabileceklerine rehber olmak bizim görevimiz değil midir?
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın Amacı
‘Masal Diyarı’ adlı okul öncesi kütüphanemizin kurulma amaçları şunlardır:
Amaç:1-İlçemizde ilkokul öncesi kütüphanesini kurmak,
Amaç:2-Öğrencilerimizin; gelişimlerine yaş gruplarına beklenti ve düzeylerine uygun dil
gelişimlerini destekleyecek kitaplarla kütüphane ortamında buluşmalarını sağlamak,
Amaç:3-Türkçe dil etkinlikleri içerisinde yer alan drama, tekerleme söyleme, hikâye
oluşturma, hikâye okuma (mış gibi yapma) parmak oyunu vb. etkinlikleri kendileri için özel
olarak tasarlanmış kütüphanede yaparak eğlenceli hale getirmek,
Amaç:4-Aileleri Masal Diyarımıza davet ederek çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmelerini
sağlamak ve kendi evlerinde okuma alanlarını nasıl oluşturabilecekleri konusunda rehberlik
edebilmek,
Amaç:5-Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak ve
kütüphane kültürünü kazandırabilmek,
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Hedef:1-2016 Mayıs ayı sonuna kadar her öğrencinin anne veya babasıyla birlikte (bakım
veren başka biri de olabilir) en az 30 dakika Masal Diyarında birlikte kitap okuma etkinliği
yapmasının sağlanması,
Hedef:2-Her velinin evinde kitap okuma köşesi oluşturarak bizimle bu özel alanlarının
fotoğraflarının paylaşması,
Hedef:3-Her çocuğun eğitim öğretim yılı içerisinde kütüphanemizden en az bir kitap alması,
Hedef:4-Her çocuğumuzun en az bir kitapla kütüphanemize bağışta bulunması,
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Uygulamalarımızda çocuklarımız Masal Diyarımızı aktif olarak kullanmakta Türkçe
Dil etkinlikleri zamanlarını kaliteli zamana çevirerek, yaparak yaşayarak öğrenme metodu
kullanmaktadır. Burada eğitimcilerimiz rehber olarak çocuklarımızı yönlendirmektedir.
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Velilerimize evlerinde yaşam alanları oluşturmaları ve çocuklarıyla nasıl kitap okuma
etkinlikleri yapabilecekleri konusunda örnek olunarak yine rehberlik yapılmakta ve rol
modeli olarak yapmaları gereken faaliyetler konusunda yol gösterici olunmaktadır.
4.2 Plan
Faaliyetler

Başlama
tarihi

Bitiş
tarihi

Faaliyet-1
Her şubenin kütüphaneyi aktif
kullanması

Kasım
2015

Faaliyet-2
Her velinin çocuğuyla 30
dakikalık vakit geçirmesi
Faaliyet-3
Her çocuğa kütüphane kartı
hazırlanarak kütüphaneden
kitap almalarının sağlanması
Faaliyet-4
Her çocuğun kütüphaneye bir
kitap bağışında bulunmasının
sağlanması

Sorumlu

Açıklamalar

Haziran
2016

Tüm Şube
Öğretmenleri
Okul İdaresi

Tüm sınıflar çizelge
doğrultusunda aktif
kullanacaktır.

Şubat
2016

Mayıs
2016

Tüm veli ve
öğrenciler,
Öğretmenler

Velilere uygun gün ve saatler
birlikte belirlenerek
planlamalar yapıldı.

Aralık
2015

Mayıs
2016

Tüm Öğrenciler,
Öğretmenler

Kütüphane kartları ve
kütüphane kayıt defteri
hazırlandı.

Şubat
2016

Tüm öğrenci ve
velileri
Öğretmenler
Okul İdaresi

Bir Kitapta Sen Getir
Kampanyası yapılarak kitap
bağışında bulunulması
sağlanmıştır.

Şubat
2016

5. Uygulama
Masal Diyarı kütüphanemizin Açılışını izleyen tarihten itibaren Her şube zaman
çizelgesi doğrultusunda kütüphanemizi aktif kullanarak Türkçe Dil etkinliği zamanlarını
burada değerlendirmeye başlamışlardır.
Açılış ‘Bir Kitapta Sen Getir’ kampanyası adı altında yapılarak çocuklar ve velilere
kitap bağışının Önemi hatırlatılmış ve benimsetilmeye çalışılmıştır.
Kütüphane Defteri oluşturulmuş ve her çocuğa kütüphaneye üyelik kartı
hazırlanarak çocukların yıl içerisinde kütüphanedeki kitaplardan alarak evde aileleriyle
kitap okumaları sağlanmıştır.
Velilerle istişare yaparak uygun zamanlar belirlenerek zaman çizelgesi oluşturulmuş
ve her velinin çocuğuyla birlikte 30 dakikalık okuma zamanı geçirmeleri sağlanarak
rehberlik yapılmıştır.
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6. Sonuçlar
6.1 Paydaşlara sağlanan katkılar
Değerlendirmelerde 3-6 yaş Okul öncesi dönemde değerlendirme yazılı kriterlerle
yapılamadığında gözlem ve geri dönütlerden faydalanılmıştır. Belirttiğimiz 1-2-3-4 nolu
hedeflerimize %95 oranında ulaşılmıştır. Velilerimizden aldığımız feedbacklerde evlerinde
oluşturdukları okuma alanları sayesinde her gün çocuklarıyla bu alanları aktif kullandıkları
ve kaliteli zamanın nasıl geçirebileceği hususunda kendilerine örnek olduğumuzu
çalışmamıza daha da şevkle devam etmemize olanak sağlamıştır.
6.2 Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Çalışmamız Diğer Tüm bağımsız resmi ve özel anaokullarında çok küçük bir bütçe ile
oluşturulabileceği gibi; ilkokul ve ortaokul bünyesinde bulunan anasınıfları için ise bu
okullarının boş olan küçük bir odaları okul öncesi kütüphanesine dönüştürülebilir ya da Z
kütüphanelerinin küçük bir bölümünde okuma yaşam alanı oluşturulabilir.
Ayrıca sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve okul öncesi kütüphanesi bulunmayan
okullardan kütüphanemize geziler düzenlenmektedir.
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SENİ DUYUYORUM
Necmiye TORTOP, ntortop1@hotmail.com,
Kütahya,Yenidoğan İlkokulu.
ÖZET
Doğuştan işitme kaybı olan ancak implant cihazı ile rahatlıkla duyabilen bir
öğrencimiz var. Sınıfta uyumu iyi, yaşıtlarıyla aynı seviyede gelişime sahip. Anne ve
babasında da işitme kaybı var. Her ikisi de işaret dili ile iletişim kuruyorlar. Özellikle anne
veli olarak oğlunun okul hayatında yer almayı çok istiyor. Ben ve diğer veliler de onunla
iletişim kurmak istiyoruz. İşaret dili bilen iki üniversite öğrencisi gönüllü olarak sınıfımıza
her hafta gelerek bize işaret dili öğrettiler.
20 öğrenci, 20 veli ve 1 öğretmen işaret dilini öğrendik. Ailemiz özgüven kazandı.
Kendilerini artık daha iyi ifade etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Öğrencilerimin hepsi
engelliler için hazırlanan programlara gönüllü katılmayı öğrendiler. Karşılık beklemeden
iyilik yapmayı öğrendiler.
Velisiyle, öğrencisiyle, öğretmeniyle bir veli için, bir öğrenci için bir araya geldik.
ABSTRACT
We have a student who has natural hearing loss but can hear easily with the help of
implant device. He has a great harmony with his peers and has the same development with
them. Yet his parents also have the hearing loss as well. They both communicate through
sign language with each other. Especially the mother wants to take part in her child’scholl
eige as a parent. I, as his class teacher and the other parents in the class would like to
comminicate with him. Two universty students came to our class every week to teach us sign
language voluntarily.
We, 20 student, 20 parents and a teacher learnt to use sign language. Our family
gained confidence. They feel the happiness of expressing themselves better. My students all
learnt to take part in programs prepared for disabled people. They learnt to do favour
without expecting reward.
We came together with our students, our parents and teachers.
1. Giriş
Sınıfımızda bir işitme engelli öğrencimiz var. İmplant işitme cihazı ile duyup dersleri
anlayabilen kaynaştırma öğrencimiz. Ancak anne ve babası da işitme engelli ve cihaz
kullanmıyorlar. İletişimlerini işaret dili ile sağlıyorlar. Çocuklarının durumu ile yakından
ilgilenmek istiyorlar ancak öğretmen veli ve diğer velilerle iletişimde zorluklar yaşıyorlar.
Sınıf öğretmeni, veliler ve sınıfın öğrencileri işaret dili öğrenirsek bu velilerimizle de iyi
iletişim kurabileceğimiz inancındayız.
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Resim 1: Öğrenci ve velilerimiz işaret dili eğitimi alırken.
Kendi kararlarıyla ve ihtiyaçlarıyla işaret dili eğitimi alan bireylere rastlanmış ancak
sınıftaki işitme engelli anne baba veli için tün sınıfın öğretmen, öğrenci ve diğer velileriyle
katıldığı bir projeye rastlanmamıştır.

Resim 2: Öğrenci ve velilerimiz gönüllü öğreticilerimizden eğitim alırken.
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İşitme engelli anne baba velimizle iletişim güçlüğü ve onların yaşadığı yetersizlik
hissinin fark edilmesinden dolayı bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.
2. Problem Durumu
İşitme engelli, anne baba velimiz doğuştan bu engelle mücadele verdikleri için
çocuklarında işitme engelli olması onlarda kaygı oluşturuyor. Kendilerini veli olarak yeterli
görmek istiyorlar. Ancak yeterli iletişimi kuramadıklarında çocuklarının geri kalacağı
endişesi taşıyorlar. Ayrıca bu velilerimiz diğer velilerle de iletişim zorluğu çekiyorlar.
Öğrencilerde aynı şekilde arkadaşlarının anne ve babasıyla zor iletişim kuruyorlar. Biz onlar
için ne yapabiliriz?
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
İşitme engelli iki velimizle iyi iletişim kurmak için işaret dili öğrenmek.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Sınıfımızda belirlediğimiz saatlerde toplanıp işaret dili bilen iki gönüllü bireyden
eğitim almak.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Grupla öğrenme, diyaloglar yoluyla öğrenme, sunuş yoluyla öğrenme gibi yöntemler
öğretmen, veli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi
4.2. Plan
Faaliyetler ve uygulama takvimi aşağıdaki planda belirtilen programa uygun olarak
yürütülmüştür.
Başlama
Bitiş tarihi
Sorumlu
Açıklamalar
tarihi
Sorunun konuşulması

15/02/2016 19/02/2016

Kursların belirlenmesi
ve katılımın
22/02/2016 29/04/2016
sağlanması
İşaret dili şarkılar
öğrenilmesi ve
sunulması

Sınıf
Sorunun veliler, okul idaresi
öğretmeni ve Gönüllülerle görüşülmesi
Kurslara sınıf öğretmeni,
Sınıf
öğrenciler ve velilerin
öğretmeni
katılımı ile devam edilmesi

Öğrenilen işaret dili
Sınıf
şarkıların kutlama ve
02/05/2016 06/05/2016
öğretmeni
etkinliklerde sunulması

5. Uygulama
Sınıf içinde ders işleyişlerimizde işitme engelli öğrencimizle herhangi bir sorun
yaşanmamaktadır. Ayrıca işaret diline gerek duyulmamaktadır. Ancak işitme engelli anne ve
babası işaret dili ile iletişim kurmaktadır. Bizde onlarla iletişimi sağlayabilmek adına işaret
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dili eğitimine başladık. İki işaret dili eğitmeninden gönüllü yardım aldık. Tüm sınıf velileri
ve öğrencileri katıldı. İşaret dilinde önemli bir gelişim sağladık. İşitme engelli velimizde
kurslara ailesi ile katıldı. Bizlere o da öğretti. Projemiz sadece o aile için yapıldığından çok
isteyerek ve özveriyle katıldı.

Resim 3: Öğrencilerimiz engelliler için düzenlenen bir etkinlikte görev aldılar.
6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
Projemizin asıl amacı olan velimiz artık bizimle daha iyi iletişim kuruyor. Sınıf
öğretmeni, veliler ve öğrenciler bu velilerimizi artık daha iyi anlayabiliyoruz. İşitme engelli
öğrencimiz ve velilerimizde özgüven ve girişkenlik arttı. Öğrencilerimiz ve velilerimiz
engelli bir arkadaşları ve veli için karşılıksız iyilik yapmayı öğrendiler. Onlar bizimle değil
biz onlarla iletişim kurabilmeyi öğrendik. Gönüllü gelen eğitimciler, öğrencilerimize
karşılıksız iyilik yapmayı öğretmiş oldular. 20 öğrenci, 20 veli ve 1 sınıf öğretmeni işaret
dilini öğrendik. Etkinliklerde sunarak ta okulumuzda ve çevrede farkındalık sağladık.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Sınıftaki engelli bir tek öğrenci ya da bir tek veli bile olsa onun için hep beraber bir
şeyler yapabiliriz. Bu proje örnek olabilir.
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BİLSEM, ÇOCUKLARI BİLİMLE BULUŞTURUYOR
Murat TAŞDEMİR, uzm.murattasdemir@hotmail.com,
Emrah YILMAZ, u.sylmz@hotmail.com,
Ümit SÖYLEMEZ, emrh_ylm_pdr@hotmail.com,
Birsen GEÇER, gecerbirsen@gmail.com,
Aslan Ali DEMİRKOL, aademirkol@hotmail.com,
Muş Bilim ve Sanat Merkezi.
ÖZET

Muş Bilsem, çocukları bilimle buluşturuyor projesi ile eğitim araç-gereçleri açısından
dezavantajlı öğrencileri, bilimsel araç gereçlerle tanıştırarak gözlem, deneyim ve
yaratıcılıklarını artırmayı amaçlamıştır. Muş ilindeki en ücra köy ve mezralardaki dezavantajlı
en az 500 öğrenciye ulaşmayı hedeflemiştir. Projenin sürdürülebilir özelliğinden şu ana kadar
3000’den fazla öğrenciye ulaşılmıştır. Problem nedenleri Balık Kılçığı, Nominal Grup
Tekniği, Nasıl-Nasıl Ağaç Diyagramı gibi yöntemlerle belirlenmiştir. Etkinliklerden sonra
değerlendirme anketi yapılarak veriler SPSS programında işlenmiş, elde edilen sayısal veriler
grafiklendirilmiştir. Yapılan anket sonuçlarında; çalışmanın öğrencilerin öğrenme isteğini
arttırdığı, uzay sistemi hakkında öğrencilerin ilgi ve merakını arttırdığı, ders başarılarının
artması noktasında katkı sağladığı görülmüştür. Yapılan etkinlikler öğrenciler tarafından
eğlenceli ve eğitici bulunmuştur.
Sonuçlar SPSS programı değerlendirmesiyle ölçüldüğünde %98 gibi bir memnuniyet
oranı sağlandığı görülmüştür.
ABSTRACT

Muş Science and Art Center, with the project of acquainting children with science,
aimed to increase the observation skills, experiences and creativity of students who are at a
disadvantage in terms of instructional materials and equipments by introducing them to
scientific equipments. Thus, it intended to reach at least 500 disadvantageous students living
in the remotest villages and hamlets of Muş. Thanks to the sustainability of the project, more
than 3000 students were included. The causes of the problem were determined via methods
like fishbone diagram, nominal group technique and tree diagram. By implementing
evaluation questionnaires for the activities, the data were analyzed in SPSS Statistics and then
obtained numerical data were presented in graphics. The results showed that the activities
increased students’ eagerness to learn, their interest and curiosity for the space, and also
contributed to their academic success. Besides, the activities were found entertaining and
educational by the students.
When the results were evaluated in SPSS statistics, the satisfaction rate for the
activities was reported as 98 percent.
1. Giriş
21. yüzyılda bilimde ve teknolojideki hızlı değişimler eğitim alanını da etkilemiş ve
yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmasına başlanmıştır. Bilgisayarın, özellikle de internetin
devreye girmesiyle bilgiye ulaşım çok daha hızlı olmakta, öğrenme kaynakları
zenginleşmektedir. Sınıf içi uygulamalarda geleneksel araç- gereç kullanımının yanı sıra yeni
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teknolojilerin kullanımı da giderek önem kazanmakta, öğretmenlerimiz bu teknolojileri
tanıdıkça ve kullandıkça eğitim uygulamalarında bunlara daha çok önem
vermektedirler.(Demirel,2014) Öğretmenlerin çağdaş öğretim teknolojilerini bilmesi ve onları
derslerinde kullanması niteliklerinin olumlu bir göstergesidir. Bu bağlamda öğretmen ve
öğrencilerin eğitimde teknolojiyi kullanması; öğrenmeyi kolaylaştırıcı, kalıcılığı arttırıcı bir
etkiye sahiptir. Çok yönlü uyaranlar, öğrencilerin algılarını daha açık hale ve bilgiyi
özümseyen bireyler haline getirmektedir.
2. Problem Durumu
Teknoloji çağında olmamıza rağmen, eğitim şartları ve materyalleri açısından
dezavantajlı durumda eğitim gören köy okulu öğrencileri temel bilimsel bilgiye ulaşmada
çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar. Eğitimde verimi arttıran materyallere ulaşmanın yüksek
maliyet gerektirmesi ve okullarının fiziki şartlarının yeterli olmaması başta gelen
sebeplerdendir. Bunun sonucunda bilgilerini somut hale getirecek deneyimler
yaşayamamaktadırlar.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Eğitim araç ve gereçleri açısından yeterli imkâna sahip olmayan öğrencileri bilimsel
araç ve gereçlerle tanıştırarak gözlem, deneyim ve yaratıcılıklarını arttırmak.
3.2. Çalışmanın hedefi
İl merkezi, merkez köy ve ilçelerdeki okullarda, 2015-2016 eğitim öğretim yılı
içerisinde en az 500 dezavantajlı öğrenciyi bilimsel araç ve gereçlerle tanıştırmak.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışmanın gerçekleşmesine neden olan problemin alt nedenlerine ulaşmak için Balık
Kılçığı Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle problemin bağlı olduğu alt nedenlere
ulaşılmıştır. Belirlenen alt nedenler Nominal Gösterge Tablosu yöntemi kullanılarak
puanlandırılıp önceliklendirilmiştir. Neden-Neden Ağaç Diyagramı kullanılarak sorunun
temel kaynağına ulaşılmıştır. Temel kaynağını oluşturan nedenlerin çözümü için Nasıl-Nasıl
Ağaç Diyagramı yöntemi kullanılarak yapılacak faaliyetler belirlenmiştir. Dezavantajlı
durumda olan öğrencilerin bulunduğu okullar belirlenerek ziyaretler için hazırlıklar
yapılmıştır.
4.2. Plan
Çalışma planı, yapılacak olan faaliyetler, zaman çizelgesi, görev dağılımı gibi
hususlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Faaliyetler

Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Faaliyet-1: Çalışma ekibinin
kurulması ve görev dağılımı

09.10.2015

13.10.2015

Çalışma
Ekibi

Yapıldı

Faaliyet-2: Çalışma
hazırlanması

16.10.2015

20.10.2015

Çalışma
Ekibi

Yapıldı

planının
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Performans
Göstergeleri

Açıklamalar

Faaliyet-3: Merkeze yakın köy
okullarının BİLSEM merkezine
çağrılması
ve
sunumların
yapılması
Faaliyet-4:
Gidilecek
uzak
köyler ve ilçeler için, İl Millî
Eğitim Müdürlüğüne resmi
yazının yazılması, onay alınması
ve araç temini

23.11.2015

30.03.2016

Çalışma
Ekibi

Fotoğraflar ve
gazete
haberleri

Yapıldı

08.04.2016

11.04.2016

Merkez
İdaresi

Resmi yazı

Yapıldı

Faaliyet-4: Kullanılacak araç ve 08.04.2016
gerecin belirlenmesi

11.04.2016

Çalışma
Ekibi

Faaliyet-5:
Ziyaret
edilecek 08.04.2016
okulların listesinin yapılması

11.04.2016

Çalışma
Ekibi

Okul listeleri

Faaliyet-6: Okullara gezilerin 12.04.2016
yapılması( Merkez köy ve ilçeler)

03.06.2016

Çalışma
Ekibi

Faaliyet-8:Projenin yazılması

03.05.2016

Çalışma
Ekibi

Fotoğraflar,
Devam ediyor
videolar, ulusal
ve yerel gazete
haberleri, TRT,
ve TRT GAP
Radyo
röportajları
Proje raporu
Yapıldı

25.04.2016

Yapıldı
Yapıldı

5. Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Bilim ve Sanat Merkezine Kasım 2015’te alınan Planetaryum (Bilim küresi) ile
merkezdeki ve ildeki öğrenciler için yeni bir hizmetin sunulmasının fikri ortaya çıkmıştır.
Merkezdeki öğretmen arkadaşlar toplanarak bu çalışmayı bir proje kapsamında
BİLSEM’deki diğer bilimsel araçlar, zekâ oyunları ve robotik çalışmalarla birleştirilerek; il
merkezinde, merkez köy ve ilçelerdeki okullarda, eğitim ortamı ve ders araç gereçleri
açısından dezavantajlı olan öğrenciler için faaliyetler düzenlenmeye karar verildi. Çalışma
ekibi, ilk etapta kendisine hedef olarak en az 500 öğrenciyi belirleyerek bunlara ulaşmaya
başladı. Planetaryum çadırımızla buluşan öğrencilerimiz bir anlamda daha avantajlı duruma
geçtiler. Bazen bir günde birden fazla okul ziyaret edildi. Çadırımızın yanı sıra bilimsel araç
gereçler, robotlar ve zekâ oyunları öğrencilerimizin ilgi odağı haline geldi. Öğrencilerimiz
belki de ilk defa mikroskoptan hücre örneklerini izleme fırsatı buldular. Ayrıca
merkezimizde kurduğumuz ‘‘Bir İyilikte Sen Yap Kumbaramız’’ çalışmasıyla elde ettiğimiz
gelirle, ziyaret ettiğimiz öğrencilerimize kitaplar ve tangramlar hediye ettik. Okullarımıza
yaptığımız ziyaretler sırasında tanıştığımız öğretmen arkadaşlarımıza da çalışmanın, gelişen
teknoloji çağında düşünen, yaratıcılık becerisi kazanan öğrencilerimizin ülke geleceği
açısından önemi anlatıldı. Gelecek yıllarda ‘‘Donanımlı ve üretken bireylerle daha güçlü bir
gelecek için, öğrenciler BİLSEM’le buluşuyor’’ sloganıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Anketimize 1.sınıftan 77, 2. sınıftan 57, 3. sınıftan 46, 4. sınıftan 102, 5. sınıftan 136,
6. sınıftan 94, 7. sınıftan 80 ve 8. sınıftan 28 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerimizin 266’ı kız,
354’ü erkektir.
 Planetaryum nedir? Biliyor musunuz? sorusuna; öğrencilerimizden 337’i(%54,4)
hiç bilmiyorum, 81’i(%13,1) az biliyorum, 86’ı(%13,9) orta düzeyde biliyorum,
45’i(%7,3) çok biliyorum ve 71’i(%11,5) pek çok biliyorum cevabını vermiştir. Bu
sonuçlardan da anlaşılacağı üzere öğrencilerimizin çoğu planetaryumu
bilmemektedirler.
Biliyorum
diyenlere,
‘‘Nereden
biliyorsun?’’
diye
sorduğumuzda siz gelmeden önce öğretmenlerimiz bize söylediler oradan
biliyoruz cevabını aldık. Yapılan etkinliğin yerinde olduğu görülmüştür.
 Daha önce planetaryum etkinliğine katıldınız mı? Sorusuna öğrencilerimizden
477’i(%76,9) hiç katılmadığını ifade etmiştir.
 Okulunuzda bu tür materyaller mevcut mu? Sorusuna öğrencilerimizden
293(%547,3) hiç mevcut değil, 218’i(%35,2) az mevcut, 59’u(%9,5) orta düzeyde
mevcut, 34’ü(%5,5) çok, 16’ı(%2,6) pek çok diye cevap vermişlerdir. Bu sonuçlara
bakıldığında okullarımızın çoğunluğunun etkili ders materyali açısından
dezavantajlı olduğu görülmektedir.
 Bu çalışma Dünyamız ve Gezegenler hakkındaki bilginizi arttırdı mı? sorusuna
öğrencilerimizden 6’ı(%1) hiç, 27’i(%4,4) az, 43’ü(%6,9) orta, 220’i(%35,5) çok,
324’ü(%52,3) pek çok arttırdı cevabını vermişlerdir.
Genel olarak öğrenci memnuniyetini göz önünde bulundurduğumuzda %90’ın
üzerinde bir memnuniyet oranına ulaşmış bulunmaktayız.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bizler ekip olarak, (ismini yazamadığımız ama birlikte bu çalışmayı yaptığımız Nihat
ÖZDEMİR, Dilan KUYURTAR, Sabahattin GÜRBÜZ, Yıldırım GÜLER ve Ar-ge il
temsilcimiz Necmi BULAKÇIBAŞI) bu çalışmayı geliştirerek devam ettirme noktasında
kararlığımızı ortaya koymakla birlikte, talepten fazlasını yapma gayreti içerisinde olacağız.
Sonuç olarak; teknoloji çağında olmamıza rağmen eğitim şartları ve materyalleri açısından
dezavantajlı durumda eğitim gören köy okullarının öğrencilerine, çağdaş eğitim
teknolojilerinin imkânlarını sunmak, imkânı olan her okulun, imkânları olmayan ya da az
olan okulları kardeş okul olarak belirlemek ve öğrencilerine imkân sağlamak eğitimöğretimin her kademesinde uygulanabileceği gibi aynı zamanda sürdürülebilir ve
yaygınlaştırılabilir bir çalışmadır.
KAYNAKLAR
Demirel,Ö. (2014) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Pegem Akademi Yayıncılık
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ÖZET
Projemiz, stratejik hedeflerimizden olan yaygın eğitime katılım oranının, AB
ülkelerinin seviyesine yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Bakanlığımızın ve
HBÖ Genel Müdürlüğümüzün strateji belgesi ve eylem planı doğrultusunda, herkese
ulaşmayı hedefleyen geniş kapsamlı ve katılımlı bir çalışma planlanmıştır. Saha
ziyaretlerimizde tanıtım ve bilgilendirmenin yeterli olmadığını fark etmemiz de bu projeyi
hayata geçirmeyi gerekli kılmıştır. Taşrada ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza, kamu
hizmeti götürerek onları bilgilendirmek ve meslek sahibi yapmak, projenin önemli hedefleri
arasındadır. Böylelikle herkesin ihtiyaçlarını asli memleketlerinde karşılayabilir hale
gelmesiyle, göçün ve getirdiği mağduriyetlerin önlenmesi mümkün olacaktır. Proje, aynı
zamanda kırsalda kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerleri bularak, yaşatma ve yeni
nesillere öğretme amacını gütmektedir. Vatandaş odaklı kamu hizmeti yürütmek adına,
önceliğimiz, belde ve köylerimizde yaşayan insanlarımızın yanında olduğumuzu
göstermektir. Bu doğrultuda şu ana kadar 11 belde ve köyümüze ulaşılmış; bunlardan
7’sinde kurslar açılarak, toplam 1185 öğrenci ve vatandaşımıza hizmet götürülmüştür.
ABSTRACT
Our project aims to raise the level of non-formal education participation, which is one
of our strategic goals, to the level of the EU countries. In this context a comprehensive and
participatory work is planned aiming to reach everyone in the direction of our Ministry and
Lifelong Learning General Management’s strategy paper and action plan. Realising that,
publicity and informing are not sufficent in our field visits, required this project to be carried
out. Informing and providing employment opportunity to the citizens living in the
countryside and rural areas by bringing public services are among the significant objectives
of the project. By this way everyone can meet their needs in their native hometown, and it
will be possible to prevent the immigration and its negative results. The project also aims to
sustain and teach cultural values that have been almost forgotten in rural areas to the new
generations. In order to carry out citizen-focused public servise, our priority is to show that
we are stand by our people living in our towns and villages. In this direction, up to now we
have reached to 11 town and villages. We have held training courses in 7 of them and we
have bring service to totally 1185 students and citizens.
1. Giriş
Kurumsal kültür oluşturmak, çalışmaları sistematik hale getirmek ve hizmette
sürekliliği sağlamak için, kurumumuz stratejik hedeflerinden birisi olan Yaygın Eğitime
Katılım oranını AB ülkeleri seviyesine yükseltme adına özelde il olarak geniş kapsamlı ve
katılımlı bir çalışma yapmak amacını taşıyan projemiz, düşük olan Yaygın Eğitime Katılım

340

oranını yükseltmek için ülkemizde daha önce böyle bir çalışmaya rastlanmadığından dolayı
yapılmaktadır.
2. Problem Durumu
Çalışma alanımızın geniş olması nedeniyle projenin sürekliliği açısından minibüs ve
kamyonet türü bir adet hizmet aracı personel ve malzeme taşıma amaçlı olarak
gerekmektedir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmak projemizin temel amacıdır.
Kırsaldan kente göçün önlenmesi ve yaşanan mağduriyetlerinin azalması için kırsalda
ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda herkesi kendi
bölgesinde yeter hale getirmeye ve kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik
faaliyetler planlanmıştır.
Tüm yaş gruplarına her zaman eğitim imkânı sunarak insanlarımızı daima üretken
tutmak amaçlanmaktadır. Her yaştan vatandaşımızın, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere
kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak için okuma yazma oranının
%100’e çıkarılması hedeflenmektedir. Amaçlarımızdan bir diğeri, unutulmak üzere olan
kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmaktır.
Özellikle kırsaldaki insanlarımızın ihtiyaç duyduklarında bilgi ve hizmet
alabilecekleri bir merkezin olduğunu göstermek önem arz etmektedir. Merkeze bağlı 75
belde ve köyümüzden her yıl 15-20 tanesine, büyüklük ve nüfus yoğunluğu olarak fazla
olanlardan başlamak üzere ulaşarak, özelde ilimiz genelde ülkemizin hayat boyu öğrenmeye
katılım oranını arttırma hedefi doğrultusunda faaliyetler hazırlanmaktadır. Her eğitim
öğretim yılında ayda bir ve iki en az olmak üzere 15-20 belde ve köyümüze ulaşılması
hedeflenmektedir. Böylelikle 12.500 vatandaşımıza ulaşılarak hizmet götürülmesi mümkün
olacaktır.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Projemizin aşamalarında katılımcı ve benimseyici bir yaklaşım izlenerek tüm
paydaşların görüş, öneri ve tecrübeleri dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler ve
paydaşlardan gelen istek ve öneriler dikkate alınarak ve yaşanmış tecrübeler katılarak bir
uygulama planı oluşturulmuş; uygulama aşamasında, tanıtım, bilgilendirme, uygulama,
gösterip-yaptırma, soru-cevap, mevcut imkânları anında faaliyete geçirme, eski bilgileri
güncelleme ve hatırlatma gibi yöntemler kullanılmıştır.
4.2. Plan
- Faaliyet-1 kapsamında; “halk eğitim faaliyetlerini tanıtma, ev hanımlarının dikişnakış makinelerinin bakım ve onarımı, öğrencilerin saç bakımı ve kesimi, geleneksel el
sanatlarının uygulamalı anlatımı, kırtasiye araç gereç ve broşür dağıtımı” çalışmaları hayata
geçirilmiştir.
- Faaliyet-2 kapsamında; “okuma yazma, kilim dokuma, el sanatları ve sportif
alanlarda” kurslar açılarak eğitim verilmiştir.
-
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Faaliyetler

Bitiş tarihi

Sorumlu

Faaliyet-1

Başlama
tarihi
Ekim 2015

Haziran
2016

Müdür, Md. Yr.
ve İlgili
Alanların Alan
Öğretmenleri

Faaliyet-2

Şubat 2016

Haziran
2016

Müdür, Md. Yr.
ve İlgili
Alanların Alan
Öğretmenleri









Performans
göstergesi
Faaliyetler sonucunda
yapılan görüşmelerde
memnuniyet
sağlanmış olup;
projenin devam
etmesi yönündeki
talepler tarafımıza
iletilmiştir.

Açıklamalar

Faaliyetler sonucunda
yapılan görüşmelerde
memnuniyet
sağlanmış olup;
projenin devam
etmesi yönündeki
talepler tarafımıza
iletilmiştir.

Kurslarımız faaliyet
yapılan belde ve
köylerde her yıl EkimHaziran ayları
arasında sayıları ve
çeşitleri arttırılarak
açılacaktır.

Etkinlikler her ay en az
bir, en çok iki belde
ve/veya köyümüze
düzenlenmektedir.
Faaliyetlerimiz günü
birlik yapılmaktadır.

5. Uygulama
Sene başı öğretmenler kurulunda proje ekibi oluşturarak hem ulusal hem de
uluslararası proje oluşturma çalışmalarına başlanması.
Faaliyet alanlarına ilişkin saha taraması yapılması ve ihtiyacın belirlenmesi. Tüm
merkez ve köy muhtarlarının kuruma davet edilerek bilgilendirme yapılması.
Ekibin mevcut verileri değerlendirmesi ve ülkemizin hayat boyu katılımının yeterli
olmadığının bilinmesi.
Okul Müdürü, Okul Aile Birliği Başkanı, Müdür Yardımcısı, Teknisyen ve
Öğretmenlerden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurulmuştur.
Uygulamalar sırasında yapılan çalışmalar fotoğraflandırılmış, değerlendirme formu
doldurulmuştur. Basın yayın aracılıyla toplumla paylaşılarak, sürekli haber
yapılmaktadır.
Yapılan toplantılarda projenin olumlu-olumsuz yönleri değerlendirilmiştir. Bugüne
kadar olumsuz hiçbir durum olmadığı gibi talep artmıştır. Projenin güçlü ve zayıf
yönleri belirlenmiştir.
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6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
Okulumuzda bir ekip ruhu oluşmuş olup, tüm alanlarda geleceğe dönük bir çalışma
başlatılmıştır.
Aileler birçok ihtiyacını kendileri yapabilir ve üretebilir olmuşlardır. Bu anlamda
ailelere ekonomik katkı somut olarak sağlanmıştır. Bunun sonucunda tüm belde ve
köylerimizden beklenenin üzerinde bir talep oluşmuştur. Kurumumuzun tanınırlığı ve
yaptığı faaliyetler daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Kırsalda neredeyse sıfır olan hayat boyu
öğrenmeye katılım oranı proje uygulanan belde ve köylerimizde büyük artışlar sağlamıştır.
Kırsalda görev yapan öğretmen dâhil tüm vatandaşlarımızda bir farkındalık
oluşturulmuştur. Öğretmenlerimiz okullarında öğrencilerine hayat boyu öğrenme
kapsamında kurslar açmaya başlamışlardır.
Tüm öğrencilere hijyen ve saç bakımı ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve saç kesim
ihtiyaçları giderilmiştir. Öğrenimine devam edemeyen öğrencilerin okul/kurumumuz
bünyesindeki Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokulu) aracılığı ile
öğrenimlerini sürdürmeleri sağlanmıştır. Engelli olup kırsalda okuma imkânı olmayan bazı
öğrencilerimiz bu proje ile tespit edilmiş olup şehir merkezine getirilerek eğitimlerine devam
etmeleri sağlanmaktadır.
Şu ana kadar 11 (on bir) belde ve köyümüze ulaşılmış ve bunlardan 7 (yedi) belde ve
köyümüzde ilk kez kurslar açarak bölge halkına faydalı olunmaya çalışılmış, hayat boyu
öğrenmeye katılım sağlanmıştır. Kısa süre içerisinde ulaştığımız 1185 öğrenci ve
vatandaşımız, aktif olarak faaliyetlerimizden faydalanmış ve faydalanmaya devam
etmektedir.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Projemiz sayesinde halk eğitim faaliyetlerini öğrenen birçok vatandaşımız, hatta
öğretmen ve öğrencimiz olmuştur. Projemiz her yıl düzenli olarak köy muhtarlarımız başta
olmak üzere köylerimizin tespit ettiğimiz ihtiyaçları doğrultusunda İş Kur, Gıda Tarım ve
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Hayvancılık Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde
faaliyetlerimiz devam edecektir. Projemizde yıl sınırlaması yoktur ve sürekli devam
ettirilebilecek bir projedir. Projemiz maddi olarak önemli bir gideri yoktur. Küçük
desteklerle kırsalda büyük işler yapılabilmektedir.
Proje sayesinde hayat boyu öğrenme faaliyetlerini tüm belde ve köylerimize
götürmek mümkün hale gelmiştir. Birlik beraberlik, paylaşma ve üretime katılma noktasında
köylerimize yeni bir ses yeni bir nefes olmuştur. Bu proje sadece ilimizde değil, ülke
genelinde, halk eğitim merkezlerinin katkılarıyla, eğitim öğretim programına dâhil edilerek
uygulanabilir. Topyekûn kalkınma herkesin her zaman eğitimi ile mümkündür. Bu da
sonuçları itibariyle görülmektedir.
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ENGLISH SPEAKING GENERATION
Zerrin KANDEMİR, miss.kandemir@hotmail.com,
Sivas Hafik Halk Eğitim Merkezi.
ÖZET
“English Speaking Genaration ” isimli projemiz ortaöğretim çağındaki öğrencilere
yönelik olup İngilizce konuşma becerisini kazandırmayı ve ingilizce konuşabilmeyi
kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan
her okuldan İngilizce öğrenmeye istekli öğrencilerden yaptığımız seviye tespit sınavı ile
projemize katılacak öğrencilerimiz seçildi. Velilerimizden öğrencilerimizin projeye katılması
için izin belgeleri alındı. Çalışma planı hazırlanarak öğrencilerimizin hangi haftada hangi
konuları ve kelimeleri bilmeleri gerektiği belirlendi. 15 günde bir öğrencilerimizin
öğrendiklerini pekiştirmeleri ve yüz yüze iletişim kurabilmeleri için öğretmenleri
rehberliğinde bir araya getirildi. 15 günde bir yaptığımız rutin toplantılarımıza
“Nativespeaker” (anadili ingilizce olan konuşmacılar)’ların toplantılarımıza katılımı
sağlanmış ve böylece, öğrencilerimizin cesareti artmış, kaybettikleri güveni kazanmışlar ve
gerçekten bir yabancı ile konuşabilmek onları heyecanlandırmış ve konuşma becerilerini
pekiştirmiştir.
ABSTRACT
Our Project is named “English Speaking Genaration ” oriented for secondary school
students and is aimed the students to gain the speaking skills and to simplify being able to
speak English. In accordance with this purpose the students attending in the secondary
schools in Hafik, Sivas and interested in English more than others were chosen by using
placement test. Permit papers were taken from the students’ parents to join the project. The
work plan ensuring in which week which subjects should be studied and which unknown
words should be learned was prepared. In every fifteen days our students were come
together to consolidate what they had learned and to interact face to face under the guidance
of their English teachers. Native speakers were gotten involved to the meetings, so it
increased the students’ courage to speak English, they gained the lost confidence; to be able
to speak English excites them and consolidate their speaking skills.
1. Giriş
Başlatmış olduğumuz projemiz MEB tarafından yürütülen veya MEB dışındaki
kurum veya kuruluşlarca organize edilen ödül süreçlerine başvuru amaçlı olarak
kullanılmamış, bu projeyle eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödüllerine ilk kez başvuru
yapılmıştır. Projemiz hiç bir kaynaktan alıntı olmayıp, öğrencilerimizin en çok zorlandığı
konu olan İngilizce konuşabilme konusunda yeni bir bakış açısı yakalayarak,
öğrencilerimizin ingilizce konuşabilmelerini hedeflemektedir.
Öğrencilerimize yabancı dil öğretirken en çok zorlandığımız alan onların
öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökememeleri ve bir türlü ingilizce konuşamamalarıdır.
Yabancı dil öğrenmenin en temel yolu ise öğrenilen bilgilerin uygulamaya geçmesidir.
Çağımızın dili olan ve başta bilişim dünyası olmak üzere her alanda karşımıza çıkan
İngilizce’yi konuşabilmek, yabancı dil öğretmenin başlıca hedefidir. Projemizle öğrencilerin
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yabancı dil öğreniminde en çok karşılaştıkları sorun olan pratiğe dayalı ingilizce
konuşabilme yetisini onlara kazandırmak hedeflenmiş ve ingilizce konuşabilme yetisi zorlu
bir uğraş olmaktan çok, zevkli ve eğlenceli bir hale getirmek amaçlanarak projemiz
hazırlanmıştır.
2. Problem Durumu
Hepimizin bildiği üzere yeni bir dil öğrenirken yalnızca gramer konularını öğrenmek
yeterli değildir. Gramer bilgimiz ne kadar yeterli olursa olsun, bu bilgileri pratiğe
dökemezsek tam olarak o dili öğrenmiş sayılmayız. İngilizce öğrenirken pek çoğumuzun
aynı sorunla karşılaştığına eminiz.
Etrafımızda İngilizce öğrenmeye çalışan insanlardan edindiğimiz genel izlenimler
sonucunda gördük ki; pek çok kişinin gramer bilgisi çok iyi olmasına karşın, iki kelimeyi bir
araya getirebilecek İngilizce konuşabilme yetisine sahip olamadıkları için konuşamıyorlar.
Bu yüzden İngilizce eğitimimiz sırasında pratiğe dayalı konuşma öğretimine büyük önem
vermemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar çok pratik yaparsak, ingilizce konuşabilmek o kadar
çok kolay olacaktır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amacı
“English Speaking Genaration” isimli projemiz ortaöğretim çağındaki öğrencilere
yönelik olup İngilizce konuşma becerisini kazandırmayı ve ingilizce konuşabilmeyi
kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Projemizle, öğrencilerimizin günlük hayatta en çok karşılaştıkları diyaloglar
pekiştirilerek kendilerini İngilizce ifade edebilmelerini sağlamak,
Öğrenmeyi zevkli ve eğlenceli bir hale getirerek, kalıcı öğrenmeyi sağlamak,
Öğrencilerimizin seviyelerine uygun izledikleri video ve kısa filmleri anlayıp,
özetleyebilmelerini sağlamak,
Öğrencilerimizin seviyelerine uygun okudukları kitapları hedeflenen cümle sayısı
kadar özetleyebilmelerini sağlamak,
Öğrencilerimizin seviyelerine uygun kelimeleri hedeflenen sürede öğrenmelerini ve
öğrendikleri bu kelimeleri günlük tutarak, hayali hikâyeler yazarak kullanmalarını
sağlamak,
Projemizin sonunda yurt dışında planladığımız öğrencilerimize yönelik pratiğe
dayalı İngilizce konuşma eğitimi aldırmak ve bu yurt dışı seyahati süresince
öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecek kadar İngilizce konuşabilme yetisini onlara
kazandırmak.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Projemiz İngilizce öğreniminde karşılaşılan zorlukların tespiti ve bu zorlukların
ortadan kaldırılması fikri etrafında geliştirildi. İngilizce öğretmenlerine yapmış olduğumuz
anket çalışması ile öğrencilerin en çok İngilizce konuşmakta zorlandıklarının tespit edilmesi
üzerine problemi çözmeye yönelik proje çalışmasına başlandı. Öncelikle hazırlayacağımız
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projenin hedef kitlesi belirlendi. Hedef doğrultusunda çalışma planı hazırlandı. Proje
kapsamında pratiği pekiştirmek amaçlı bir materyal geliştirildi.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak İngilizce öğretmenlerine yönelik anket uygulandı.
Projemizin hedef kitlesini belirlemek amacıyla her okuldan İngilizceye meraklı ve yatkınlığı
olan yaklaşık on öğrenci seviye tespit sınavıyla belirlendi. Pratiği geliştirmek için ilçemizde
bulunan “nativespeaker”ların (anadili İngilizce olan konuşmacılar) her ay yapılan öğrenci
toplantılarımıza katılımı sağlandı.
4.2. Plan
Faaliyetler

Başlama
Tarihi

Bitiş Tarihi

Sorumlu

20/09/2015

23/09/2015

Projeden Sorumlu
Öğretmen

01/10/2015

03/10/2015

Projeden Sorumlu
Öğretmen

20/10/2015

Proje süreci
devam ediyor.

Projeden Sorumlu
Öğretmen ve
Bilişim Tek.
Öğretmen

22/10/2015

25/10/2015

Projeden Sorumlu
Öğretmen

27/10/2015

26/11/2015

Projeden Sorumlu
Öğretmen ve
Bilişim Tek.
Öğretmen

6) Seçilen öğrencilerimizle her ay yapacağımız toplantıların
başlaması.

27/11/2015

30/06/2016

Projeden Sorumlu
Öğretmen

7) Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda hazırlanan
kısa filmlerin, videoların ve “e-book” adlı materyalin
öğrencilerimize uygulanarak konuşma becerisinin
kazandırılması. Ayrıca öğrencilerimizin doğal ortamında
pratik yapmalarını sağlamak amacıyla
“nativespeaker”(anadili İngilizce olan konuşmacı) ın
toplantılarımıza katılımın sağlanması.

27/11/2015

30/06/2016

Projeden Sorumlu
Öğretmen

1)Sorun tespitine yönelik ”İngilizce öğreniminde
karşılaşılan zorluklar” konulu anketin İngilizce
öğretmenlerine uygulanması
2)Yapmış olduğumuz “İngilizce öğreniminde karşılaşılan
zorluklar” konulu anketin değerlendirilmesi ve sorunun
tespit edilmesi
3) Sorunun İngilizce konuşamama yetisinden
kaynaklandığının tespiti üzerine İngilizce konuşabilme
becerisini kazandırmak ve bu beceriyi kullanmayı
kolaylaştırmaya yönelik proje geliştirilme sürecine
başlanması
4) Projemizin uygulanacağı hedef kitlenin belirlenmesi.
(Her okuldan İngilizceye meraklı ve yatkınlığı olan
yaklaşık on öğrencinin seviye tespit sınavıyla belirlenmesi
ve belirlenen öğrencilerin velileriyle toplantı yapılıp veli
izin belgesi alınması .)
5) Projemizde kullanacağımız kısa filmlerin, videoların,
seviyeye uygun öğrenilecek kelime ve kitapların
belirlenmesi. Ayrıca özellikle bu proje için hazırlanmış olan
“e-book” adlı materyalin geliştirilmesi. (Bu materyal
Macromedia Flash CS5 programı kullanılarak görsel,
işitsel ve bilişim destekli bir materyaldir.)



5. Uygulama
5.1.
Çalışmanın uygulanması
Sorun tespitine yönelik ”İngilizce öğreniminde karşılaşılan zorluklar” konulu anket
İngilizce öğretmenlerine uygulandı.
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 Yapmış olduğumuz “İngilizce öğreniminde karşılaşılan zorluklar” konulu anket
değerlendirildi ve sorunun İngilizce konuşamama yetisi olduğu tespit edildi.
 Sorunun İngilizce konuşamama yetisinden kaynaklandığının tespiti üzerine İngilizce
konuşabilme becerisini kazandırmak ve bu beceriyi kullanmayı kolaylaştırmaya yönelik
proje geliştirilme sürecine başlandı.
 Projemizin uygulanacağı hedef kitle, her okuldan İngilizceye meraklı ve yatkınlığı olan
yaklaşık on öğrenci seviye tespit sınavıyla belirlendi.
 Projemizde kullanacağımız kısa filmler, videolar, seviyeye uygun öğrenilecek kelime ve
kitaplar İngilizce öğretmenlerimizle beraber belirlendi.
 Özellikle bu proje için hazırlanmış olan “e-book” adlı materyal öğrencilere uygulandı.
 Seçilen öğrencilerimizle ve İngilizce öğretmenlerimizin katılımıyla her ay yapacağımız
toplantılarımıza başlandı.
 Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda hazırlanan kısa filmlerin, videoların ve “ebook” adlı materyalin öğrencilerimize uygulanarak yazma ( günlük tutma, okudukları
kitapların ve izledikleri video ve kısa filmlerin özetini çıkarma), dinleme ve konuşma
becerisi kazandırıldı.
 Öğrencilerimizin
doğal
ortamında pratik yapmalarını sağlamak amacıyla
“nativespeaker”(anadili İngilizce olan konuşmacı) ın toplantılarımıza katılımı sağlandı.
Böylece öğrencilerimiz öğrendikleri bilgilerini uygulama şansı yakalamış oldu.
5.2. İzleme ve değerlendirme
FAALİYETTEN ÖNCE
Öğrencilerimiz İngilizce konuşamadıklarından dolayı
kendilerini güvensiz hissediyorlar ve yabancı dil
öğrenimine isteksiz bakıyorlardı.
Sadece öğretmenin anlatıp, öğrencilerin kitaptan takip
ettiği geleneksel yöntemle, öğrencilerimiz İngilizce
öğrenmek için değil, sadece dersten geçmek için İngilizce
çalışıyorlardı.

Yeterli gramer bilgisine sahip olmalarına rağmen,
öğrencilerimiz iki kelimeyi bir araya getirip, İngilizce
konuşamıyorlardı ve kendilerini güvensiz hissediyorlardı.

İngilizce konuşurken çektikleri zorluktan kaynaklanan
önyargıdan dolayı akademik başarı düşüktü ve alan
seçiminde yabancı dile karşı talep yoktu.
Öğrencilerimiz İngilizce konuşabilmeyi imkânsız bir beceri
ve yapmaları gereken bir zorunluluk olarak görüyorlardı.

Öğrencilerimiz projemizden önce derslerde bile İngilizce
konuşamıyor ve hatta konuşmayı istemiyorlardı.
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FAALİYETTEN SONRA
Yapmış olduğumuz projeyle, İngilizce konuşabilme
yetisinde yakaladığımız farklı bakış açısı sayesinde
öğrencilerimiz güven duygusunu kazanmış ve
yabancı dil öğrenmeye istekli hale gelmişlerdir.
Geliştirmiş
olduğumuz
materyal
sayesinde
öğrencilerimiz (materyal her türlü görsel, işitsel
duyularına hitap ettiği için) İngilizce öğrenmeye
daha istekli hale gelmiş ve motiveleri artmıştır.
Ayrıca İngilizce öğretme yöntemi öğretmen
merkezli olmaktan çıkmış, öğrenci materyalde aktif
rol aldığı için, yöntem öğrenci merkezli hale
getirilmiştir.
“Nativespeaker”
(anadili
İngilizce
olan
konuşmacılar)ların toplantılarımıza katılımıyla,
öğrencilerimizin cesareti artmış, kaybettikleri
güveni kazanmışlar ve gerçekten bir yabancı ile
konuşabilmek onları heyecanlandırmış ve konuşma
becerilerini pekiştirmiştir.
Projemizle öğrencilerimizin önyargısı kırılmış ve bu
durum da akademik başarıyı arttırmıştır. Artan
akademik başarı da yabancı dil alanına olan talebi
beraberinde getirmiştir.
Öğrencilerimiz, projemizle İngilizce konuşmanın
imkânsız olmadığını anlamış ve okulda tanıdıkları
İngilizceden çok farklı bir İngilizceyle tanışmaları
onları konuşmaya sevk etmiş, İngilizce konuşmayı
yapmaktan zevk duydukları bir oyun haline
getirmişlerdir.
Projemizle İngilizce konuşmaya istek arttı ve hatta
öğrencilerimiz belirli günlerde kafelerde buluşup,
kendi aralarında İngilizce konuşma etkinlikleri
düzenlediler.

Öğrencilerimiz herhangi bir İngilizce gösteride yer almayı
hayal bile edemiyorlardı.

Projemizle
öğrencilerimiz
İngilizce
skeçler
hazırlayıp, bu gösterilerde yer aldılar. Hatta
öğrendikleri
günlük
konuşmalara
dayalı
diyaloglardan oluşan kısa filmler çekmeye
başladılar.

6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
Öğretmene sağlanan katkılar;
 Öğretmenin geleneksel öğretim anlayışındaki bilgi aktaran ve öğrencinin sorduğu
her soruya yanıt veren kişi rolünde değişiklik yaratmıştır.
 Öğretmenlerin eğitim uygulamalarında teknolojiyi kullanmasıyla, öğrencilerin
düşünme becerileri arttı.
 Öğretmen merkezli öğretimden, öğrenci merkezli öğretime geçiş sağlamıştır.
 Öğretmenler projemiz ve projemizde uygulanan materyaller sayesinde etkili öğretim
modeli oluşturarak, eğitim sürecinde öğrencilerimize dört temel beceri olarak
adlandırdığımız İngilizce okuma, yazma, dinleme ve özellikle üstünde durduğumuz
konuşma becerilerini kazandırmışlar ve uygulanan materyallerle teknolojiyi aktif
olarak kullanmışlardır.(Akıllı tahtalar, tabletler, bilgisayarlar vb.)
 Öğretmen-öğrenci etkileşimini güçlendirerek, sınıf içi motivasyonu artırmıştır.
Öğrencilere sağlanan katkılar;
 Projemizle öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanarak, öğrenim
daha kalıcı hale geldi.
 Öğrenciler ile öğretmen arasındaki etkileşim daha güçlü bir hale geldi.
 Projemiz ve projemizde uygulanan materyaller, yöntem ve teknikler sayesinde
öğrenciler İngilizce konuşma becerisi ve İngilizce konuşma konusunda kaybettikleri
güven duygusunu kazandı.
 Öğrencilerimiz İngilizceyi sadece ders geçmek için değil, kendilerini kolaylıkla ifade
edebildikleri, iç motivasyonlu bir dil öğrenme şeklinde zevkli bir uğraş haline
getirdiler ve bu durum akademik başarı da beraberinde getirdi.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Halen devam etmekte olan projemiz sadece bu yılla sınırlı olmayıp, sürekli devam
edecek olan bir niteliğe sahiptir. Başka bir ifadeyle, bu yıl çalışma takviminde belirlediğimiz
hedefimiz öğrencilerimizi İngilizce temel seviye olan A1 seviyesine getirmeyi amaçlamış
olup, devam eden süreçte amacımız sırasıyla öğrencilerimizi A2, B1 ve B2 seviyelerine
ulaştırmaktır. Bu yönüyle sürdürülebilir nitelikte olan projemiz, her türlü okulda ve her
seviyedeki öğrencilere uygulanabilir olmasından dolayı aynı zamanda da yaygınlaştırılabilir
niteliktedir.
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ÖĞRENCİ DOSTU OKUL
Efkan KARAERKEK, efkankaraerkek@hotmail.com,
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
Öğretime başlamak, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu
nedenle öğrenciler için oldukça aktif geçirmeleri gereken bir dönemdir. Bunu sağlamak
içinde okula devam etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin okula devam etmeleri, onların
akademik başarılarını etkilemektedir. Öğrencilerin aktif olmadıkları bir eğitim- öğretim
ortamında istenen hedef davranışların tam anlamıyla gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır.
Bu kapsamda Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü devamsızlığın önlenmesinde “Öğrenci Dostu
Okul” projesi kapsamında tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin
devamsızlığın önlenmesi yönergesi oluşturarak proje ile birlikte yürürlüğe girmesini
sağlamıştır. Toplam öğrenci sayısının %7’si ve üzerinde devamsızlık gerçekleşen okullar
mercek altına alınmıştır. Okullardan gelen açıklamalar ilgili birimlerce çok yönlü olarak
değerlendirilip okulun yapısına özgü devamsızlığın önlenmesi stratejisi geliştirilerek
uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca devamsızlık nedenleri çok yönü irdelenerek gerekli
tedbirler alınmaya çalışılmıştır.
ABSTRACT
To start education is one of them ostimportant climax in childrens lives. Thus it is a
term which they must be active. They have to attend the school continuously to keep the
mactive. That they attend the school affects their academical successes. It is not possible to
make aimed be haviours realize in an education alenvironment which they dont actactively.
In this context Tokat Provincal Management of National Education made an instruction a
bout preventing absences of students studying in allsecondaryeducation institutions as part
of a Project called as ‘Student Friendly School’ and provided it togo in effectwith the
Project.The schools 7 percentand over of total students number of which were absent was
examined and analyzed. Thestatements of the schools were evaluated by relate dentities
from allaspects and it was provided to devel opand practice a strategy about preventing
the absences–peculiar to the school. Inaddition, there asons of absences were analyzed from
allaspect sand necessary precautions were taken.
1.Giriş
Eğitim, bireylerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve
anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan
veya dolaylı olarak yardım etme sürecidir. Okul, eğitim sisteminin genel ve özel amaçları ile
temel ilkeleri doğrultusunda, öğrenciye istendik bilgi, beceri ve davranışların bilimsel
yöntemlerle kazandırıldığı eğitim örgütüdür (Demirtaş ve Güneş, 2003, s. 109). Ortaöğretim,
yetişkin hayatında alacağımız görevler için hazırlanmamızda temel oluşturan bir kurumdur.
Öğretime başlamak, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir
(Oktay, Zembat ve Unutkan, 2007, s.17). Bu nedenle öğrenciler için oldukça aktif geçirmeleri
gereken bir dönemdir. Bunu sağlamak içinde okula devam etmeleri gerekmektedir.
Devamsızlık, öğrencilerin okula aralıklı gelme veya hiç gelmeme durumlarını ifade eder.
Öğrencilerin okula devam etmeleri, onların akademik başarılarını etkilemektedir. Bu da
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etkili öğrenme öğretme yaşantılarına yol açar. İşte öğretmenlerin bu konuda çok titiz
davranmaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenciler, devamsızlık yapmaya, okuldan
uzaklaşmaya başlar. Bunun dışında sürekli ve süreksiz sağlık nedenlerinin de devamsızlığa
yol açtığı bir gerçektir. Burada, bu sağlık nedenlerini iyileştirmek için gerekirse Rehberlik
Araştırma Merkezlerinden yardım alınması gerekmektedir. Bütün bunların dışında
devamsızlığa neden olan faktörleri saptayıp, bu faktörleri ortadan kaldırarak; eğitim-öğretim
sürecini verimli hale getirip, Millî Eğitim sisteminin özel, genel ve uzak hedeflerini
gerçekleştirmek için öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamak gereklidir. Bu kapsamda
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Devamsızlığın önlenmesinde “Öğrenci Dostu Okul” projesi
kapsamında tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin devamsızlığın
önlenmesi yönergesi oluşturarak proje ile birlikte yürürlüğe girmesini sağlamıştır.
Yönergede belirlenen tüm kurumları ile beraber belirlenen faaliyetleri çok yönlü olarak
uygulamıştır.
2.Problem Durumu
Öğrenci akademik başarısını etkileyen fiziksel, psikolojik ve toplumsal çok sayıda
etmen bulunmaktadır (Silah, 2003, s.103). Devamsızlıkların bu kategorilerden en çok hangi
gruba bağlı olarak gerçekleştiğini belirlemek, problem durumu olarak ortaya çıkmıştır.
Eğitimin özel, genel ve uzak hedeflerinin gerçekleşmesi, öğrencilerin etkin katılımcı
olmasına bağlıdır. Öğrencilerin aktif olmadıkları bir eğitim- öğretim ortamında istenen hedef
davranışların tam anlamıyla gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Aktif katılım ilkesinin
temel alındığı, eğitim-öğretim ortamlarında öğrenim gören öğrencilerin güdülenme
düzeyleri yüksek olur.

3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bu çalışmanın amacı, Tokat İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı tüm
ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin devamsızlıklarının önlenmesidir.
Çalışma il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine bağlı tüm ortaöğretim kurumları okullarını
kapsamaktadır. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü
stratejik planı ve eylem planlarına dayanılarak çalışma hazırlanmıştır.
4. Yöntem ve Plan
4.1 Yöntem
Çalışma kapsamında istatistik, anket, rehberlik, aile görüşmesi yöntemlerinden
yararlanılmıştır. Öğrenci devamsızlık oranları belirlenip azalmanın görülebilmesi için
istatistiksel çalışma yapılmıştır. Devamsız öğrenciler tespit edilip başarısızlık nedenleri
anketi uygulanmış ve sonucunda ders işlenişleri tekrardan ele alınarak öğrencilerin ilgi ve
yeteneklerine göre yeniden düzenlenmiştir. Öğrencilere eğitsel rehberlik uygulanıp bireysel
ders çalışma programları hazırlanmıştır. Ailevi sorunlar ve uyku düzeniyle ilgili konularda
ailelerle görüşülüp bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.
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4.2 Plan
Faaliyetler

Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Aylar İtibariyle
Öğrenci Dostu
Okulu Seçimi

01.10.2015

30.06.2016

Kurum
Yöneticisi

Açıklamalar
Her hafta iki gün ilgili birimlerden
devamsızlık verileri alınmak suretiyle
analizler yapılıp devasızlığı fazla
kurumlarımız için stratejiler belirlenmiştir.
Devamsızlığı %7 altında olan okullarımız ise
‘Öğrenci Dostu Okul’lar olarak
belirlenmişlerdir.

5. Uygulama
5.1 Çalışmanın uygulanması
Çalışma aşağıda verilen görevler ve sorumluluklara göre uygulanmıştır:
(1)İlgili okul müdürlükleri, her işgününün sonunda öğrenci devam/devamsızlık
durumlarını e-okul sistemine işlemişlerdir.
(2) İlgili birimler ve Özel Büro işbirliğinde hazırlanacak plan dâhilinde devamsız
öğrencilerin tespiti için ayın belirli günlerinde ilgili birimlerden veri çizelgeleri istenmiştir.
(3) Yönerge kapsamındaki birimler, toplam öğrenci sayısının %7’nin üzerinde devamsızlık
gerçekleşen okulların isimlerini, değerlendirmeyi takip eden ilk iş gününde açıklama
istenmek üzere özel büroya göndermişlerdir.
(4) Okullardan gelen açıklamalar yine özel büro aracılığıyla ilgili birimlere sevk edilmiştir.
(5) Okullardan gelen açıklamalar ilgili birimlerce çok yönlü olarak değerlendirilerek okulun
yapısına özgü devamsızlığın önlenmesi stratejisi geliştirilerek uygulanması sağlanmıştır.
(6) Öğrenci devamsızlıkları süreklilik gösteren okullarda değerlendirilmek üzere ilgili
birimlerce yerinde inceleme yapılması sağlanmıştır.
5.2 İzleme ve değerlendirme
Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında, devamsızlık oranları en düşük oranda
gerçekleşen okulların isimlerinin Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinde ve yerel
basında yer alması sağlanmıştır. Ayrıca, millî eğitim müdürlüğünce hazırlanan
“Devamsızlığın Önlenmesinde Öğrenci Dostu Okul” belgesi okul girişlerindeki uygun
panolarda yer almıştır. Dönem sonlarında devamsızlık oranları en düşük düzeyde
gerçekleşen okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine tebrik/teşekkür belgesi düzenlenerek
öğrenci/veli, protokol üyelerinin katılımlarının sağlanacağı törenle takdim edilmiştir.

(8) Öğretim yılı sonunda devamsızlık yapmayan öğrenciler il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü
sitelerinde okulların gurur/örnek davranış panolarında ilan edilmiştir.
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(9) Öğrencilerimiz arasında “Okulumu Seviyorum Devamsızlık Yapmıyorum” konulu
kompozisyon yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi
sağlanmıştır.
(10) Dönem sonlarında devamsızlık oranları en düşük düzeyde gerçekleşen okullarımızın
yönetici ve öğretmenlerine tebrik/teşekkür belgesi düzenlenerek öğrenci/veli, protokol
üyelerinin katılımlarının sağlanacağı törenle takdim edilmiştir.

6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar
Çalışma 2013-2014 ve 2014-2015 yıllarında yürütülmüş il genelinde devamsızlık
oranlarında ciddi azalmalar tespit edilmiştir. Ayrıca devamsızlık nedenleri irdelenerek
aşağıdaki çalışmalar il genelinde yürütmüştür:
 Aileden kaynaklanan sorunlar için bu konuyla ilgili rehberlik servisinin aile ile irtibat
kurulması
sağlanmış
ve
gerekli
hallerde
ilgili
kamu
kuruluşlarına
yönlendirilmişlerdir.
 Devamsız öğrencilerde başaramama duygusu tespit edilmişse dersler bilinenden
bilinmeyene, yakından uzağa, somuttan soyuta bir şekilde işlenerek; öğrencilere ilk
etapta kademeli bir şekilde ilerleyerek başarma duygusu kazandırılmıştır.
 Öğrencilere eğitsel rehberlik kapsamında planlı ve programlı ders çalışma yöntemleri
hakkında bilgi verilmiştir.
 Yapılan araştırmaya göre öğrenci devamsızlığında, kişisel sorunların etkili olduğu
saptanmıştır. Bu nedenle rehberliğin gönüllülük ilkesine uymak koşuluyla öğrenciler
psikolojik danışma servislerine yönlendirilmişlerdir.
 Tespit edilen bazı derslerin öğrenci ilgisini çekmemesi varsayımıyla, dersler daha
zevkli, istenilir hale getirilmesi için diğer projelerle desteklenerek çalışmalar
yapılmıştır.
 Öğrencinin aileleriyle iletişime geçilerek uyku düzenleri irdelenip doğru bilgiler
verilerek, uyku düzeninin öğrenciye uygun hale getirilmesi için bilinçlendirme
çalışmaları yapılmıştır.
 Sınıf düzeni ve kurallarının belirlenmesinde öğrenci görüşü alınarak; öğrenciye
değerli olduğu hissettirilip, rekreasyon etkinlikleri artırılarak okula karşı istekli
gelmesi sağlanmıştır. Kurumlarımızdaki sosyal ve sportif faaliyetler artırılarak
öğrencinin okulu daha fazla benimsemesi için çalışmalar yapılmıştır.
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6.2. Sürdürebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Çalışma Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2012-2013 Eğitim Öğretim
yılından itibaren yürütülmektedir. Olumlu sonuçlar alınması ve kurumlarımızın projeyi
benimsemeleri projenin sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Öğrenci ve kurumlarımızın
motivasyonları proje kapsamında yükseltilmiştir. Öğrencilerimizin devamsız nedenleri çok
yönlü değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması akademik başarının da artmasına neden
olmuştur. Her eğitim öğretim yılında proje sonuçları ve çıktıları incelenerek yeni
düzenlemelerle projemiz Tokat il genelindeki eğitim kurumlarımızda devam edilmektedir.
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğrenci Dostu Okul Projesi tüm İl ve
İlçe Müdürlüklerince uygulanabilecek öğrencilerimizin ve eğitim kurumlarının
motivasyonlarını artıran öğrenci ve okul dostu bir projedir.
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ÖZET
Proje, Tokat ilinde anne/baba kaybı yaşayan öğrencilerimizin çok yönlü
desteklenerek, örgün eğitimde kalmalarını ve akademik başarılarının artırılmasını
sağlayarak; meslek sahibi, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine ortam
hazırlamak amacı ile hayata geçirilmiştir. Öncelikle il genelinde proje kapsamına giren
öğrencilerimizin sayısı ve akademik başarı durumları tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin
ışığında bir proje eylem planı oluşturulmuş ve ilimizdeki tüm okullarımız eylem planında
yer alan faaliyetleri her öğrenci özelinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin not listelerinin
kontrol edilmesi, zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi, okula ve destekleme kurslarına
düzenli katılımları için çalışılmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda; Proje
başlamadan önce başarı ortalamaları düşük olan öğrencilerin toplam öğrencilere oranı; İlk ve
ortaokullarda %7, liselerde %17 iken; bu oran uygulamalardan sonra İlk ve ortaokullarda
%1, liselerde ise % 10’a gerilemiştir.
ABSTRACT
The project has been carried out in the province of Tokat in order to enable the
students suffering parental loss to attend their formal education, enhance their academic
success and also to help them grow as individuals who can realize themselves and have a
profession in the future. Firstly, across the province, the number of the students and their
academic success within the scope of the project were settled. In the light of the data
obtained, a project action plan was made up and all the shools in the province carried out the
activities included in the action plan. In addition, a variety of studies were conducted to
check students’ grade lists, make better their low marks and to help them regularly attend
school and school courses as well. As a consequence of these studies, while the students’
success average prior to the project was 7 % in primary and secondary schools, and 17 % in
high schools, the ratio following the project decreased 1 % in primary and secondary schools,
and 10 % in high schools.
1. Giriş
Eğitim, bireysel, toplumsal ve evrensel gelişimin temel boyutunu oluşturan ve
toplumsal yaşamda önemli rol oynayan bir süreçtir. Eğitim, kişileri yaşadığı toplumun ve
toplumun bağlı bulunduğu çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın
gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatır. Türkiye’de eğitimde her bireye fırsat ve imkân
eşitliği sağlanması amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu ile
yasal temellere dayandırılmıştır. Anayasamızın 42’nci maddesindeki “ … Devlet, durumları
sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.” … hükmü
uyarınca; İlgi (a) Kanun’un 7’nci maddesinin “Eğitim Hakkı” ile 8’inci maddesinin “Fırsat ve
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İmkân Eşitliği” başlığı altında, “Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek
için özel tedbirler alınır.” hükmü yer almıştır.
Çocuğun akademik ve sosyal başarılarını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar
duygusal zihinsel faktörler, cinsiyet faktörü, arkadaşlık ilişkileri, okul-öğretmen faktörü, aile
bireyleri tutumlarıdır. Anne veya baba yoksunluğu yaşayan öğrencilerimizin, aile içi
ilişkilerde eksik olduğu için duygusal, sosyal, kişilik gelişimi açısından uyum- davranış
sorunu yaşamaları ve bu çocuklarımızın akademik alanda başarısız olma olasılığı
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çocuklarımızın akademik başarılarının artırılması, sağlıklı
duygusal- sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve bu konuda farkındalığın oluşturulması
projeyi gerekli kılmaktadır.
Ülke genelinde anne ve/veya baba kaybı yaşayan çocukların sosyal, kültürel,
ekonomik alanlarda desteklenmeleri için resmi kurum, vakıf ve dernekler aracılığı ile
yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Fakat bir Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından,
proje tabanlı bir anlayışla bu öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması yönünde
düzenli ve aktif çalışma yürütülen bir uygulamaya rastlanmamıştır.
2. Problem Durumu
Projenin tasarım aşamasında ilimiz genelinde okuyan öğrencilerimizin sayısının ve
akademik başarı durumlarının tespiti yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda proje kapsamına
giren öğrencilerimizin akademik yönden desteklenmesi gerekliliği ve okul kademeleri
yükseldikçe başarısız öğrencilerin sayısında artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yandaki
sütun grafiğinde bu problem durumunu gösteren, merkez ilçe verileri sunulmuş olup tüm
ilçelerimize ait veriler merkez ilçe ile paralellik göstermektedir.
3. 3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Projenin amacı ilimizde ölüm ya da
boşanma sebebi ile anne baba/kaybı yaşayan
öğrencilerimizin çok yönlü desteklenerek, örgün
eğitimde kalmalarını, akademik başarılarının
artırılmasını sağlayarak; meslek sahibi ve kendini
gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine
ortam hazırlamaktır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Ölüm veya boşanma sebebi ile anne baba
kaybı yaşayan öğrencilerin tespit edilmesi,
Proje kapsamındaki tüm öğrencilerin akademik başarılarının izlenmesi,
Öğrencilerimizin akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortaya
koyulması ve çözüm üretilmesi,
Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranlarının yükseltilmesi,
Proje kapsamındaki öğrencilerin ihtiyaç duydukları derslerde destek kurslarına dâhil
edilerek başarı ortalamalarının yükseltilmesi,
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4. 4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Proje tasarım aşamasında alan tarama yönetim ile öğrenci durumları tespit edilmiştir.
Yapılacak toplantı ve etkinliklerle ilgili okullarımıza ön bilgi verilmiş, çalışma ve toplantı
takvimleri birlikte oluşturuluştur. Proje kapsamında yapılan resmi yazışmaların haricinde
hızlı iletişim kurmak adına tüm eğitimcilerimizle telefon ve mail yolu ile görüşmeler
yapılmıştır.
4.2.

Plan
ETKİNLİKLER

EKİM – KASIM 2015

1. Proje kapsamına giren öğrenci
bilgilerinin alınarak kategorize edilmesi,

2. İlgili okullarda proje sorumlusu idareci
ve öğretmen belirlenmesi,

3. Ders başarısı düşük olan öğrencilerin
başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi,

ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
Etkinlik 3. Okullar, proje
kapsamında bulunan ve maddi
durumu yetersiz öğrencilerimiz
için kendi bünyelerinde yardım
kampanyası yürütebilirler.
Öğrencilerimizi, ASPB Şartlı
Nakit Transferi Programı’ndan
faydalanmaları için Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına yönlendirebilirler.

ARALIK 2015

2. Öğrencilere yetenek tarama testlerinin
uygulanması (4, 8 ve 9. Sınıflar) ve
yeteneklerine uygun alanların tanıtımının
yapılması,

3. Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere
aktif katılımının sağlanması,

1. İl Millî Eğitim
Müdürlüğü

2. İl ve İlçe Millî
Eğitim Müdürlükleri

3. RAM ve Okul
Müdürlükleri

4. Okul Müdürlükleri

4. Öğrenci devamsızlık durumlarının tespit
edilmesi

1. Ders başarısı düşük olan öğrencilerin
destek kurslarına alınması ve takibi,

SORUMLU KİŞİ VE
KURUMLAR

Etkinlik 2.Meslek tanıtım
faaliyetleri ilgili okullara ziyaret
gerçekleştirilerek yapılabilir.
Örn: Güzel Sanatlar Lisesi –
GOP Üniversitesi ziyaretleri

Etkinlik 3.Öğrenciler özellikle
kitap okumaya, enstrüman
çalmaya, okul takımlarına ve
sosyal etkinliklere katılmaları
yönünde teşvik edilmelidir.
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1. Okul Müdürlükleri
ve İl-İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri

2. Okul ve RAM
Müdürlükleri

3. Okul Müdürlükleri

OCAK 2016

1. Ev ziyaretleri yapılarak öğrencilerin
yaşam ve çalışma ortamlarının yerinde
görülmesi,

Etkinlik 2. Öğrenciler özellikle
kitap okumaya, enstrüman
çalmaya, okul takımlarına ve
sosyal etkinliklere katılmaları
yönünde teşvik edilmelidir.

2. Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere
dahil edilmesi,

4. Okul Müdürlükleri

5. Okul Müdürlükleri

6. İl ve İlçe Millî
Eğitim Müdürlükleri

ŞUBAT-MAYIS 2016

3. Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol
edilmesi, zayıf derslerinin iyileştirilmesi
yönünde planlama yapılması,

1.Öğrencilerin akademik başarı
durumlarının görüşüldüğü okul bazlı
toplantıların gerçekleştirilmesi,

Etkinlik1. Her okulda, proje
kapsamında bulunan tüm
öğrencilerin e-okul not ve
devamsızlık bilgileri taranarak
öğretmenlerin katılımı ile
gerçekleştirilecektir.

6. İl Millî Eğitim
Müdürlüğü ve Okul
Müdürlükleri

5. Uygulama
Proje çalışmalarına, Tokat il merkezi ve ilçelerinden ölüm veya boşanma sebebi ile
anne ve/veya baba kaybı yaşayan öğrenci sayılarının ve bu öğrencilerimize ait e-okul karne
bilgilerinin taranarak her eğitim kademesi düzeyinde analiz edilmesi ile başlanmıştır.
Elde edilen veriler ışığında hazırlanan sunum, ilimiz kültür sarayında merkez ve
ilçelerden gelen idareci ve öğretmenlerimizle paylaşılarak geniş katılımlı proje tanıtımı
yapılmıştır.
İlçe MEM’lerde projeden sorumlu Şube Müdürleri ve okullarda projeden sorumlu
idareci ve koordinatör öğretmenler belirlenmiştir. Okul rehber öğretmenleri tarafından
öğrencilerimize, Akademik Benlik Kavram Ölçeği, Mesleki Bilgi Sistemi Envanteri ve
Yetenek Tarama Testlerinden eğitim kademelerine göre uygun olanları uygulanmış ve eylem
planı faaliyetleri bu sonuçlar ışığında öğrenci özelinde gerçekleştirilmiştir.
Okul idaresi ve sorumlu öğretmenler tarafından ev ziyaretleri yapılarak öğrencilerin
yaşam ve çalışma ortamları yerinde görülmüş, öğrenci devamsızlık durumları tespit
edilerek riskli öğrenciler için gerekli tedbirler alınmış ve öğrencilerin ilgi alanları
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doğrultusunda gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelere katılımları sağlanmıştır.
1. dönem sonunda öğrencilerin karne bilgileri kontrol edilerek zayıf olan derslerinin
2. dönem içerisinde iyileştirilmesi yönünde planlama yapılmıştır. 2. öğretim döneminde
Müdürlüğümüz tarafından yapılan aylık planlamalar dâhilinde, okullarımızda toplantılar
gerçekleştirilmiştir. Okulda bulunan öğrencilerimizin e-okul verilerinden yararlanarak
hazırlanan sunumlar okuldaki öğretmenlerimizle paylaşılarak tüm öğrencilerimiz hakkında
detaylı görüşmeler yapılmış ve sorunlar/çözüm önerileri üzerinde görüşülmüştür.
6. Sonuçlar
5.1
Paydaşlara sağlanan katkılar
Öğrencilerimizin başarı durumlarında, sosyal kültürel etkinliklere katılımlarında,
kendilerini ifade etme ve öğretmenlerine açılabilme hususlarında olumlu değişimler
gözlemlenmiştir. Öğretmenlerimizin ise öğrencilerinin farkına vararak onlara daha duyarlı
yaklaşabilmeleri sağlanmıştır. Proje başlamadan önce başarı ortalamaları düşük olan
öğrencilerin toplam öğrencilere oranı; İlk ve ortaokullarda %7, liselerde %17 iken; bu oran
uygulamalardan sonra İlk ve ortaokullarda %1, liselerde ise % 10’a gerilemiştir.

5.2
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Konusunun önemi ve elde edilen olumlu sonuçlar sebebi ile ilerideki eğitim öğretim
dönemlerinde de Müdürlüğümüz tarafından uygulanması planlanan bu proje, yapısı itibari
ile ülke genelindeki tüm Millî Eğitim Müdürlükleri ve okullara yaygınlaştırılabilir
niteliktedir.
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5. KATEGORİ
OLUMLU TUTUM VE DAVRANIŞLARIN GELİŞTİRİLMESİ
Tüm paydaşların (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel…) sosyal, kültürel
gelişimlerinin desteklenmesi; millî manevi değerlerin korunması; zararlı alışkanlıkların
önlenmesi; sağlıklı yaşam ve beslenme, trafik kurallarına uyma; okul kurallarının
benimsetilmesi, rehberlik gibi faaliyetler bu kategori kapsamındadır.
5.1. Millî, manevi, kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi
5.2. Sağlıklı beslenme ve yaşam
5.3. Zararlı alışkanlıkların önlenmesi
5.4. Spor faaliyetleri
5.5. Rehberlik faaliyetleri
5.6. Kurum kültürünün geliştirilmesi
5.7. Toplumsal kuralların içselleştirilmesi
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ÇOCUKLARIMIZ ECDADININ YOLUNDA
Alaattin YILMAZ, yilmazalaattin73@gmail.com,
Faruk AZAK, farukazak@gmail.com,
Eyüp DEMİR: 704946@meb.k12.tr – eyup03@hotmail.com, Yüksel Varlı Ortaokulu,
Beytullah ARPAÖZÜ, barpaözü@gmail.com,
Yavuz GÜLŞEN: yavuzbobinaj@hotmail.com,
Afyonkarahisar/Kadınana İmam Hatip Ortaokulu, 748645@meb.k12.tr.
ÖZET
Afyonkarahisar Merkez Kadınana İmam Hatip Ortaokulu olarak altı aylık sıkı bir
çalışma ile kurduğumuz mehter takımı, resmi bayram törenlerine katılan ve sivil toplum
kuruluşlarının değişik organizasyonlarında aranan bir ekip olmuştur. Mehter takımımız
Türkiye’de Ortaokul seviyesinde örneğine rastlayamadığımız bir şekilde bütün
enstrümanlarını kendi çalabilen, playback yapma ihtiyacı hissetmeyen bir takım olma
özelliğiyle özgündür. İlçeler dâhil yapılan etkinliklere çağrılması ve konserlerde aşırı
teveccüh görmesi sebebiyle sosyal medyada sıkça haber paylaşımları yapılmış, yerel ve
ulusal kanallarda değişik programlara konu olmuştur.
ABSTRACT
Ottomon Military Band of Afyonkarahisar
Kadınana İmam Hatip Secondary School has been
established after a six month hard training. It is now
a desirable team demanded in both national holiday
celebrations and civil society organizations. Our
Ottoman Military Band is unique fort hat all
members of team are able to play the instruments by
themselves without any need of playback. It is
invited to the activities performed in other towns
and it attracts attention in concerts As a result it has become trend topic in social media and
it has taken place in different kinds of programs in local and national channels.
1. Giriş
Kökleri tarihimizin derinliklerinde olan mehter, millî ve manevi geçmişimizle
irtibatımızı sağlayan yegâne vasıtalardan biridir. Afyonkarahisar Kadınana İmam Hatip
ortaokulu olarak biz, bu sebeple mazimizle daha sağlam bağlar kurmak için okulumuz
öğrencilerinden bir mehter takımı kurmanın gerekliliğine inandık. Tarihimizde derin izleri
olan, ihtişamından birçok Avrupa ülkesinin etkilendiği ve benzerini kurmaya çalıştığı
bilinen mehteri yaşatmayı ve yaygınlaştırmayı hedefledik. Mehterin yaşamasıyla
hatıralardaki izlerin canlandırılmasına öncülük etmeyi ve bu değeri tekrar ortaya çıkarmayı
arzuladık.
Son yıllarda Türkiye’de değişik okullarda mehter çalışmalarının yapıldığı
görülmektedir. Ancak araştırmalarımız sonucunda ulaşabildiğimiz kadarıyla ülkemizde
anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde yapılan çalışmaların özgün olmadığı, ya playback
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olarak ifade edilen dışarıdan müzik sesi desteğinin verildiği ya da bazı profesyonel kişilerin
çalgı aletlerinin kullanılması için mehter takımına dâhil edildiği görülmektedir.
Bu sebeple, mehter takımını kurmaya niyetlendiğimizde enstrüman çalacak
öğrencilerimizi eğitmenler bularak uzun bir süre eğitimden geçirdik. Bu şekilde
öğrencilerimiz hazır hale geldiler ve dışarıdan herhangi bir desteğe ya da kişiye ihtiyaç
duymadan takımı oluşturduk. Artık hiçbir destek almadan -ortaokul düzeyindeki
öğrencilerimizle- canlı performansla nevbet vurabilecek seviyeye ulaştık. Çalışmamız bu
yönüyle özgün bir çalışma oldu.
İmam Hatip Okulları kurulduğundan bu tarafa her zaman millî ve manevi
duygularla dolu, ecdadının ananesini yaşatma gayreti içinde olmuş ve geleceğini
geçmişinden aldığı değerlerle zenginleştirme çabası içerisine girmiştir. Bu projemizin ortaya
çıkmasındaki en büyük etken işte bu; “Ecdadın asırlar boyu oluşturduğu değerlerinden birini
gelecek nesillere aktarabilmek” olmuştur.
Bu duygularla çıktığımız yolda; hem okul olarak farklı projeler ortaya koymak, hem
öğrencilerimizin eğitimle beraber faydalı aktivitelerle gelişimine katkı sunmak ve hem de
maziyle müstakbel arasında bir köprü olmak istedik. Yapılan veli - öğrenci birebir görüşme
ve istişareleri sonucunda mehterin bu fikrimizle örtüştüğünün ayrıca yokluğunun halk
tarafından bir eksiklik olarak görüldüğünün kanaatine vardık. Bu destekle de mehter
takımını kurma kararı verdik.
2. Problem Durumu
Mehter takımlarının ülkemizde çok az oluşu
ve bu takımların da genellikle büyüklerden oluşu
sebebiyle takım kurmak için ihtiyaç olan malzeme
tedariki bu süreçte karşılaşılan en büyük
problemimizdi. Bu malzemeleri elde edebileceğimiz
büyük şehirlerdeki çok az tedarikçiye ulaşmak,
onlarla görüşmek ve öğrencilerimize uygun kıyafet
diktirmek ve malzemeleri temin etmek uzun ve
yorucu bir süreç olarak karşımıza çıktı.
Mehter takımını kurduktan sonra şehrimizdeki millî bayramlar, sivil toplum
kuruluşlarının faaliyetleri, toplantı, şenlik, açılış ve düğün gibi yerlere sürekli davet
edilmekteyiz. Hepsine yetişemeyecek olduğumuz için davet edenlere olumsuz cevap vermek
de bizim için ayrı bir negatif durum teşkil etmektedir.
3. Çalışmaların Amaç ve Hedefleri
Çalışmamızın amacı; geçmişimizi geleceğimize aktarırken, çocuklarımızı sosyal ve
kültürel yönden geliştirmek, günümüzün zararlı alışkanlıkları olan internet bağımlılığı,
sigara, alkol ve benzer alışkanlıklardan uzak tutmak, faydalı faaliyetlere yönlendirerek onları
kazanmak, ayrıca okulun öğretimle beraber hayata hazırlayan eğitici yönünü harekete
geçirmek; bu kazanımların sonucunda akademik başarıyla beraber, tarihini, gelenek ve
göreneklerini bilen, sosyal yönü yüksek, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen nesiller
yetiştirmektir.
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4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Okul mehter takımımızı kurmaya karar verdiğimizde işinin uzmanı olan eğitim ya da
eğitimciler aradık. Daha önce değişik illerde birçok mehter takımları çalıştıran eğitimci Eyüp
DEMİR ve yardımcısı Hüseyin GÜLLÜÇAY ile anlaştık. Bu eğitmenlerimiz vasıtasıyla
öğrencilerimiz arasından yetenekli 50 kişilik bir grup oluşturduk. Mehter takımı
enstrümanlarından zurnayı küçük yaştaki bir kişinin çalmasının zorluğu sebebiyle
eğitmenlerimiz zurna çalacaklarla 5 aylık özel bir çalışma yaptı. 2015 Mart ayından itibaren
diğer enstrümanlarla birlikte çalışmalar devam etti. Okul mehter takımımız 2015 yılı Nisan
ayı başında hazır hale geldi.
4.2. Plan
Faaliyet Tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Alaattin YILMAZ
Faaliyet-1

12 Nisan 2015

İl Kutlu Doğum Programı
Okul Müdürü
Okul Müdürü

Faaliyet-2

15 Nisan 2015
Alaattin YILMAZ

İkbal Thermal Otelde
Bakanlığımızın Merkezi
Seminerlerinden Birinde Gösteri

Erol DOĞAN
Faaliyet-3

20 Nisan 2015

İlimizin merkez Anıtpark’ta Gösteri
Okul Müdür Yardımcısı

Alaattin YILMAZ
Faaliyet-4

23 Nisan 2015
Okul Müdürü
Faruk AZAK

Faaliyet-5

10 Mayıs 2015
Okul Müdür Yardımcısı
Alaattin YILMAZ

Faaliyet-6

29 Mayıs 2015
Okul Müdürü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Programı Gösterisi

10 Mayıs Engelliler Haftası
Nedeniyle İl Programı Gösterisi
İlimizde Kapalı Spor Salonunda
Yapılan İmam Hatipliler Gecesi
Programı Gösterisi

Beytullah ARPAÖZÜ
Faaliyet-7

07 Nisan 2016

Yavuz GÜLŞEN

Okul Bahçemizde Regaib Kandili ile
ilgili etkinlikte Gösteri

Okul Aile Birliği Üyeleri

Faaliyet-8

Faruk AZAK

Yüksel Varlı Ortaokulu’nda

Okul Müdür Yardımcısı

Kutlu Doğum Programı Gösterisi

19 Nisan 2016

Beytullah ARPAÖZÜ
Hamidiye Ortaokulu’nda
Faaliyet-9

21 Nisan 2016

Yavuz GÜLŞEN
Kutlu Doğum Programı Gösterisi
Okul Aile Birliği Üyeleri
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Alaattin YILMAZ
Faaliyet-10

23 Nisan 2016
Okul Müdürü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı Programı Gösterisi

Projeyi Yürütecek Ekip:
Alaattin YILMAZ
Proje Başkanı

Eyüp DEMİR
Eğitmen

Faruk AZAK
Müdür Yardımcısı

Beytullah ARPAÖZÜ
Yavuz GÜLŞEN
Okul Aile Birliği

Hüseyin GÜLLÜÇAY
Eğitmen Yardımcısı
5. Uygulama
Çalışmanın Uygulanması: Bu çalışmamız 2014-2015 eğitim öğretim yılı Nisan ayı
itibariyle faal olarak uygulanmaktadır. Mehter takımı kurma fikri Ekim 2014 tarihinde
oluştu. Okul aile birliği başkanımız Beytullah ARPAÖZÜ ve Yardımcısı Yavuz GÜLŞEN’in
gayretleriyle 37 takım mehter kıyafeti temin ettik.
Mehter takımımızın hazırlık süreci bitince ilk gösterimizi 12 Nisan 2015 tarihinde İl
Millî Eğitim Müdürlüğümüzün koordine ettiği kutlu doğum programında icra ettik.
Ardından İkbal Thermal otelde daire başkanlarının da katıldığı Din Öğretimi Genel
Müdürlüğü’müzün merkezi seminerlerinden birinde (her ilden bir İmam Hatip Lisesi ve
İmam Hatip Ortaokul müdürlerinin bulunduğu bir seminer) istek üzerine gösteride
bulunduk. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilimizin en büyük
ve en işlek bulvarından il kapalı spor salonuna kadar değişik okullardan gelen öğrenciler,
bayrak ve flamalar eşliğinde mehter çalarak yaklaşık 3 km’lik yürüyüş gerçekleştirdik ve
programda konser verdik. Ayrıca kutlu doğum programı nedeni Afyonkarahisar
Merkezindeki Anıtpark’ta program icra ettik. 2015 yılında son olarak 10 Mayıs Engelliler
günü yürüyüşü ve programına katıldık. Bu program ve gösteriler ulusal kanallarda haber
olarak geçti ve sosyal medyada fazlaca paylaşıldı.
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2016 yılının 1. döneminde ise çalışmalarımıza önceki yıldan ayrılan öğrencilerin
yerine yeni öğrencilerin seçimi ile başladık. Mehter takımının kişi ve malzeme eksikliklerini
giderdik. Regaip kandilinde okul bahçemizde öğrenci ve velilerimize gösteride bulunduk.
Daha sonra kutlu doğum programı nedeni ile Afyonkarahisar Merkez Yüksel Varlı
(eğitmenimiz Eyüp DEMİR’in müdürlüğünü yaptığı okul) ve Hamidiye Ortaokullarında icra
edilen kutlu doğum programlarına katıldık. Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün
tertip ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı sebebiyle tertip ettiği
yürüyüşlere katıldık ve nevbet vurduk.

6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlana katkılar
Okul Mehter Takımımız; 1 Mehter Başı, 2 Nekkâreci, 3 zilci, 3 sancaktar, 3 tuğcu, 3
davulcu, 6 zurnacı, 13 çevgenci olmak üzere 34 kişiden oluşmaktadır.
2014-2015 eğitim ve öğretim yılında okul mehter takımımız 6. sınıftan 13 öğrenci, 7.
sınıftan 21 öğrenci, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında ise 6. sınıftan 4, 7. sınıftan 12 ve 8.
sınıftan 18 öğrenci şekline olmak üzere toplam 34 öğrenciden oluştu.
Mehter takımımız kuruluş kararıyla birlikte okulumuz öğrencileri ve velileri arasında
pozitif bir enerjiye sebep oldu. Takım konserler vermeye başlayınca beklentilerin üzerinde
bir teveccühle karşılaştı. Bu durum okul paydaşları üzerinde özgüveni artırdı. Yapılacak
diğer projeler için güç kaynağı oldu. Daha sonra ildeki aşırı ilgi ve sevgi mehter
takımımızdaki tüm öğrencilerde pozitif değişimlere sebep oldu. Öğrenciler girmiş oldukları
rolün ve görmüş oldukları teveccühün karşılığını verebileceği olgunluğa bürünmeye çalıştı.
Bu değişim şu şekilde özetlenebilir:
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Takımdaki tüm öğrencilerin özgüvenlerinin arttığı, sorumluluk duygularının geliştiği
gözlemlendi. Mehter takımındaki öğrencilerimizle beraber takımda olmayan ancak takımı
sahiplenen diğer öğrencilerimizde millî ve manevi değerlere sahip çıkmada birtakım
değişikliklerin olduğu fark edildi.
Okul kurallarına uymada eksiği olan öğrencilerimizden mehter takımına katılanların
bu problemlerinde gözle görülür oranda düzelmeler oldu. Ayrıca mehter takımızda bulunan
öğrencilerimizin devamsızlık problemleri % 75 oranında azaldı. Öğrencilerimizin -tam aksi
beklenirken- % 85’e yakınının yılsonu ortalamalarında ve TEOG sınavlarında başarısı arttı.
Velilerimizin çocuklarını ya da mehter takımını izlemek ya da durumunu sormak
üzere okula gelmesi öğretmen veli diyaloglarında artışlar sağladı.
Katıldığımız her davette gözlerin mehter takımımızda oluşu, en çok alkışı
mehterimizin alışı, ihtiyaç analizini doğru yaptığımızı, doğru adım attığımızı ve halkın
mehtere sevgisini bir kez daha teyit etti.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Her yıl, mezun olan öğrencilerimizin yerine bir alt sınıftan takviye yaparak yeni
katılımlar sağlıyor ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Okul mehter takımımız ilimizde bir farklılık oluşturdu ve örnek alınmaya başlandı.
Bizi gördükten sonra bazı okulların playback olsa da mehter çalışmaları yaptığı görüldü.
İki yıldır yürüttüğümüz çalışmaların sosyal platformlarda ve ulusal televizyonlarda
paylaşılması sonucu duyulan mehter takımımız örnek alınmaktadır. Bu değişik illerden
aldığımız telefonlardan anlaşılmaktadır. Bu
telefonların bir kısmı tebrik telefonu olmakla
beraber bir kısmı da mehter takımı kurmak isteyen
okul yöneticileri ve okul aile birliklerinin malzeme
temininin
ve
çalışmaların
nasıl
yapıldığı
konularında olmaktadır.
Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki;
açtığımız bu yolda gerek ilimiz Afyonkarahisar ve
gerekse ülkemizin değişik illerinde yürüyecekler ve mehter daha çok yaygınlaşacaktır.
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ÇANAKKALE SOKAĞI’NDA TARİHE YOLCULUK
Nihat KÖKSAL, 123181@meb.k12.tr,
Ahmet ÜNSAl, 123181@meb.k12.tr,
Halil İbrahim KESKİN, 123181@meb.k12.tr,
İhsan TAŞKIN, 123181@meb.k12.tr,
Ankara/Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
ÖZET
Çalışmamız; öğrencilerimizde kendi tarihlerini tanıma ve yaşatma, vatanına sahip çıkma
konusunda farkındalık oluşturacak bir çalışmadır. Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümünde
böyle bir çalışmayı, okulumuzun yapmış olması, özgünlüğümüzdür. Kavga eden, birlik
olmanın önemini bilmeyen öğrencilerin çokluğu nedeniyle okulumuzun 1. kat koridorunu
“Çanakkale Sokağı” yapmayı kararlaştırdık. Amacımız, öğrencilerimizin, tarihimizden güç
alarak, geleceklerine sahip çıkmaları, birlik beraberlik içinde yaşamanın önemini
kavramalarıdır. Disiplin olaylarında, en az % 50 düşüş, farkındalık anketlerinde “Okulumu
Seviyorum” sorusuna “Evet” diyen öğrenci sayısını % 55 arttırmak hedeflerimizdir. Çalışma,
tüm paydaşların katılımıyla yapılmış, sonunda belirlenen amaç ve hedeflerin üzerine
çıkılmıştır. Birçok okul ve kurum tarafından örnek alınan okulumuz öğrencileri çalışmadan
aldıkları millî ruhla bu konudaki tüm yarışmalara katılmış, Türkiye derecesi yapmışlardır.
Çalışmamız, ülkemiz gündeminde en önemli yaraya parmak basmaktadır.
ABSTRACT
Our work aims that our students will be aware of their own history and will be aware of
their ownership of the country. The authenticity of this work is based on its having been
prepared at 100th Anniversary of Çanakkale Victory. Due to the multiplicity of our students'
tendency to violence and not knowing the importance of unity, we decided to make the 1st
floor corridor of our school "Çanakkale Street". Our aim is to make our students, by taking
spiritual power from our national history, understand the importance of living together in
unity and owning their future. We have aimed at least 55 % increase in the number of
students who say "Yes" in the question "I love my school" in awareness questionnaires and at
least 50 % decrease in discipline incidents. This research has been carried out with the
participation of all beneficiaries and eventually we exceeded all the goals and objectives we
aimed at the beginning. With the national spirit they have taken by this project, our students,
which is sampled by many schools and institutions, has participated in all the contests in this
subject and they have been awarded by many national degrees in them. Our work is
demonstrating one of the most important problems on the agenda of the national education
system of Turkish Republic.
1. Giriş
Çalışmamız; Çanakkale ruhunun kardeşlik ikliminin, birlikte oluşun, kenetlenişin, fedakârlık
ikliminin ruhu olduğu, bizlerin de bu iklimlerin fedaileri olduğu mesajını vermektedir. Bu
çalışma, öğrencilerimizde kendi tarihlerini tanıma ve yaşatma, vatanına sahip çıkma
konusunda farkındalık oluşturmanın yanında, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe
yaşamanın ve maneviyatın önemini kavratacak çok geniş çaplı bir çalışmadır. Vatan, millet,
bayrak, kardeşlik ve iman gücü gibi kutsal ve manevi değerleri, güçlendirmek adına,
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öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın katılımıyla, kardeşçe ve tamamen kendi el
emeğimiz ile okul bütçesine dokunmadan yapmamız, çalışmamızı özgünleştirmektedir.
Okul müdürümüzün “Atalarımızın Çanakkale Savaşı’nda 15 yaşında cepheye giderek
vuruştuklarını, vatan savunmasında sırt sırta kardeşçe mücadele verdiklerini de mi bilmiyor
bu çocuklar.” ifadesinden yola çıkarak, Çanakkale Zaferimizin nasıl kazanıldığını
düşünerek, yenilikçi bir uygulama çalışması fikri oluşmuştur. Ayrıca, problem çözme
tekniklerinden Neden-Neden- tekniği de yine bizi aynı sonuca götürmüştür. Daha sonra,
öğrencilerimizle birlikte böyle bir uygulama çalışması yaparsak, onlara savaş atmosferi
yaşatabiliriz, böylelikle birlik olmanın önemini daha iyi sindirirler ve empati kurabilirler
diye düşündük. Geçmişi bilmek, geleceğe ışık tutar. Bu bağlamda, Çanakkale Zaferi’nin de
gücünü, kardeşlik duygusu ile birlik olmaktan ve iman gücünden aldığı gerçeğini
düşünerek, problemimizi tarihimizdeki bu ender olayı, okulumuzun 1. kat koridorunda
bizzat öğrencilerle birlikte görsellerle işleyerek, koridorda o atmosferi yaşatarak ve empati
kurdurarak çözme yoluna gittik. Japonların başarıyı yakalamak adına, her gencini mutlaka
ibret için Hiroşima bölgesine götürdüğünü de düşününce, gençlerimizin Çanakkale’yi
görmesi, daha da önem arz etmektedir. Mevcudu çok kalabalık bir okul olmamız nedeniyle,
her öğrencimizi Çanakkale’ye götüremeyeceğimizi düşünerek, Çanakkale’yi okulumuza
getirme çalışmasını gerçekleştirdik. Eğitim literatüründe; önemli gün ve haftalarda, millî
manevi ve kültürel değerler ile ilgili düzenlenen, yalnızca köşe çaplı, geçici, küçük
çalışmalara rastlanmıştır. Ancak, Türkiye’de çok geniş çaplı ve düzenlendiği yerde yıllarca
kalıcı bir çalışmayı, Zaferimizin 100. yılında yapmış bir kuruma rastlanmamıştır.
2. Problem Durumu
Okulumuz, çoğunluğu erkek öğrencilerin oluşturduğu bir kurumdur. Her okulda
olduğu gibi, bizim okulumuzda da öğrenciler arası kavga ve şiddete eğilim mevcuttur.
Birbirini şikâyet ederek kavga içinde olan, vicdan, merhamet, kardeş olma bilincinden
mahrum öğrencilerin fazlalığı öğretmenlerimiz tarafından belirlenmiştir. Öğrencilerimizin
birbirlerine sevgi ve tahammül göstermedikleri, birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini
bilmedikleri, maneviyat eğitimlerinin, vicdan ve merhamet gibi duygularının zayıf olduğu
sonuçları, yaptığımız değerlendirmeler sonucunda saptanmıştır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Öğrencilerimizin, tarihimizden güç alarak, geleceklerine sahip çıkmalarını, yön
vermelerini ve birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşamanın önemini kavramalarını sağlamak,
onları şiddet olaylarından uzak tutmak, bununla birlikte, öğrencilerimizin Çanakkale
Savaşı’nda askerlerimizin içinde bulundukları olumsuz şartları kavrayarak empati
kurmalarını ve bugünkü şartlarının kıymetini bilmelerini sağlamak, şükür, vicdan ve
merhamet duygularını güçlendirmek, imkansızlığın başarısızlığa sebep olmadığını onlara
göstermek ve iman gücünün önemini kavratmak, bugün ülkemizde hür, bağımsız ve huzur
içinde yaşayabilmemizin nedenleri konusunda, farkındalık yaratmak, ayrıca fiziki anlamda
koridorumuza tarihi bir müze görünümü vererek millî bir atmosfer yaratmak, bu yenilikçi
görünüm ile öğrencilerimizin psikolojik olarak rahatlamalarını sağlayarak, gerginliklerini
ortadan kaldırmak, Sonuç olarak, şikayet, kavga, şiddet gibi olumsuz davranışların
oranlarını hedeflediğimiz oranda azaltarak okula severek gelmelerini sağlamak çalışmanın
amacıdır.
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Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise; disiplin olaylarına karışan öğrenci
sayısını mevcut durumdan, % 40 azaltmak, anketlerde, Çanakkale Zaferinin kazanılmasını
sağlayan farkındalık sorularına “Evet” diyen öğrenci sayısını % 20’den % 55’e çıkarmaktır.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Çalışmamızda, veri inceleme, değerlendirme, anket, yüz yüze görüşmeler, Problem
Çözme Yöntem ve Teknikleri, Random Yöntemi gibi bilimsel yöntemler de kullanılmış,
sonuçlara göre çalışma belirlenmiştir. Daha sonra çalışmamız kapsamında; yaparak,
yaşayarak birlikte uygulama yöntemi, araştırma, soru-cevap ve anlatım yöntemlerinin
yanında empati kurma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Okulumuzun en uzun koridorunda
oluşturduğumuz bu çalışmanın her aşamasında, öğrencilerimiz bizzat yer almışlardır.
Meslek Lisesi olduğumuz için; her bölümden öğrenci, gerektiği yerde atölye öğretmenleriyle
birlikte, edindikleri mesleki bilgileri çalışmamız üzerinde uygulama fırsatı bulmuşlardır.
Örneğin çalışmadaki tabloların ve mobilya işlerinin tamamı mobilya bölümü öğrencilerimiz
tarafından temrinlik malzemeler ile yapılmıştır. Çalışmanın elektrik işleri, bölüm öğrencileri
tarafından öğretmenleriyle birlikte temrinlik malzemelerle döşenmiş, resim çalışmaları da
yine resim öğretmenleriyle birlikte yapılmıştır. Çalışmada yer alan yazınsal bilgilerin her biri
öğrencilerimiz tarafından araştırılmış ve görseller üzerine yerleştirilmiştir. Bu araştırma
uygulaması, onların zaferimizin detaylarını öğrenmelerinde oldukça etkili olmuştur.
Uygulama yöntemlerimiz, onların yaparak ve yaşayarak farkındalık kazanmalarında, empati
kurmalarında, Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasındaki asıl nedenleri kavramalarında,
ayrıntıları öğrenmelerinde, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, birlik olmanın önemini
kavramalarında oldukça etkili olmuştur.
4.2.
Plan
Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Ön Anket

1 Haziran 2014

15 Haziran 2014

Ekip

Tamamlandı

Projenin Çizimi

1 Temmuz 2014

31 Ağustos 2014

Ekip

Tamamlandı

Resim Çizim

1 Eylül 2014

12 Eylül 2014

Resim Öğr.

Tamamlandı

Mektuplar

15 Eylül 2014

18 Mart 2015

Ekip

Tamamlandı

Işıklı Sac - Kemer

15 Eylül 2014

18 Mart 2015

Atölyeler

Tamamlandı

Dönem Eşyaları

18 Mart 2015

31 Ağustos 2015

Ekip

Tamamlandı

Sinevizyon Ekranı

1 Eylül 2015

15 Eylül 2015

Atölyeler

Tamamlandı

Son Anket

14 Ocak 2016

22 Ocak 2016

Yönetim

Tamamlandı

Yemek Menüsü

Her 18 Mart

Her 18 Mart

Yönetim

Devam Ediyor

Çanakkale Gezileri

Her Yıl

Her Yıl

Yönetim

Devam Ediyor

Teneffüs Zilleri

Her Zaman

Her Zaman

Yönetim

Devam Ediyor

Tanıtım

Her Zaman

Her Zaman

Öğretmen

Devam Ediyor
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Çalışmanın Korunması

Her Zaman

Her Zaman

4 Öğrenci

Devam Ediyor

5. Uygulama
Ön anket çalışması yapılmış, koridor ölçüleri alınarak projemiz çizilmiştir. Projeye göre
Çanakkale Zaferi’nin en önemli ayrıntıları ilgili bölümlerde çeşitli görsellerle, materyallerle
ve yağlı boya resim çalışmaları ile etkileyici bir biçimde işlenmiştir. Döneme ait eşyalar
toplanarak, yapılan cam vitrin içine yerleştirilmiştir. Tüm koridor LED lambalarla
ışıklandırılmış, koridor girişi “Çanakkale Geçilmez” kemeriyle taçlandırılmıştır. Tavana
anıttaki gibi büyük Türk Bayrağı yapılmıştır. Detaylar tamamlanmış, aşağıdaki resimlerdeki
gibi öğrencileri etkileyebilecek her türlü görsel ve yazınsal bilgiye, çalışmamızda yer
verilmiştir. Çalışmada görev alarak, 2015 yılında Çanakkale Zaferi ile ilgili mektup ve afiş
yarışmasında derece alan öğrencilerin çalışmaları, onları onore, diğerlerini de teşvik için
çalışmada kalıcı olarak sergilenmiştir. İl, ilçe müdürleri, kaymakam, diğer yöneticiler ve
dışarıdan birçok müdür ve öğretmenin katılımıyla açılış töreni yapılmıştır. Çalışma her
sınıfa, en az 1 ders saatinde özel olarak gezdirilerek, Tarih ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenleri tarafından anlatılmakta, yapılan görseller tek tek kavratılmakta, şehitlerimizin
ruhuna birer Fatiha okutulmaktadır. Gerektiği zaman da tarih dersleri bu çalışma ile
işlenmektedir. Her yıl, yeni kayıt 9. sınıflara da aynı uygulamanın yapılması planlanmıştır.
Çanakkale Savaşı’nda verilen asker menüsünün aynısı, okul yemekhanesinde 18 Martta ve
ayda bir verilmektedir. Teneffüs zilleri Çanakkale Türküsü olarak ayarlanmıştır. Çalışmanın
girişine büyük sinevizyon ekranı takılmış, Çanakkale Zaferi ile ilgili etkileyici videolar
yüklenerek gösterilmektedir. Her sınıfın en başarılı öğrencisi, her yıl Çanakkale Gezisi ile
ödüllendirilmektedir. 4 gönüllü öğrenciye sorumluluk verilmiş, çalışmayı kontrol etmekle
görevlendirilmiştir. Memnuniyet düzeyi, hedef kitleye “Çalışmadan Memnuniyet” ölçülmüş,
%88 oranında memnuniyet sonucu alınmıştır.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Müze tarzında ve hoş bir mekânda eğitim öğretim görmeleri, psikolojik olarak rahat
hissetmelerini sağlamış, dolayısıyla ibret verici bu tarihi çalışma, disiplin olaylarına karışma
oranlarının hedeflenen düzeyde azalmasını sağlamıştır. Önceden yarışmalara hiç katılım yok
iken, geçen yıl, Türkiye genelindeki “Ecdada Mektup” yarışmasına 250 mektup
gönderilmiştir. 1 Öğrencimiz, il ve Türkiye derecesi almış, 1 aylık Almanya kültür ve eğitim
gezisi ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca mektubu Bakanlığın kitapçığında basılmıştır. 1
öğrencimiz, Çanakkale Zaferi konulu Afiş Tasarımı Yarışmasında il derecesi almıştır. Bu yıl
Türkiye çapında düzenlenen “Direnişin Adı İstiklal Destanın Adı Çanakkale” adlı Mektup
Yarışmasında 1 öğrencimiz İl Birincisi olmuş ve ödüllendirilmiştir. 10 öğrencimiz ise bu yıl il
genelinde düzenlenen “Rübailerle Çanakkale” konulu Rübai Yarışmasına katılmış, 7’si il
genelinde derece yapmış ve İstanbul Gezisi ile ödüllendirilmiştir. Ahmet Yesevî Yılı dolayısı
ile bu yıl İl genelindeki Hikmet ve kompozisyon yarışmasına 2 Hikmet ve 1 kompozisyon ile
katılmışlardır. Çalışmadan aldıkları manevi duygularla yazdıkları kompozisyon ve
Hikmetler ile 1 öğrencimiz ilçe Hikmet birincisi, 1öğrencimiz Hikmet üçüncüsü, bir
öğrencimiz de kompozisyon ilçe birincisi olmuştur. Kökende kardeş oldukları bilincine
varmış, birçok öğrencimiz alt sınıflardan birer kardeş edinmişlerdir. Üniversiteye hazırlanan
öğrenciler için “Yardımlaşmak Güzeldir” adlı test kitabı yardımı kampanyası
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düzenlemişlerdir. 30 öğrencimiz Çanakkale’de 57. Alay Yürüyüşüne gönüllü olarak
katılmıştır. Okulumuz, kavga eden değil, millî ve manevi değerlere önem veren öğrencilere
sahip olmuştur. 1. Kat koridorumuz, görsel açıdan sıradan okul koridoru dışına çıkmış,
tarihi bir müze görüntüsüne sahip olmuştur. Okul müdürümüzün Çanakkale Zaferi ile ilgili
bir köşe yazısı yayınlanmıştır. Türkiye genelinde “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var ”projesi
kapsamında Türkiye’den 3 yetim öğrenciye 1 yıllık eğitim yardımı, 3 sınıfımızın ortaklaşa
para toplamasıyla yapılmaktadır. Bu sınıflar, İnsani Yardım Vakfı tarafından Teşekkür Beratı
almıştır. Çalışmamız kapsamında şehitlerimize de sürekli Fatiha gönderilmektedir.
Çalışma sonunda, disiplin ve kavga olaylarına karışan öğrenci sayısı mevcut durumdan
% 50 azalmıştır. Anketlerde Çanakkale Zaferinin kazanılmasını sağlayan farkındalık
sorularına “Evet” sayısı % 20’den % 57’ye yükselmiştir.

6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Okulumuza her yıl 9. Sınıf kayıtları ile birçok öğrenci gelmektedir. Çalışmamız
uyguladığımız koridorda yıllarca kalıcıdır. Diğer öğrenciler için yapılan uygulamalar, yeni
kayıt olan öğrenciler için de her yıl yapılacaktır. Bu durum, çalışmamızın sürdürülebilir
olmasını sağlamaktadır. Çalışma konumuzun, tüm okulları ilgilendirdiği düşünüldüğünde,
her okul için örnek alınıp her yerde yaygınlaşması mümkün olan bir çalışmadır.
Çalışmamızın açılış törenine birçok okul müdürü ve öğretmen katılmıştır. Bu katılım,
çalışmamızın yaygınlaşmasını sağlamıştır.
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DEDEM KORKUT: ESKİDEN YENİ YENİDEN ESKİ
Gül POLAT KANLI, gpollkka@gmail.com,
Zeki NOKTA, zekinokta@gmail.com,
Şefika Ebru DİKİCİ, , sebrudikici@gmail.com,
Bayram KÜÇÜK, bayramkucuk@msn.com,
Ebruh ÇETİNSAYA, cetinsayaebru@yahoo.com,
Hürriyet Anadolu Lisesi, 964304@meb.k12.tr.
ÖZET
Toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek; millî, manevi, kültürel değerleri
korumak; olumlu davranışları geliştirmek; okula aidiyet duygusunu pekiştirmek;
paydaşların sosyal, kültürel, bilimsel gelişimlerini desteklemek amacıyla Dede Korkut
Hikâyelerinden Boğaç Han adlı oyunun sahnelenmesine karar verildi. Çeşitli yöntemlerle
yenilikçi fikirler geliştirildi. Oyunda kullanılacak materyallerin atık geri dönüşüm
projesiyle üretilmesi planlanarak çalışmalara başlandı. Atık geri dönüşümü ve tasarım
çalışmalarına 11 öğretmen, 129 öğrenci katıldı. Oyun, Ankara Devlet Tiyatroları, Şinasi
Sahnesinde 510 kişiye sergilendi. Sonraki eğitim öğretim döneminde 295 öğrenciye
oyunun video çekimleri izletildi. Oyunda rol alan 3 öğrenci okul öğrenci meclisine, 1
öğrenci meclis başkanlığına seçildi. Proje kapsamında, bilim şenliği ve çeşitli geziler
düzenlenerek 6 proje gerçekleştirildi. Bakanlığımızla protokol imzalayan bir tiyatro
topluluğuna oyun metni ve hazırlanan materyaller gönderildi. Oyun, Hatay’da 16
okulda sahnelendi.
ABSTRACT
It was decided to stage a play called “Boğaç Han” from Dede Korkut
stories in order to strengthen social solidarity, to protect national, spiritual,
and cultural values, to develop positive behaviors, to strengthen sense of
belonging to school and to support the social cultural developments of
participants. Innovative ideas were developed through specific methods. The meterials
used in the play was produced by the waste recycling process. 11 teachers and 129
students contributed to the recycling and design works. The play was performed to an
audience of 510 people at Şinasi Theater Hall which is one of the state theaters in
Ankara. In the next academic year the video of the play was shown to 295 students. 3
students who took role in the play were elected to Student Council of the school. One of
them was elected to the presidency of the council. Within the scope of the project, 6 sub
projects were realized by carrying out a science festival and various trips. The text of the
play and prepared materials were sent to a local theater company which signed a
protocol with the Ministry of Education. The play was staged at 16 schools in Hatay.
1. Giriş
Eğitimdeki uygulamaların olumlu hale getirilmesinde eğitim ortamlarının güvenli
olması son derece önemlidir. Güvenli ortamların başlıca koşulu da o ortamlardaki
olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesidir. “Okullarda Güvenli Ortamın
Sağlanması Strateji ve Eylem Planı” doğrultusunda okulumuzda bir yürütme kurulu
oluşturulmuş ve bu kurulda olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesine ihtiyaç
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duyulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, yaparak ve yaşayarak uygulanan eğitimin
olumlu tutum ve davranışlar geliştireceği kanaatine varılmıştır. Bu kanaatten yola
çıkılarak bir tiyatro oyununun sahnelenmesine karar verilmiştir. Bilindiği gibi tiyatro;
dramatik metin, oyunculuk, sahneleme, sahne tasarımı, sahne giysisi, sahne müziği,
ışıklama ve sahne tekniği öğelerinin tümünü içeren kolektif bir sanat dalıdır. Ayrıca
tiyatro bireye kişilik ve kimlik kazandırmada, bireyin sosyalleşmesinde,
olgunlaşmasında, toplumsal dayanışma bilincinin geliştirilmesinde; millî, manevi,
kültürel değerlerin korunması ve aktarılmasında etkilidir. Pek çok eğitim-öğretim
kurumu tiyatronun kazandırdığı bu olumlu tutum ve davranışların farkında olarak
çeşitli tiyatro oyunlarını sahnelemektedir. Bizim çalışmamızın benzer çalışmalardan
farklılıkları şunlardır: Çalışmamızda bilim ve sanatın temel ilkeleri bir arada
kullanılmıştır. Kullanılan tüm materyaller, bir atık geri dönüşüm projesi olarak
hazırlanmış ve değerlendirilmiştir. Dekor, aksesuar ve kostümler öğrenci ve
öğretmenlerin el emekleri ile atık malzemelerden yararlanılarak kolektif biçimde
hazırlanmıştır. Tarihle günümüz arasında bir köprü kurulmuştur. Dede Korkut
Hikâyeleri konu olarak seçilip özgün müziklerle günümüze taşınmıştır. Afiş ve
davetiyeler öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.
2. Problem Durumu
Teknolojik olanakların artmasıyla, gençler bilgiye ulaşmak ve sosyalleşmek için
farklı yöntemler kullanmaktadır. Bu durum gençleri bireyselleştirmekte, sosyal, kültürel,
bilimsel faaliyetlerden uzaklaştırmakta, millî manevi değerlerin unutulmasına sebep
olmaktadır. Bu durum toplumun küçük bir parçası olan okulumuz için de geçerlidir. Bu
doğrultuda “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanması Eylem Planı” temel alınarak;
okulun tüm paydaşlarıyla bedensel, ruhsal olarak mutlu ve başarılı olabilmesini
sağlayacak her türlü alt yapının oluşturulması hedeflenmiş ve bu proje hayata
geçirilmiştir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bu çalışmayla olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi kapsamında; tüm
paydaşların sosyal, kültürel, bilimsel gelişimlerinin desteklenmesi; millî manevi
değerlerin korunması, okula aidiyet duygusunun pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu
doğrultuda şu hedefler belirlenmiştir:
510 kişinin mayıs ayında seyredeceği bir tiyatro oyununun sergilenmesi. Millî,
manevi değerleri pekiştirecek bir oyun seçilmesi. Oyunu metninin üç kişilik öğretmen
ekibi tarafından ekim sonuna kadar seçilip uyarlanması. 42 kişilik oyuncu kadrosunun
kasım sonuna kadar seçilmesi. Sahne tasarımı ve sahne giysilerinin atıkları
değerlendirme yoluyla 7 öğretmen ve 30 öğrenci tarafından nisan sonuna kadar
hazırlanması. Işık ve müziklerin 4 öğretmen ve 6 öğrenciden oluşan bir ekiple nisan
sonuna kadar hazırlanması.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Oyun hazırlanırken, tiyatronun kazandırdığı temel faydalar çerçevesinde çeşitli
kuramlardan, yöntem ve tekniklerden faydalanılmıştır. Oyuncu seçimi yapılırken
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öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınmış ve çoklu zekâ kuramından
yararlanılmıştır. Dekor, kostüm ve aksesuarlar hazırlanırken araştırma, inceleme, beyin
fırtınası, keşfetme yoluyla öğrenme teknikleri; okuma aşamasında anlatma, soru-cevap,
okuma, beyin fırtınası yöntemleri; sahnelenme aşamasında gözlem, dramatizasyon,
problem çözme, tartışma, sunuş yöntemleri kullanılmıştır. Genel olarak tüm aşamalarda
grup çalışması yapılmıştır.
4.2.
Plan
Faaliyet

Başlama
tarihi

Bitiş tarihi

Performans
Göstergesi

Sorumlu

1- Oyun seçimi

29 Eylül

15 Ekim

2 öğretmen

2-Kadro seçimi

15 Ekim

28 Kasım

4 öğretmen

3- Sahne, dekor,
kostüm ve
15 Ekim
aksesuar ekibi
seçimi

28 Kasım

7 öğretmen

4- Işık ve müzik
15 Ekim
ekibi seçimi

28 Kasım

4 öğretmen

5- Afiş ve
davetiye
tasarım ekibi
seçimi

15 Ekim

28 Kasım

4 öğretmen

6- Okuma
çalışmaları

1 Aralık

23 Ocak

4 öğretmen
42 öğrenci

7- Dekor,
kostüm ve
aksesuar
hazırlanması

1 Aralık

30 Nisan

730 öğrenci

8- Sahne
çalışmaları

9 Şubat

28 Mayıs

4 öğretmen
42 öğrenci

9- Işık ve müzik
9 Şubat
çalışmaları

30 Nisan

4 öğretmen
6 öğrenci

11- Oyunun
sergileneceği
sahnenin
belirlenmesi

2 Mart

27 Mart

2 öğretmen
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Açıklamalar

12 oyun
Millî ve manevi değerleri
incelenerek
benimsetmeye uygun olduğu
“Boğaç Han” seçildi. için “Boğaç Han” seçilmiştir.
Seçmelere
Öğrenciler; özelliklerine, ilgi
başvuran 86
alanlarına ve yeteneklerine göre
öğrenciden 42’si
ekiplere ayrılmıştır.
seçildi.
Görevli
Öğrenciler; özelliklerine, ilgi
öğretmenler
alanlarına ve yeteneklerine göre
tarafından 30
öğrenci belirlendi. ekiplere ayrılmıştır.
Görevli
öğretmenler
tarafından 6
öğrenci seçildi.
Görevli
öğretmenler
çalışmalara başladı.

Öğrenciler; özelliklerine, ilgi
alanlarına ve yeteneklerine göre
ekiplere ayrılmıştır.

Okuma çalışmaları
yapıldı.

42
kişilik
ekiple
okuma,
seslendirme
çalışmaları
yürütülmüştür.

42 çizme,
33 böke, şapka,
11 pelerin,
7 kılıç, 3 çadır,
4 gürz, 3 kalkan, 2
kütük, 3 yay,
6 mızrak, 2 ağaç,1
çeşme 33 kostüm
yapıldı.
Çalışmalar
sürdürüldü.
Işık seçimi ve
müzik araştırması
yapıldı.
Şinasi Sahnesi
belirlendi.

Öğretmenlerimiz oyunun ve
dönemin ruhuna uygun afiş ve
davetiye tasarımı yapmıştır.

Pet şişe, yumurta kolileri, çöp
kovaları ve kapakları, tahtalar,
alüminyum
folyo,
lamba
karpuzu, kumaş, kürk, deri gibi
atık malzemelerden dekor,
kostüm
ve
aksesuarlar
yapılmıştır.
Canlandırma, seslendirme rol
yapma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Sahnelemeye
ve
tablolara
uygun müzik ve ışık seçimi,
yapılmıştır.
Resmi
kurumlarla
yazışmalar yapılmıştır.

gerekli

10- Davetiye ve
afiş tasarla-ma 1 Nisan
çalışmaları

12- Oyunun
sahnelenmesi

29 Mayıs
2015 Saat:
19.30

30 Nisan

4 öğretmen
4 öğrenci

Okul idaresi,
tüm öğretmenler,
29 Mayıs 2015 görevli
Saat: 21.30
82 öğrenci,
karşılamada
görevli 20
öğrenci

Davetiye ve afişler
tasarlandı.

Tasarım çalışmaları yapılmıştır.

Oyun başarıyla 510
izleyiciye
Oyun,
tiyatro
sahnesinde
sahnelendi.
belirlenen
gün
ve
saatte
hazırlanan dekor, aksesuar ve
kostümler kullanılarak, ışık ve
müzik eşliğinde kolektif bir
çalışmayla sahnelenmiştir.

5. Uygulama
Hazırlanan
plan
doğrultusunda
uygulama
çalışmalarına geçilmiştir. Millî ve manevi değerlerimize
uygun oyun seçimi yapılmıştır. Oyunda görev alacak
ekipler belirlenmiştir. Ekipler çalışmalarına başlamıştır.
Dekor, kostüm ve aksesuar malzemeleri için atık
maddeler temin edilmiştir. Bu malzemelerden oyunda
kullanılacak kostüm, aksesuar ve dekor yapılmıştır.
Örneğin yumurta kolilerinden gürzler, çöp kutusu
kapaklarından kalkanlar yapılmıştır. Kullanılan her türlü
dekor, kostüm ve aksesuarlar öğretmen ve öğrencilerin el emeği ile hazırlanmıştır.
Okuma, sahneleme, prova çalışmaları yapılmıştır. Afiş ve davetiyeler tasarlanmıştır.
Oyun, 29 Mayıs 2015 tarihinde sahnelenmiştir. Oyun sahnelendikten sonra hazırlanan
dekor, kostüm ve aksesuarlar bir çadır kurularak, bilim şenliğinde okul bahçesinde
sergilenmiştir. Oyunda rol alan öğrencilerin bir sonraki eğitim- öğretim yılında okuldaki
projelerde aktif görev aldıkları görülmüştür. Tiyatro oyununda rol alan ve okul öğrenci
meclisine seçilen öğrencilerimiz 2015-2016 eğitim- öğretim yılında, atık maddelerin
kullanımı, çevre duyarlılığı gibi projelerde liderlik yapmışlardır. Okul arkadaşlarını da
bu konuda yönlendirmişlerdir. 2015-2016 eğitim –öğretim yılında toplam 320 öğrenci, 25
öğretmen toplum hizmetleri projelerine katılmıştır. Etkinliklerin olası sonuçları
değerlendirilmektedir.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Yapılan çalışmayla olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi kapsamındaki
amaçlara ve bu amaçlar doğrultusunda belirlenen hedeflere şu şekilde ulaşıldığı
gözlemlenmiştir: Tüm paydaşlar belirlenen zamanlarda sosyal, kültürel, bilimsel
nitelikli bu faaliyetten haberdar edilmiştir. Faaliyetlere 82 öğrenciyle başlanmış, çalışma
sonucunda 47 öğrencinin daha çalışma süreçlerine katılım sağladığı belirlenmiştir. Oyun
sergilendikten sonra tüm sınıf seviyelerindeki pek çok öğrenci bu tip çalışmalara
katılmak istediğini belirtmiştir. Oyun 510 kişiye sahnelenmiştir. Oyunun video çekimleri
yapılıp daha sonraki aşamalarda oyunu izleyemeyen kişilerin de izlemesi sağlanmıştır.
Atık malzemelerden yapılan materyaller bir Türk çadırı kurularak 600 kişinin katıldığı
bilim şenliğinde sergilenmiştir. Atık malzemelerden materyal hazırlama etkinliğinde 30
öğrenci, 7 öğretmenle göreve başlanmış, bu sayı çalışma sonucunda 52 öğrenci, 11
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öğretmene çıkmıştır. 2015-2016 eğitim – öğretim yılında atık materyalleri değerlendirme
projesine devam edilmiş, 18 öğrenci ve 2 danışman öğretmen ve 2 rehber öğretmenden
oluşan Okul Öğrenci Meclisinde karar alınarak, çevre duyarlılığı çalışmalarına devam
edilmiştir. Çalışmaların bütçesinde çevredeki kurum ve kuruluşlardan yardım alınmış,
Okul Aile Birliği’nden harcama yapılmamıştır.
Sonuç olarak çalışmaya katılan öğrencilerin kendilerini rahat ifade ettikleri,
özgüvenlerinin pekiştiği, başkalarının kişiliğine ve farklılıklarına saygı duymayı
öğrendikleri; beden, ses ve düşünce yapılarını keşfettikleri, doğaçlama yeteneklerinin
geliştiği, grupla çalışabilme becerilerinin geliştiği gözlemlenmiştir. Tüm paydaşların
okula aidiyet duygularının pekiştiği geri bildirimler yoluyla anlaşılmıştır.
6.2.
Sürdürebilirlik ve yaygınlaştırabilirlik
Çalışmanın diğer okul ve kurumlar için örnek teşkil edebileceğini düşünüyoruz.
Çalışma sonucunda ilgili bakanlıkla protokol imzalayan bir tiyatro topluluğu
okulumuza ulaşmış, oyun tekstini, oyunda kullanılan materyalleri, okulumuzdan
istemiştir. Oyun teksti ve hazırlanan materyaller bu amatör topluluğa teslim edilmiştir.
Oyunumuz, bu amatör tiyatro topluluğu tarafından Hatay ilinde 16 okulda

sahnelenmiştir.
KAYNAKLAR
Hasan Erkek ‘’Boğaç Han’’ teksti, Devlet Tiyatroları arşivi, 2008 (Uyarlama Zeki Nokta,
2014)
Gülzada Rıskulova 40 Jigit – Kumanbek (Manas Destanı)
TRT Çocuk, Dede Korkut Hikayeleri Jenerik Müziği
Altai Kai Müzikleri
Türk Dünyası Müzikleri
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7EDİ GÜZEL ADAM SANAT&EDEBİYAT TOPLULUĞU
Yunus Emre ALTUNTAŞ, tuvayrek@yahoo.com,
Kadir KARİP, karip.kadir16@gmail.com,
Aslı KANDIR, canakkale17@hotmail.com,
Cahide ÖZGÜR, a.konat@yahoo.com,
Zehra PALACI, zpalaci@hotmail.com,
Bursa Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 751327@meb.k12.tr.
ÖZET
7edi Güzel Adam Sanat ve Edebiyat Topluluğu projemiz öğrenci merkezli bir tecrübe
paylaşımı ve kişisel yeteneklerin desteklenmesi projesidir. Lise öğrencilerine yönelik bu
projemizde amaç öğrencilerin gönüllülük esasına göre ders saatleri dışında sanat ve edebiyat
konuları çerçevesinde bilgi ve görgülerini artırmak; kişisel merak ve uğraşlarını toplulukla
paylaşarak kendilerini gerçekleştirme süreçlerine yardımcı olmaktır. Bu amaçla bir araya
gelen 130 öğrenci bir yıl boyunca şiir, sanat, edebiyat, tarih, sinema, tiyatro, müzik, resim ve
daha pek çok alanda öne çıkan isimleri tanımış; atölye çalışmaları yapılmış; kısa filmler
çekilmiş; daha pek çok konu işlenmiş ve oturumlarda öğrencilerimiz kendi ürünlerini
sergilemişlerdir. Projemizin sonucunda %98 memnuniyet sağlanmış; topluluğa üye 28
öğrencimiz yazar veya şair olarak ürünler vermiş; 8 öğrencimiz muhtelif yarışmalarda
Türkiye Birinciliği ve il birincilikleri elde etmiştir.
ABSTRACT
Our seven beautiful men Art and Literature Group is a workshop which is based on
student-centered experience sharing and assistance of personal skills. The aim of this project
for the high school students is to increase the knowledge and manner of the students in the
context of art and liteature on the basis of volunteerism; to help the students in the process of
self-realization by sharing their curiosity with the community. For this purpose, 130 of our
students recognized many outstanding names that stands out in the fields of poetry, art,
literature, history, cinema, theatre, music and painting; workshops and short films were
made; many topics were studied and finally, the students exhibited their own products in
sessionsIn consequence of our project, we provided %98 satisfaction;28 students who were
the members of our group gave their products as writers and poets;8 of our students won
Turkey championships and provincial championships in various literature competitions.
1. Giriş
7edi Güzel Adam Sanat&Edebiyat Topluluğumuz
öğrencilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde 2015 Ekim ayında
kurulmuştur. Topluluğumuz her hafta Perşembe günü ders
dışı saatlerde okul kütüphanesinde bir araya gelerek yaklaşık
iki saat süren oturumlar gerçekleştirmiş, tatil günleri hariç bu
oturumlar bugüne kadar düzenli olarak devam etmiştir ve
devam etmektedir. Çalışmamızın temel felsefesi kendi
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kendine öğrenme/öğrenmeyi öğrenme/ sorgulayarak öğrenme anlayışı çerçevesinde
gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilerimizin merak ettiği konuları tartışmalarına fırsat
tanımak; bu sayede bilgi, görgü ve tecrübelerini artırmalarına yardımcı olmaktır.
Yaptığımız bu çalışma öğrencilerimizin, temel kaynakların ve ders kitaplarının
dışında hem kendi yeteneklerini sergilemeleri hem de sinema, plastik sanatlar, sosyal
medya, karikatür, şiir, mizah, fotoğrafçılık, resim, hitabet, estetik, yazarlık atölyesi, güncel
tarihi bilgiler, sosyoloji, psikoloji gibi öğrencilerin her an ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi ve
tecrübe paylaşımı yapabilecekleri bir platform olması bakımından özgün bir çalışmadır.
2. Problem Durumu
Projeye başlarken öğrencilerimizin güncel
tercihlerinde
daha
çok
popüler
konulardan
etkilendiklerini, sosyal ağlardan güvenilir olmasa da
örnekler aldıklarını ve kültür-sanat-edebiyat alanlarında
kendilerini
yönlendirecek
rehberlere
ihtiyaç
duyduklarını tespit ettik. Bu amaçla topluluğa ismini
yazdıran 50 öğrenci üzerinde kapsamlı bir anket yaptık.
Anket
sonuçlarına
göre
öğrencilerimiz
televizyondan, internetteki sosyal ağlardan ve
çevresindeki arkadaşlarından ne görüyorlarsa daha çok
onları taklit ederek bilinçsiz ve amaçsız bir kültürlenme
süreci yaşıyorlardı. Bu durumu eğitim/öğretimimiz ve
millî eğitimimizin temel politikaları açısından problemli
gördüğümüz için onlara rehberlik edecek, faydalı
kazanımlar edinebilecekleri bir ortam eksikliği
bulunduğunu fark ettik.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amacı
Çalışmamızın amacı öğrencilerimizin ders kitaplarında her zaman bulamadıkları,
sosyal ağlarda sağlıklı şekilde ulaşamadıkları bilgilere ve tavsiyelere kolayca ulaşmalarını
sağlamak; özellikle dostluk ve muhabbet çerçevesinde tecrübe ve bilgi paylaşımı
yapabilecekleri öğretmenlerimizin de refakat ettiği bir ortam sağlamaktır. Bu sayede
öğrencilerimizin yöntemsiz, amaçsız ve çoğu zaman kendilerine dini/millî/ahlaki
noktalarda zarar verebilecek popüler kültür öğelerinden uzaklaşarak yerli/millî/ahlaki
değer ölçüleri içerisinde kültürel kazanım edinebilecekleri bir topluluk oluşturmayı
amaçladık.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Projemizin devam ettiği yaklaşık 6 aylık dönemde toplamda 100 öğrenciye ulaşmayı
hedefledik. Çalışmamız eğitim/öğretim yılı içerisinde her Perşembe toplanmak üzere
sınırlandırılmıştır. Bu süre içerisinde katılımcı öğrencilerimizin temel düzeyde güncel
edebiyat, sanat, sinema, resim, tiyatro, dergi, sosyal medya ve kültürel ortamı tanımalarını
hedefledik. Örneğin; Modern şiirimizin akımları, günümüzde yazan etkili şairler,
günümüzün edebiyat dergileri, Türk Sineması ve yönetmenler, 7edi Güzel Adam kimlerdir,
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Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin büyük isimleri, okuyabileceğimiz karikatür
dergileri, günümüz öykücüleri, faydalı yayınlar ve kişisel gelişim kitapları vb. konularda
Millî Eğitimimizin Temel Esaslarına uygun şekilde öğrencilerimizi bilgilendirmek.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Çalışmamızda beyin fırtınası, serbest paylaşım, grup çalışması, uygulamalı eğitim,
örneklem üzerinden geliştirme yöntemleri kullanılmıştır. Etkinliklerimizde grubumuzdaki
herkesin fikirlerine önem vererek deyin fırtınası yöntemini oldukça sık kullandık.
4.2. Plan
Çalışmamız 8 Ekim’den itibaren tatil günleri hariç her Perşembe saat 12.00-13.20
arasında sorumlu öğretmenin uhdesinde Nisan ayı sonuna kadar gerçekleştirilmek üzere
planlanmıştır. Etkinliklerde çoğunlukla okul müdürümüz bizzat sorumlu öğretmen olarak
görev almıştır. Her haftanın/oturumun konusu takvim çerçevesinde belirlenmiş olup bir
hafta öncesinden topluluk sayfasından ilan edilmiştir. Buna göre tatil günleri hariç toplam 25
oturum yapılması planlanmış olup ilgili oturumlar gerçekleştirilmiştir. Haftalara dağılmış
oturum planımız ve konuları şu şekildedir;

Oturum

Konu

Sorumlu

Oturum

Konu

Sorumlu

1.Hafta

Cahit Zarifoğlu’nu
tanıyalım

Görevli
Öğretmen

13.Hafta

Modern Türk ŞiiriGünümüz

Görevli
Öğretmen

2.Hafta

Nuri Pakdil’i
tanıyalım

Görevli
Öğretmen

14.Hafta

Edebiyat Dergilerini
tanıyalım

Görevli
Öğretmen

3.Hafta

Rasim Özdenören’i
tanıyalım

Görevli
Öğretmen

15.Hafta

Tiyatro sanatı ve önemi

Görevli
Öğretmen

4.Hafta

Alaaddin Özdenören’i
tanıyalım

Görevli
Öğretmen

16.Hafta

İsmet Özel’i tanıyalım

Görevli
Öğretmen

5.Hafta

Erdem Bayazıt’ı
tanıyalım

Görevli
Öğretmen

17.Hafta

Turgut Uyar’ı tanıyalım

Görevli
Öğretmen

6.Hafta

M.Akif İnan’ı
tanıyalım

Görevli
Öğretmen

18.Hafta

Şiir niçin önemlidir?

Görevli
Öğretmen

7.Hafta

Sezai Karakoç’u
tanıyalım

Görevli
Öğretmen

19.Hafta

Türk Halk Müziğimizin
ozanları-Neşet Ertaş

Görevli
Öğretmen

8.Hafta

Malcolm-X’i tanıyalım

Görevli
Öğretmen

20.Hafta

Türk Sineması-dünü ve
bugünü

Görevli
Öğretmen

9.Hafta

Aliya İzzetbegoviç’i
tanıyalım

Görevli
Öğretmen

21.Hafta

Sosyal medya nedir,
nasıl kullanılmalıdır?

Görevli
Öğretmen

10.Hafta

Necip Fazıl’ı tanıyalım

Görevli
Öğretmen

22.Hafta

Türk Sanat
Müziği/Büyük üstadlar

Görevli
Öğretmen
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11.Hafta

Modern Türk ŞiiriGiriş

Görevli
Öğretmen

23.Hafta

Dünya Sineması-İyi
örnekler

Görevli
Öğretmen

12.Hafta

Modern Türk ŞiiriAkımlar

Görevli
Öğretmen

24.Hafta

Türk Resim sanatı

Görevli
Öğretmen

5. Uygulama

Çalışmamızda öğrencinin ilgisini çekecek unsurları kullanmaya ve bir ders
ortamından çok bir paylaşım ortamı olmasına dikkat ettik. Oturumlarımızı kütüphanede
gerçekleştirdik ve kütüphanemizde de 8000 kitap bulunduğu için katılımcıların kitapla da
ünsiyet kurmalarına yardımcı olduk. Bu çerçevede her hafta yapılan oturumumuz şu şekilde
gerçekleştirilmiştir;
a-Kısa Film Gösterimi: Öğrencilerin dikkatini çekecek, öğretici, eğlenceli, kıssadan
hisse çıkarabilecekleri 10-15 dakikayı geçmeyen filmlerin gösterimi yapıldı. Ayrıca gösterilen
kısa filmler topluluğun sayfasından da aynı günün akşamı paylaşıldı.
b-Haftanın konusu: Genel olarak konu takdim edildi ve bu konuda öğrencilerin
fikirleri alındı.
c-Öğrencilerin
ürünlerinin
dinlenmesi:
Şiir-deneme-hikaye
vb.
yazan
öğrencilerimizin eserleri dinlendi ve ardından öneriler alındı.
d-Atölye çalışması: Ayaklı tahtada toplulukla birlikte şiir denemeleri yapıldı, hikaye
taslağı oluşturuldu.
e-Spontane Hitabet yarışması: Ayda bir yaptığımız bu etkinlikte bir torbadan istekli
bir öğrencinin rastgele seçtiği bir konuda 3 dakika boyunca aralıksız konuşma kuralı
getirdik. Bu sayede öğrenci o anda önüne konulan konu hakkında 3 dakika boyunca
zihnindeki bilgileri toparlayarak topluluğa hitap etme imkânı buldu.
f-Ödüllendirme: O oturumda sunum yapan, eserini paylaşan, özgün bir fikir ortaya
atanlara, spontane hitabette aralıksız 3 dakika konuşarak topluluğu ikna edenlere ödüller
verildi.
g-Oturum bir sonraki haftanın konusunun duyurulmasıyla sona erdi.
Bunların dışında oturumlarımızda Türk Halk ve Sanat Müziğinden örnekler, kısa
belgesel gösterimleri, film gösterimi ve tiyatromuzdan örnekler de sunuldu.

6. Sonuçlar
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6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Bu çalışmamız sayesinde öğrencilerimiz daha önce kulaktan duydukları 7edi Güzel
Adam’ın kim olduklarını, eserlerini, hayat mücadelelerini ve yaşam felsefelerini ayrıntılı
şekilde öğrendiler. Şiir yazmayan öğrenciler ilk denemelerini gerçekleştirdi, çoğu öğrencimiz
hediye ettiğimiz ajandalara günlük tutmaya başladılar. Kendisini ifade etme noktasında
sıkıntı yaşayanlar topluluk karşısında rahatlıkla konuşur hale geldiler ve zamanla değişik
programlarda sunuculuk yapmaya başladılar.
Çalışmanın başında olduğu gibi sonunda da yine 50 topluluk üyesi ile anket yaptık.
Bu ankette de ilk ankete benzer sorular sorduk. Buna göre; öğrencilerimizin %20’si
arkadaşlarının önerdiği filmleri izlediklerini, %80’i ise bildiği ve tanıdığı yönetmenleri
izlemeyi tercih ettiklerini; %18’inin popüler dizilerin kitaplarını okumayı tercih
ettiklerini(Harry Potter/Game Of Thrones/Da Vincinin Şifresi vb), %88’inin ise
kütüphaneden topluluğun önerdiği kitapları okumayı tercih ettiklerini ; %32’sinin popüler
şarkıları dinlediklerini ve Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği hakkında bir bilgileri
olmadığını, %68’inin ise artık müzik dinlerken daha seçici olduğunu ve THM ve TSM de
dinlemeye başladığını ; % 44’ünün güncel bir şairi takip etmediklerini,%56’sının ise
toplulukta konuşulan şairlerin şiirlerini okumaya başladıklarını; %78’inin hiç tiyatroya
gitmediklerini %22’sinin tiyatroyu merak ettiğini ve okul tiyatro ekibini izlediğini; %34’ünün
kendilerince bir şeyler yazdıklarını ama bunları kimseye okumadıklarını, %66’sının ise
yazmaya başladığını ve toplulukta bunu okumak istediğini; %64’ünün günlük tuttuklarını
ve arkadaşlarıyla bunu paylaştığını; %88’inin öğretmenlerin ödev olarak verdiklerinin
dışında kitap okumaya başladıklarını ifade etmişlerdir.
En somut netice ise topluluk üyesi
öğrencilerin değişik yarışmalarda kazandığı
başarılardır. Özgüvenleri artan öğrenciler
değişik yarışmalara başvurdular ve pek
çoğundan ödül alarak döndüler. Örneğin
topluluk üyesi bir öğrencimiz Çanakkale
Ecdada Mektup Yarışmasında Türkiye
Birincisi olmuş ve ödülünü devlet
büyüklerimizin elinden almıştır. Diğer bir
öğrencimiz ilimizde liseler arasında yapılan
Kutlu Doğum Hz. Peygamber’e Mektup Yarışmasında İl Birincisi, diğer bir başka öğrencimiz
ise Türkiye çapındaki bir STK’nın yaptığı resim yarışmasında Türkiye Birincisi seçilmiştir.
Başka bir öğrencimiz de Cahit Zarifoğlu şiir yarışmasından ödülle dönmüştür. Ayrıca
topluluğa devam eden öğrencilerimizin %75’i okulun dergisine bir eser göndermiş ve bu
eserlerin pek çoğu dergide veya duvar gazetesinde yayınlanmıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Çalışmamız her bakımdan tüm okullarda uygulanabilir ve sürdürülebilir bir projedir.
Alanında günceli takip eden edebiyat, tarih, felsefe ve rehber öğretmenlerinin katılımlarıyla
her lisede benzer topluluklar kurulabilir, öğrencilerin katılımı sağlanarak proje hayata
geçirilebilir. Projemiz maliyetinin çok az oluşu(sadece hediyeler için maliyet çıkartılmıştır)
ve tamamen insani kültürel/sanatsal/edebi tecrübelerin paylaşımına açık olduğu için
gönüllülük esasıyla tüm kurumlarda yaygınlaştırılabilir ve sürdürülebilir.
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KEÇEDE BİRLEŞEN GÖNÜLLER
Gülcan ERGUN, , gulcanergun17@hotmail.com,
Çanakkale/Kepez Atatürk İlkokulu.
ÖZET
Keçede Birleşen Gönüller projesi Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. Yılında
şehitlerimizi yad etmek için gerçekleştirilmiş bir projedir. Araç olarak keçe kullanılmıştır. Bu
proje anne çocuk projesidir. Anne ve çocuklara Çanakkale ruhunu keçe sanatı ile anlatma
fırsatı yaratılmıştır. Genç nesillere millî manevi duygularla kültürel değerler
kazandırılmıştır. Çocukların ve ailelerin teknolojiye bağımlı bireyler olmaktan kurtarıp el
becerilerini ve yaratıcıklarını arttırıp, üreten bir nesil olması konusunda yönlendirmiştir.
Anne ve çocuk arasındaki ilişki güçlenmiştir. Çalışmalarda takım ruhuna önem verilmiş,
zamanla takım çalışmalarına yatkınlık artmıştır. Okul-aile–öğrenci bağı güçlenmiştir.
Anneler ev ekonomisine katkıda bulunmak için üretime dayalı faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Veliler arasında dostluklar kurulmuş okul dışında da birlikte zaman geçirdikleri
gözlenmiştir. Öğrencilerin ders içi ve ders dışı zamanlarda yardımlaşma, paylaşma
davranışları artmış, yaşanan sorunlar azalmıştır.
ABSTRACT
“United Hearts of Felt” is a project conducted for commemorating our martyrs on the
one hundredth anniversary of Çanakkale Naval Victory. Felt is used as the tool. This is a
mother-child project. An opportunity to explain Çanakkale spirit to mothers and children
using felt art is created. Young generations are gained true national sentiment and cultural
values. Families and children are motivated to creativity through hand and craft activities
and to be a productive generation rather than being technologically addicted. The
relationship between mother and child is grown stronger. In the applications, team spirit is
attached importance, and tendency to team work is increased through process. Schoolfamily-child bound is strengthened. Mothers are engaged in a productive activity supporting
domestic economy. Parents made friends with each other and it is observed that they spent
time together outside school,too. Students developed cooperation and sharing manners both
in and out of the classroom, and problems decreased in a considerable amount.
1. Giriş
Yurdun dört bir köşesinden Çanakkale’ye gelerek vatanın ve milletin geleceği için
canlarını feda eden “Çanakkale Geçilmez!”diyen karamanlarımızın değerli hatıralarını
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılında yaşatmayı ve geleceğe taşımayı, Çanakkale 1915
ruhunu, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızdan olan ıslak keçe ile
bütünleştirip millî, manevi ve kültürel değerlerimizi genç nesillere tanıtıp kalıcı ürünler
ortaya koymayı, veli ve öğrencilerin bu çalışmaya katılmasıyla birlikte, veli-okul-öğrenci
bağlarını da güçlendirmeyi ve velilerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmelerini
sağlamayı hedefliyoruz.
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İlimizde ilkokul düzeyindeki öğrenci ve velileri ile yapılan, ıslak keçe çalışması
kullanılarak millî – manevi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik bir
çalışmaya rastlanmamıştır.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılında hem Çanakkale ruhunu yaşamak hem Türk
el sanatlarından olan ıslak keçenin genç nesillere aktarılıp unutulmaması için böyle bir
çalışmaya gerek duyulmuştur.
2. Problem Durumu
Toplumumuz gelişen ve değişen dünyada teknolojinin hızla gelişmesiyle
bireyselleşmeye başlamıştır. Bu bireyselleşme toplumumuzdaki millî-manevi ve kültürel
değerlerin eski önemini yitirmesine neden olmuştur. Ayrıca bu durum eğitim ve öğretim
faaliyetlerinde önemli bir yer teşkil eden takım çalışması ruhunu unutturmaya başlamıştır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amacı
Çalışmanın amacı geleneksel ıslak keçe çalışmasıyla, birlik- beraberlik –yardımlaşmatakım çalışması konularında etkileşimi artırmak, okul aile öğrenci bağını kuvvetlendirmek,
ayrıca aile – öğrenci iletişimini güçlendirmek, millî manevi ve kültürel değerlerimizi
korumak ve geliştirmektir.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Çalışmanın hedefleri ise aşağıda sıralanmıştır:
 Geçmişteki kültürel değerlerimizi tanıtmak.
 Veli ve öğrencilere geleneksel el sanatlarımızdan ıslak keçe yapımını tanıtıp, bu
sanatın günümüz anne ve çocukları ile gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.
 Velinin çocuğuyla birlikte ortak bir paydada buluşup, birlikte çalışma, yardımlaşma,
fikir alış-verişinde bulunmalarını sağlayıp kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı
olmak.
 Velinin çalışmaya katılımı ile okul alanlarını çocuğu ile birlikte kullanması, velinin ve
çocuğun okulu sahiplenmesinin sağlamak.
 Yapılan çalışmalarda takım çalışması ruhuna önem verilerek öğrenci ve velilerin
takım çalışmasını benimsenmesini sağlamak.
 Aileleri okulla ve birbirleri ile bütünleştirmek.
 Çalışmaya katılan annelere ıslak keçe yapımını öğreterek onların bu öğrendiklerini ev
ekonomisine katkı sağlayabilmek amacıyla üretime yönelik çalışmalara
yönlendirmek.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında sunuş yoluyla öğretim, gösterip yaptırma, işbirlikçi yaklaşım
teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sürecinde öncelikli olarak velilere ve öğrencilere geleneksel
el sanatlarımız tanıtılmış, sonrasında ise ıslak keçe yapımı ile ilgili bilgi verilmiştir.
Çalışmalarda velilere ıslak keçe yapımını öğretmesi amacıyla bir uzmana başvurulmuş,
uzman yardımı ile ıslak keçe yapımı model olma, gösterip yaptırma yöntemleri ile veli ve
öğrencilere öğretilmiştir. Öğrenci ve veliler arasında takımlar oluşturulmuştur. Yapılan
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çalışmalarda özellikle veliler arasındaki iletişimin güçlenmesine özen gösterilmiştir. Ayrıca
her velinin kendi çocuğu ile de katıldığı bu çalışmada sınıf içerisinde öğrencilere karşı
kullanılan iletişim diline dikkat edilmiş velilerin bu iletişim dilini model almalarına özen
gösterilmiştir. Çalışma süresince de veli ve öğrencilere Çanakkale Savaşları ile ilgili
bilgilendirici sunumlar yapılmıştır.
4.2. Plan
Faaliyet

Başlama
Tarihi

Bitiş
Tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Projenin yazılması

20.10.2014

31.10.2014

Öğretmenler

Projede yer alacak uzman personel, çalışmanın
uygulanacağı grubun tespit edilmesi

Çalışma
için
gerekli izinlerin
alınması

03.11.2014

07.11.2014

Öğretmenler

Kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin
alınması sağlandı.

Ön
çalışmaları

10.11.2014

14.11.2014

Öğretmenler

Projeyle ulaşılmak istenilen hedefleri ölçmeye
yönelik ön anket çalışması yapılmıştır.

Uzman
ve
öğretmenlerin
görev dağılımı

17.11.2014

21.11.2014

Öğretmenler

Çalışmada veli ve öğrencilere ıslak keçe
yapımını öğretecek olan uzman personelin
seçimi yapıldı.

İlgililerin
bilgilendirilmesi

24.11.2014

28.11.2014

Öğretmenler

Uzman ile veli-öğrenci tanışması yapılıp
çalışmaların genel yapısı ile ilgili bilgi verildi.

Geleneksel
el
sanatları hakkında
bilgi verilmesi

01.12.2014

03.12.2014

Uzman
ve
Öğretmenler

Özellikle ıslak keçe hakkında ve çalışma
sonucunda ulaşılacak ürünler hakkında
bilgilendirmeler yapıldı.

Materyallerin
temini.

24.11.2014

12.12.2014

Öğretmenler

Çalışmalarda kullanılacak tiftik keçelerin ve
keçe kumaşların alınması için hayırseverlerden
maddi kaynaklar bulundu.

Islak keçe yapımı
çalışmaları

15.12.2014

22.05.2015

Öğretmenler

Hafta içi üç gün okul çıkış saatlerinde ve
yarıyıl tatili boyunca da anne ve öğrencilerin
gönüllü katılımı ile gerçekleşti.

Ürünlerin
sergilenmesi

23.04.2015

23.04.2015

Öğretmenler
-veliler

Çalışma süreci boyunca elde edilen ürünler
çocuk şenlikleri kapsamında sergilendi.

anket

Çalışmanın daha
geniş
kitlelere
duyurulması

13.04.2015

11.05.2015

Öğretmenler

Çalışma sürecinin
değerlendirilmesi

18.05.2015

22.05.2015

Öğretmenler

Çalışma süreci boyunca elde edilen ürün
örnekleri hediye olarak bazı kurum ve
kuruluşlara gönderildi.
Yapılan proje çalışmasının istenilen hedeflere
ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilme amacıyla
veli ve öğrencilere anket çalışması yapıldı.

5. Uygulama
Geleneksel el sanatlarımızı tanıtma ve ıslak keçe yapımının öğretilmesi hedeflenen bu
çalışmada, öncelikli olarak ekim ayında proje yazım çalışması yapılmıştır. Proje
yazılırken özellikle çalışılacak grubun gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmaya
katılması sağlanmıştır. Yapılan çalışmada veli ve öğrencilerden hiçbir maddi beklenti
olmadığı gruba anlatılmıştır. Çalışmalar için veli ve öğrencilerden kurs ücreti ve
çalışmalarda kullanılacak olan materyallerin ücreti istenmemiştir. Kasım ayında projenin
uygulanmasına yönelik kurumlardan gerekli izin belgeleri alınmıştır. Projemiz için
belirlenen hedeflere ulaşma düzeyini ölçebilmek amacıyla veli ve öğrencilere ön anket
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çalışması uygulanmıştır. Çalışmada görev alacak uzman ve öğretmenlerin ayrıntılı görev
dağılımı tarafımdan yapılmıştır. Aralık ayının başında geleneksel el sanatlarımız
hakkında bilgilendirme çalışmalarına başlanmıştır. Veli ve öğrencilere geleneksel el
sanatlarımızı anlatan bir sunum yapılmıştır. Sunumda özellikle ıslak keçenin yapımı
anlatılmış çalışma sonrası elde edilecek ürünlerin örnekleri veli ve öğrencilere
gösterilmiştir.
Çalışma süresi boyunca elde edilecek ürünlerin Çanakkale ruhunu, millî ve manevi
değerleri anlatan ürünlerden olmasına da özen gösterilmiştir. Kasım ayının son haftası ve
aralık ayının ilk haftasını kapsayan zaman diliminde çalışmalarda kullanılacak
materyalleri temin edebilmek amacıyla Çanakkale Kepez Belediyesi ile işbirliği
yapılmıştır. Bu süreçte özellikle veli ve öğrencilere maddi bir sorumluluk yüklenmek
istenmemiştir. Projeye dair olan tüm maddi konular Kepez Belediyesi tarafından
sağlanmıştır. Çalışma için gereken ön bilgi ve malzeme temini sağlandıktan sonra ıslak
keçe yapımına dair çalışmalara aralık ayında başlanmıştır. Çalışmalar hafta içi üç gün
okul saatleri dışında yapılmıştır. Yarıyıl tatilinde gönüllü veli ve öğrenciler ile hafta içi üç
gün çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalar mayıs ayının sonuna kadar devam
etmiştir. Çalışmalarda keçeden gelincikler yapılmış ve bu gelincikler şehitlerimize ithaf
edilmiştir.100 yıl önce Anadolu’nun dört bir köşesinden gelip canlarını vatan toprağı için
feda eden aziz şehitlerimizin 100 yıl sonra (18 Mart 2015’te) memleketlerine gelincik ve
“Gelincik” şiiri ile selam gönderilmiştir. Gelincik ve “Gelincik şiirimizi
Cumhurbaşkanımıza,
Başbakanımıza,
Genelkurmay
Başkanlığına,
Anıtkabir
Komutanlığına, Avusturalya
Başkonsolosluğuna ve 81 ilimizin valiliklerine
gönderilmiştir. Devlet büyüklerimizden teşekkür mektupları ve telefonlar alınmıştır.
Teşekkür mektupları veli ve öğrencilerle paylaşılmıştır. Ayrıca pek çok kurum ve
kuruluşları ziyaret edilerek gelinciklerimiz “Gelincik” şiiri ile hediye edilmiştir. Elde
edilen ürünler nisan ayında “Çocuk Şenlikleri” kapsamında okul adına sergilenmiştir.
Böylelikle çalışmanın farklı kesimlere de örnek olması konusunda katkı sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu paylaşım veli ve öğrencilerin kendilerini değerli hissetmelerini
sağlamanın yanında projemizin başka kurum ve kuruluşlara örnek oluşturması
konusunda başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Mayıs ayında çalışmaya katılan veli ve
öğrenciler ile Gelibolu Yarımadasına gezi düzenlenip şehitlerimiz ziyaret edilmiştir.
Mayıs ayının son haftasında projemizin beklenen hedeflere ulaşma düzeyini ölçebilmek
amacıyla anket çalışması tekrarlanmıştır. Ankette özellikle veli ve öğrencilerin görüş ve
önerileri alınarak daha sonraki çalışmalarda bilgi sağlayıcı olmasına da özen
gösterilmiştir.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Geleneksel el sanatlarımızı tanıtma ve ıslak keçe yapımının öğretilmesi hedeflenen bu
çalışmamıza yirmi veli ile yirmi üç öğrenci katılmıştır. Çalışma sonucunda öğrenci ve
velilerin çalışmadaki hedeflere ulaşma düzeyi yapılan anket çalışmasıyla tespit edilmeye
çalışılmıştır. Ayrıca çalışma süresi boyunca yapılan gözlemlerden de çalışmanın hedeflere
ulaşma derecesi tespit edilmeye çalışılmıştır. Değerlendirme çalışmalarıyla şu sonuçlara
ulaşılmıştır:
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Geleneksel el sanatlarımızı tanıma oranı %37 den % 67’a çıkmıştır.
Islak keçeyi tanıma ve ıslak keçe yapımını bilme oranı % 18’den % 97’ e
çıkmıştır.
 Velinin çocuğuyla birlikte ortak zaman geçirme oranı % 40’tan %70’e
çıkmıştır.
 Veli – çocuk arasındaki olumlu iletişim gerçekleştirme oranı % 60’tan %79’e
çıkmıştır.
 Veli ve öğrencilerin kendilerini okula ait hissetme ve okulu sahiplenme oranı
% 38’den %86’e çıkarılmıştır.
 Yapılan çalışmalarda takım çalışması ruhuna önem verilerek öğrenci ve
velilerin takım çalışmasını benimsenme oranı %38’den %95’a çıkmıştır.
 Aileleri okulla ve birbirleri ile bütünleştirme oranı %35’ten %79’ya çıkmıştır.
 Çalışmaya katılan annelere ıslak keçe yapımını öğreterek onların bu
öğrendiklerini ev ekonomisine katkı sağlayabilmek amacıyla üretime yönelik
çalışmalara yönlendirme oranı %35’ten %40’a çıkmıştır.
Ayrıca çalışma süreci boyunca yapılan gözlemlere göre bu tür çalışmaların velileri bir
araya getirme ve onların birlik beraberliğine katkı sağladığı açıkça gözlemlenmiştir. Veliler
arası iletişimin artmasının öğrenciler arası iletişim problemlerini azalttığı da
gözlemlenmiştir.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Geleneksel el sanatlarımızı tanıtma ve ıslak keçe yapımının öğretilmesi hedeflenen bu
çalışma ulaştığı sonuçlar ile diğer okullara da örnek teşkil etmektedir. Unutulmaya yüz tutan
sanatlarımızı yeniden canlandırmak ve bunu yaparken de birlik beraberlik, takım ruhu
kavramlarının benimsenmesini sağlamak eğitim öğretim faaliyetlerine de olumlu katkılar
sağlamaktadır. Ülkemizdeki bütün illerde ve farklı kurumlarda benzer çalışmaların
yapılması millî ve manevi değerlerimizi yeniden hatırlamamıza katkı sağladığı gibi yeniden
yaşatılmasına da katkı sağlayacaktır.
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OYUNCAK KÜTÜPHANESİ İLE
1 OYUNCAK 100 ÇOCUK, 100 ÇOCUK 1000 OYUNCAK
Murat CANDEMİR, candemir73@gmail.com,
Fatih KINALI, fatih.kinali@hotmail.com,
Turhan ÇETİN, turhan1122@outlook.com
Çanakkale/Çan /Terzialan İlkokulu, 744553@meb.k12.tr,
ÖZET
Okulumuz, taşımalı eğitim hizmeti veren bir Belde Okuludur. Öğrencilerimizin
%17 si taşıma kapsamındaki köylerden gelmekte olup bir o kadarı da sosyal ve ekonomik
olarak dezavantajlı ailelere mensuptur.
Çocuğun gelişim basamakları boyunca hareketlerine düzen getiren, zihinsel, sosyal
ve psiko-sosyal gelişiminde yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren
oyun malzemelerinden uzak kalması ya da buna göz yumulması kabullenilemez bir
eksikliktir. Bunun yanında çocuğun hem gelişimini hem de geleceğini yönlendiren
oyuncaklar eğitimciler rehberliğinde çocuğun yaşı, gelişimi, bilişsel-sosyal-kişisel ihtiyaçları
göz önünde tutularak seçilmeli, bu konuda karar sadece çocuğa ve özellikle dezavantajlı
bölgelerde ailelere bırakılmamalıdır.
Oyuncak kütüphanesi ile öğrencilerimiz doğru oyuncaklarla eğitimciler
rehberliğinde buluşturularak fırsat eşitliği yaratılmıştır.
ABSTRACT
Our school is a town school giving mobile teaching service. 17 % of our students
come to school from the village which is inclusive of transportation and these students also
belong to disadvantageous parents as social and economical.
It is unacceptable that a child stays away from game materials which bringing order
to the movements of the child during the developmental stage; helping in the child’s
cognitive, social, psycho-social development, developing the child’s imagination and creative
abilities. Besides; toys directing both child’s progress and his/her future should be selected
under the guidance of educators by taking into consideration the child's age, development,
cognitive-social- personal needs; in this regard, the decision should not be released to not
only child but also his/her parents especially in disadvantageous region.
Equality of opportunity among the students has been provided by means of toys
library by bringing together our students and true toys under the guidance of educators.
1. Giriş
Dünyada ilk Oyuncak Kütüphanesi 1930’lu yıllarda ABD Los Angeles’ta
kurulmuştur. Sonrasında sosyal dezavantajlı çocuklar için farklı Asya ve Avrupa ülkelerinde
oyuncak kütüphaneleri kurulmaya başlanmıştır. Fakat bu kütüphanelerin hepsi çocukları
kendi ayağına bekleyen kütüphanelerdir ve çocuğun hizmet alması için bir yetişkinin
rehberliğine ve yönlendirmesine ihtiyaç vardır. Oysa okulda açılan oyuncak kütüphanesi
çocuğun, işleyişinde sorumluluk alabileceği, sürekli kullanabileceği, gelişim amaçlarına
uygun oyun materyalleri ile kontrollü olarak buluşacağı bir imkan sunmaktadır.
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Uygulamamız umuma hizmet veren benzerlerinin dışında bir eğitim öğretim
kurumunun içinde yer alması ve süreklilik arz etmesi yönünde alınan önlemlerle ülkemizde
bildiğimiz ilk örneğidir.
Yeni eğitim sistemimiz çocuğa oyun oynayarak öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bu
noktada öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerinin yanında psikomotor becerilerini
geliştirici ve müfredat amaçlarına uygun pekiştireçler sunan oyun araç gereçleri ile
buluşmaları bilişsel kazanımlar elde etmeleri açısından da son derece önemlidir.
Okulumuzda oyuncak kütüphanesi kurulması ihtiyacı da öğrencilerimizin eğitimciler
rehberliğinde doğru ve eğitimsel amaçlarımıza hizmet eden oyun malzemelerine ilk elden,
kolaylıkla ulaşabilmeleri adına duyulmuştur.
Çalışma fikrinin oluşma anı ise dramatik bir yaşanmışlığa dayanmaktadır. Sınıf
Öğretmenlerimizden birinin ‘Yarın en sevdiğiniz oyuncağınızı okula getirin’ ödevi ile
öğrencilerimizin bir bölümünün bozuk çakmaklardan oluşan bir öbeği, ip üzerine dizilmiş
eski anahtarları, bir önceki akşam yapıldığı belli olan tahta kaşıktan bebeği v.b. materyalleri
oyuncak diye getirmeleri bu konudaki gerçeği ve eksikliği algılamamıza sebep olmuştur.
Oyuncak alma imkanına sahip öğrencilerimizin büyük bölümünün de en sevdiği oyuncak
olarak şiddet içeren oyuncakları (dövüşçü robotlar, kılıçlar, ses ve ışık çıkaran silahlar v.b.)
seçmiş olmaları oyuncak kütüphanesinin gerekliliğini ortaya koymuştur.
2. Problem Durumu
Oyun ve oyuncağın bir eğitim aracı olduğu düşüncesinden hareketle, tüm
çocukların aynı imkan ve fırsatlara sahip olmamasından dolayı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi
zarar görmektedir. Öğrencilerimiz eğitim öğretim amaçları ile örtüşen oyun materyallerine
ulaşamamaktadır. Bir eğitmenin rehberliğinin dışında yapılan tercihlerle, çocuklar kişisel ve
sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek oyuncaklarla buluşabilmektedir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1 Çalışmanın amacı
Okulumuzda hayata geçirdiğimiz oyuncak kütüphanesi projesi ile eğitimcilerin
rehberliği ile çocuklarımızın kişisel ve sosyal gelişimlerine olumlu katkıda bulunacak
oyuncaklarla buluşması ve tüm öğrencilerimiz için fırsat eşitliği sağlanması
amaçlanmaktadır.
3.2 Çalışmanın hedefleri
Çocuklarımızı kişisel-sosyal-bilişsel kazanımlara sevk edecek oyuncaklarla
buluşturmak.
Çocuklarımızı müfredat amaçlarına uygun pekiştireç sunan oyuncaklarla
buluşturmak.
Çocuklarımızı kişisel-sosyal-bilişsel kazanımlara sevk edecek müfredat
amaçlarımıza uygun oyuncaklarla eğitimciler rehberliğinde kolayca ve ilk elden
buluşturmak.
4. Sınıf öğrencilerimizi oyuncak kütüphanesinde görevlendirerek sorumluluk alma
alışkanlığı kazandırmak.
Numaralandırılmış oyuncakları ismini yazdırarak ödünç alan öğrencilerimize
sorumluluk alma, paylaşma duygularını kazandırmak.

391

Dezavantajlı öğrencilerimiz için fırsat eşitliği yaratmak
Projeyi “Okullar Hayat Olsun” projesi ile ilişkilendirerek Beldemizdeki öğrenci
olmayan çocuklar için de kullanıma açarak imkan yaratmak.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında Anlatma (takrir), Motive Etme (İlgi çekme ve uyarma),
tanıtma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme ve Grup Çalışması yöntem ve teknikleri
kullanılmıştır.
Proje yürütme ekibi kurulduktan sonra okul yöneticisi tarafından toplantı yapılarak
Anlatma yöntemi ile projenin içeriği, ihtiyaç duyulma sebebi, yapılmak istenenler ve
yapılması düşünülen çalışmalar, bu çalışmalar sonunda gerçekleştirilen hedeflerle ulaşılması
düşünülen amaç tanıtılmıştır. Proje yürütme esnasında ve hazırlık aşamasında kullanılan
Beyin Fırtınası
yöntemi ile proje gelişimine süreklilik kazandırılmış, ek hedefler
belirlenmiştir. Projenin hayata geçirilme süreci ve sonrasında ortaya çıkması muhtemel
problemler ele alınarak Problem Çözme Tekniği yöntemi ile ele alınmış ve gerekli tedbirler
hayata geçirilmiştir. Projenin rağbet görmesi, amaçlarına uygun bir biçimde yaygın olarak
kullanılması amacıyla ilgi çekme ve uyarma sağlamak için Motive Etme tekniği de
yoğunluklu kullanılan yöntemlerden biri olmuştur. Tüm bunların yanı sıra gerek iç ve dış
paydaşların katılımları, gerek proje yürütme kurulunun çalışmaları ile en aktif kullanılan
yöntem ve tekniklerden biri de Grup Çalışması olmuştur. Bu yöntem oyuncakların
toplanması, öğrencilere dağıtılması için hediye paketi haline getirilmesi, öğrencilere
dağıtılması, kütüphaneye bağışlanması, kaydedilerek istiflenmesi, kütüphanenin hazır hale
getirilmesi gibi tüm aşamalarda Beyin Fırtınası yöntemi ile desteklenerek başarıyla hayata
geçirilmiştir.
4.2. Plan
Faaliyetler

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Sorumlu

Faaliyet-1

01/03/2016

15/03/2016

Okul
Müdürü

Faaliyet -2

15/03/2016

18/03/2016

Okul
Müdürü

Faaliyet -3

15/03/2016

31/03/2016

Okul
Müdürü

Faaliyet -4

21/03/2016

08/04/2016

Dış
Paydaşlar

Faaliyet -5

08/04/2016

15/04/2016

Dış
Paydaşlar
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Performans Göstergesi
Projenin hazırlanarak İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü’ne sunulması ve
Kaymakamlık olurunun alınması.
Oyuncak temin edilecek dış
paydaşlarla ilişkiye geçilmesi.
Oyuncak kütüphanesi olarak
kullanılacak boş dersliğin hazır hale
getirilmesi için dış paydaşlarla ilişkiye
geçilmesi.
Kütüphaneye konulacak oyuncakların
temini
Temin edilen oyuncakların öğrencilere
dağıtımı için hediye paketi yapılması

Faaliyet-6

15/04/2016

20/04/2016

Dış
Paydaşlar

Faaliyet -7

31/03/2016

15/04/2016

Belediye

Faaliyet -8

01/04/2016

15/04/2016

Okul Aile
Birliği

Faaliyet -9

01/04/2016

15/04/2016

Dış
Paydaşlar

Faaliyet-10

23/04/2016

23/04/2016

İç ve Dış
paydaşlar

Faaliyet-11

25/04/2016

29/04/2016

Faaliyet-12

29/04/2016

02/05/2016

İç Paydaşlar
Okul
Müdürü

Toplanan oyuncakların okula teslimi
Oyuncak kütüphanesi olarak
kullanılacak dersliğin bakımının ve
düzenlemesinin yapılması
Oyuncak kütüphanesinin kapısının
değiştirilmesi ve tabelasının yapımı
Oyuncak kütüphanesinin dolap ve
raflarının yapılıp monte edilmesi
Oyuncakların öğrencilere 23 Nisan
hediyesi olarak dağıtılması
Oyuncakların numaralandırılıp
istiflenmesi ve kullanıma açılması
Dönütlerin alınıp proje raporunun
yazılması

5. Uygulama
Çalışma projelendirilerek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne sunulmuş ve
Kaymakamlık oluru alınmıştır. Olura istinaden 15/03/2016 – 18/03/2016 tarihlerinde Dr.
(h.c.) İbrahim BODUR Kale Seramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ile yapılan
görüşmeler sonunda olumlu dönüt alınmış ve işbirliği ile Projeyi hayata geçirmek üzere ilk
adım atılmıştır. Proje yürütme komisyonumuzla yaptığımız toplantılar sonunda 15/03/2016
tarihinden itibaren kullanım dışı dersliğimizin Oyuncak Kütüphanesine dönüştürülmesi için
dış paydaşlarla görüşmeye geçilmesi kararı alınmıştır. Okul Müdürümüzün başlattığı
temaslar sonunda Terzialan Belediyesi, Okul Aile Birliği Başkanlığımız, Çakmakçayır
Mahalle Muhtarlığımız ve Ercem Mobilya’dan olumlu dönütler alınmıştır. Bu dış
paydaşlarımızın katkıları ile Oyuncak kütüphanesinin kapısı değiştirilmiş, tabelası asılmış,
iç badana boyası yaptırılmış, rafları ve dolapları yaptırılıp monte edilmiş, masaların üzerine
masa örtüleri diktirilmiştir.
Kütüphaneye konulacak oyuncaklar Dr. (h.c.) İbrahim BODUR Kale Seramik
Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından temin edilmiş ve gene bu vakıf tarafından
hediye paketleri içerisinde okulumuza teslim edilmiştir. Hediye paketi yaptırılan tüm
oyuncaklar 23 Nisan kutlamalarında öğrencilerimize Oyuncak Kütüphanesinde hediye
edilmiş ve davetliler huzurunda açılışı çocuklar tarafından yapılmıştır.

393

Uygulama sınıf öğretmenlerimizin kontrolünde kullanıma açılmıştır. Hazırlanan
oyuncak kullanma takip kağıtları ve oyuncak kütüphanesi üye kartları ile kütüphanenin
amacına uygun kullanılması amaçlanmıştır. Her öğrenciye ayrı açılan “oyuncak kullanma
takip kartları” ile öğrencinin hangi tür oyuncakları tercih ettiği, aldığı oyuncakları hangi süre
içinde kullanıp getirdiği, kullandığı oyuncaklara göstermiş olduğu dikkat ve özeni kontrol
etmek ve eksik kazanımlar için gerekli tedbirleri almak hedeflenmiştir.
6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Öğrencilerimiz kişisel-sosyal-bilişsel kazanımlarına katkıda bulunacak 218 (İki yüz
on sekiz) parça oyuncakla buluşturulmuştur. Bu oyuncaklar arasında alıp evlerine
götürebilecekleri gibi sınıf ortamında arkadaşları ile birlikte eğitsel amaçla kullanabilecekleri
oyuncaklar da bulunmaktadır.
Oyuncak kütüphanemizin işleyişinde görev almak için %100 katılımla tüm 4. Sınıf
öğrencilerimiz gönüllü olmuştur. Bu da okula karşı aidiyet duygusunu geliştirme
hedefimizin gerçekleştiğini gösteren önemli bir bulgudur.
Öğrencimiz olmayan çocuklarımızın velilerinden 27 kişi oyuncak kütüphanemize
üye olarak kütüphanemiz imkanlarımızdan yararlanmıştır. Bu da eğitim öğretim saatleri
dışında okul imkanlarını dış paydaşlarımızın kullanımına açma ve okulu bir cazibe merkezi
haline getirme amacımıza hizmet eden bir gelişmedir. Dış paydaş üyelerimizin katılımının
çoğalması için tanıtım faaliyetlerine devam edilmektedir.
Öğrencilerimizin geri teslim ettiği oyuncaklar titizlikle incelenerek geri alınmış ve
paylaştıkları objeyi temiz, düzenli ve özenli kullanma bakımından teşvik edilmişlerdir. Bu
da biz eğitimcilere her ortamda iyi davranış geliştirme amacımıza uygun bir fırsat eğitimi
gerçekleştirme fırsatı sunmuştur.
02.05.2016 tarihi itibari ile 158 üyemiz toplamda 3050 kez kütüphanemizden
oyuncak almıştır. Kullanılan oyuncak türleri, kullanım oranları ileride eldeki verilere göre
değerlendirilecek ve bu istatistikler kütüphanenin geliştirilmesinde ve devamlılığında
kullanılacaktır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Amaçları düşünüldüğünde projemiz yerel ve ulusal anlamda yer imkanı bulunan
tüm eğitim kurumlarında bulunması gereken bir yapıdır. Okulumuzdaki yapı model
alınabileceği gibi imkanlar dahilinde, kütüphanede de oyun alanları oluşturulabilir. Bu
kütüphaneler veliler için oyun ve oyuncağın öneminin anlatıldığı, anne baba ile oyunun
çocuğun gelişimine sağladığı katkılarla ilgili eğitimlerin verildiği yerler olarak tasarlanabilir
ve kullanılabilir.
Projemiz esnek yapısı itibari ile farklı imkanlara sahip eğitim kurumlarında çok
çeşitli amaçlara hizmet edecek şekilde hayata geçirebilir özellik taşıdığından, yerel ve ulusal
anlamda yaygınlaştırılması mümkündür. Projenin öz imkanlarla hayata geçirilme şansının
yüksek olması yaygınlaştırılabilme açısından büyük imkan sunmaktadır.
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GERİ DÖNÜŞÜMLE AĞAÇLARI KURTARALIM
Gökhan TAŞKIN, gkhntskn_88@hotmail.com,
Erzurum/Tortum/ Serdarlı Ortaokulu.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, okullarda çöplere atılan kağıtların çöp olmadığının öğrencilerin
farkına
varmalarını
sağlamak,
geri
dönüşümle
kazanılan
kağıtların
nasıl
değerlendirilebileceğini öğretmek; geri dönüşümle doğal çevrenin ve insanların neler
kazandığı konusunda çıkarımlarda bulunabilmesini sağlamaktır. Çalışmada betimsel
yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın uygulanması 2015-2016 eğitim öğretim yılını
kapsamaktadır. Çalışma grubunu Erzurum Tortum Serdarlı ortaokulu oluşturmaktadır.
Sonuç olarak 106 329 gram kağıdın geri dönüşümü sağlanmıştır. Toplanan kağıt ile 2
yetişkin ağacın önlenmesi, doğaya 1240m3 CO2 bertaraf edilip, O2 kazandırılmış ve 25,4
TL'lik maddi kayıp önlenmiştir. Proje sürdürülebilirliği açısından bakıldığında proje ülkede
hayata geçirildiği zaman 141.448 ağacın kesilmesi önlenecek, yaklaşık olarak 20.000 m3 lük
atık alanı boşaltılacak, doğaya 103 milyon m3 CO2 bertaraf edilip, O2 kazandırılacak ve 2
milyon TL'lik maddi kayıp önlenecektir.
ABSRACT
The purpose of this study is to make students realize that the papers which have
been thrown in to the dustbins are not litters and to teach them how to reuse the papers
which have been recycled and also to help them to make inference about what the natural
environment and the humans gain thanks to recycling. Decriptive method has been used in
this study.The application of this study involves the 2015-2016 education and training
year.The study group has been formed by Erzurum Tortum Serdarlı Secondary school. As a
result 106 329 grams of paper have been recycled.By means of the collected papers the cut of
two mature trees have been prevented, 1240 m3 CO2 have been eliminated in the nature, also
O2 have been gained and 25,4 financial loss have been prevented.When it is considered from
the sustainability of the Project and the Project has been put into practise the cut of 141.448
trees will have been prevented, approximately 20.000 m3 wasteyard will have been emptied,
103 millîon m3 CO2 will have been eliminated from the nature and O2 will have been gained
and 2 millîon TL financial loss will have been prevented.
1.Giriş
Dünya’da artan enerji ihtiyacına karşın İkinci Dünya Savaşından sonra gündeme gelen
geri dönüşüm günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyesini göstermektedir. Geri dönüşüm,
kullandığımız malzemelerin çeşitli dönüşüm özelliğiyle tekrar ham madde özelliğine
getirilip işlenen maddelerden oluşur. Geri dönüşümde kullanılan başlıca maddeler kâğıt,
yağ, camdır.
Devletin kurumları bazında düşündüğümüzde geri dönüşümle ilgili çalışmaların yeterli
seviyede olduğu söylenemez. Türkiye'de en fazla nüfusa sahip devlet okullarında geri
dönüşümle ilgili çalışmalara az rastlanılmaktadır. Özellikle öğrenci ve öğretmenlerin çöplere
atılan kâğıtlara baktığımızda geri dönüşümün ne kadar önemli olduğu akla gelmektedir.
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Geri dönüşümle 1 ton toplanan kâğıdın çevremize nasıl bir katkı sağladığını anlatmaya
çalışırsak; 12400 m3 havadaki sera gazı olan karbondioksitin bertaraf edilmesi, aynı zamanda
12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam edilmesi anlamına gelmektedir. 34 kişinin
oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması demektir. 2.4 m3 çöp depolama
alanında tasarruf anlamına gelmektedir.
2. Problem Durumu
Geri Dönüşümle (Kağıt) Kazanımlarımız Nelerdir?
Alt problemler
1-Geri Dönüşümle (Kağıt) çevreye ne kadar katkı sağlayabiliriz?
2-Geri Dönüşümle (Kağıt) ne kadar ağacın kesilmesini önleyebiliriz?
3-Geri Dönüşümle (Kağıt) ne kadar çöp alanını boşaltabiliriz?
4-Geri Dönüşümle (Kağıt) ne kadar maddi kaybı önleriz?
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Çalışmanın amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Okullarda çöplere atılan kağıtların çöp
olmadığının öğrencilerin farkına varmalarını sağlamak, geri dönüşümle kazanılan kağıtların
nasıl değerlendirilebileceğini öğretmek; geri dönüşümle doğal çevrenin ve insanların neler
kazandığı konusunda çıkarımlarda bulunabilmesini sağlamak.
3.2. Çalışmanın hedefi
Çalışmanın hedefi Resmi ortaokullarda çöpe atılan kağıtların hangi boyutta olduğunu
meydana çıkarmak ve çöpe atılan kağıtların maddi kayıbın ne kadar olduğunu açığa
çıkarmaktır. Hedeflere göre Tablo.3.1'de 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören
öğrenci sayısı ve öğretim veren öğretmen sayıları ve bu popülasyona göre proje uygulama
verilerinden yola çıkılarak geri dönüşümle toplanması hedeflenen kağıt miktarı
gösterilmiştir.
Tablo 3.1. Öğretmen Sayısı, Öğrenci Sayısı ve Geri Dönüşümde Hedeflenen Kağıt Miktarı
Eğitim
Öğretim
Yılı

Okul
Sayısı

Öğrenci
Sayısı

Öğretmen Toplam Öğrenci ve
Sayısı
Öğretmen Sayısı

Geri Dönüşümü Sağlanması
gereken Kağıt Miktarı (Gram)

2016-2017

İlçe

2.126
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2320

1241171g (1ton 241 kg 171 g)

2017-2018

İl

186.783

11460

198243

106057511g (106 ton 57kg 511 g)

2018-2019

Türkiye

14.540.339

993.794

15534133

8310565757g (8310 ton 565 kg 757g)

18.01.2016 tarihli güncel hurda kağıt fiyatları sitesinde karışık kağıdın kilogram fiyatı 0.24
TL olarak belirtilmiştir. Tablo.3.2'de Geri Dönüşümden kazanılması hedeflenen ekonomik
kazanç tutarı gösterilmiştir.
4.Yöntem ve Plan
Projenin yöntem ve planı aşağıda açıklanmıştır.
4.1.Yöntem
Çalışmada betimsel (survey) yöntemi kullanılmıştır. Betimsel çalışmalarda var olan bir
durum aydınlatılır standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapılır ve olaylar arasındaki
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ilişkiler kurulur. Betimsel yöntemde doğal şartlar bozulmaz ortamda herhangi bir değişiklik
yapılmaz (Çepni,2005).
4.2.Plan
Proje uygulama sürecinin planı Tablo.4.1'de gösterilmiştir.
Tablo.4.1. Proje Uygulama Planı
Faaliyetler

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Açıklamalar

(28.01.2015)

(17.06.2016)

23.02.2016-07.02.2016 tarihleri arası yarıyıl
tatilinden dolayı faaliyet gösterilememiştir.

Sunum (Geri
Dönüşümün Nedir?)

08.10.2015

09.10.2015

8-9 Ekim tarihlerinde 8 tane sınıfa seminer
verilmiştir

Sunum (Geri
Dönüşümün Önemi)

17.12.2015

18.12.2015

17- 18 Aralık tarihlerinde 8 tane sınıfa
seminer verilmiştir

Sunum( Kağıdın Geri
Dönüşümü Nasıl
Yapılır)

11.02.2016

12.02.2016

11-12 Şubat tarihlerinde 8 tane sınıfa
seminer verilmiştir

Sunum(Türkiye'de Geri
Dönüşüm)

11.04.2016

12.04.2016

11-12 Nisan tarihlerinde 8 tane sınıfa
seminer verilmiştir

5.Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Resmi bir ortaokulda 2015-2016 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla uygulanmaya
başlamıştır. Okul 3 kattan oluşmaktadır. Pilot uygulamaya başladığımız tarih 28.09.2015'dır.
Uygulamada okulun her katına 1 geri dönüşüm kutusu (3 Adet) koyuldu. Projeye
başladıktan 1 hafta sonra okulda ''Geri Dönüşüm Nedir?'' sunumu yapıldı. Her Cumartesi
okul çıkışı geri dönüşüm kutusundaki kağıtlar toplandı ve her ay sonunda toplanan kağıtlar
tartılarak tabloya kaydedildi. Daha sonra Aralık ayına başlarken ''Geri Dönüşümün Önemi''
adlı sunum yapıldı. Yarıyıl tatilinde projeyle ilgili herhangi bir faaliyet gösterilmedi. İkinci
dönem başladıktan sonra ilk hafta ''Kağıdın Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?'' sunumu yapıldı.
Daha sonra Nisan ayında ''Türkiye'de Geri Dönüşümün Durumu'' sunumu yapıldı. Projenin
uygulanma aşamasında sunum yapmamızın nedeni öğrencilerin ve öğretmenlerin bu
konudaki duyarlılığını arttırmaktır. Uygulamada 1 ayda toplanan kağıtların fotoğrafı
gösterilmiştir.
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Okulda yapılan proje uygulamasının zaman çizelgesi uygulama kapsamında yapılan
faaliyetler ve geri dönüşümden toplanan kağıt miktarı Tablo.5.1'de gösterilmiştir. Tablo.5.1'e
baktığımızda geri dönüşüm ile ilgili sunum yaptığımız aylarda geri dönüşümle kazanılan
kağıt miktarında artış gözlenmektedir.
Tablo.5.1. Proje Uygulamasının Faaliyet Tablosu
Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Faaliyetler

Toplanan Kağıt
(gram)

1.Ay

28.09.2015

31.10.2015

Sunum (Geri Dönüşüm Nedir?)

12050g

2.Ay

01.11.2016

30.11.2015

3.Ay

01.12.2016

31.12.2015

4.Ay

01.01.2016

31.01.2016

5.Ay

01.02.2016

29.02.2016

6.Ay

01.03.2016

31.03.2016

7.Ay

01.04.2016

25.04.2016

10120g
Sunum (Geri Dönüşümün Önemi)

13650g
11550g

Sunum ( Kağıdın Geri Dönüşümü Nasıl
Yapılır)

13350g

10080g
Sunum (Türkiye'de Geri Dönüşüm)

TOPLAM

14263g
85063g

6.Sonuç
Yapılan uygulama sonucunda, 144 öğrenci ve 15 öğretmenden oluşan popülasyonda 168
günlük zaman sürecinde 85063 gram kağıt toplanmıştır. Uygulama 2015-2016 Eğitim
öğretim yılı (Kurslar dahil 210 gün) tamamlanınca yaklaşık olarak geri dönüşümden 106329
gram kağıt toplanacaktır. Proje uygulama sürecine baktığımızda dikkat çeken bir konu
uygulama sürecinde sunum yapıldığı aylarda toplanan kağıt miktarında artışların olmasıdır.
Buradan, geri dönüşüm konusu ilgili faaliyetler gösterdikçe proje hedeflerine rahatlıkla
ulaşılabileceği sonucuna varırız.
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
Projenin paydaşları okullar, çevre ve insanlardır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında bir
ortaokulda toplanan 106 kilogram kağıt ile paydaşlara sağlanan katkıları şu şekilde
sıralayabiliriz; Yaklaşık olarak 1240m3 CO2 bertaraf edilip, 1240m3 O2 doğaya
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kazandırılmıştır(İnsan). Yaklaşık 2 yetişkin ağacın kesilmesi önlenmiştir(Çevre). 0.24 m3 atık
alanı boşaltılmıştır(Çevre). 106 kilogram kağıt 25,4 TL maddi kazanç sağlanmaktadır.
2018-2019 Eğitim öğretim yılında hedeflere ulaştığımızda her yıl ortalama 8 310,5 ton
kağıt toplanacaktır bu sonucun anlamı ; Yaklaşık olarak her yıl 103050200 m3 CO2 bertaraf
edilip, 103050200m3 O2 doğaya kazandırılacaktır(İnsan). Yaklaşık 141 428 yetişkin ağacın
kesilmesi önlenecektir (Çevre).19,945 m3 atık alanı boşaltılacaktır (Çevre). 8310,5 ton kağıtçın
maddi geliri yaklaşık olarak 1.9 milyar TL maddi kayıp önlenecektir.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Projenin uygulaması 2015-2016 eğitim öğretim yılında resmi bir ortaokulda bir eğitim
öğretim yılı gerçekleşmiştir. Projeyi 2016-2017 eğitim öğretim yılında 35 tane resmi
ortaokulda (İlkokul, Ortaokul ve Lise) hayata geçirmeyi planlıyoruz. Projenin 2017-2018
eğitim öğretim yılında 250 resmi ortaokulda 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye'deki
tüm resmi ortaokullara yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Proje süresince araştırmalar
devam ederek geri dönüşüm kazanımları belirlenerek yıllık ders planı çıkarılabilir ve
sürdürülebilirliği açısından ''Geri Dönüşüm'' adı altında seçmeli ders koyulabilir. Böylece
öğretmen ve öğrencilere geri dönüşüm alışkanlığı kazandırılabilir. Okullarda Geri Dönüşüm
Kulübü kurulabilir. Öğretmen ve öğrenciler bu konuda daha çok bilinçlendirilebilir.
KAYNAKLAR
Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. 2.Baskı.Trabzon
M.E.B (2015) http://www.meb.gov.tr/ogrenci-sayisi-17-milyon-588-bineyukseldi/haber/10675/tr
http://www.ozsekizler.com/geri-donusum.php
https://www.kecioren.bel.tr/Geri_Donusum_Nedir_-79-faliyet-icerik-menu.html
http://www.hurdafiyatlari.org/KategoriDetay/37/Hurda-Kagit-Fiyatlari
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Fevziye BEYAZÇİÇEK, fevziyebeyaz@gmail.com,
Gaziantep/ Şehitkamil/Mehmet Emin-Zekiye Üstünel Ortaokulu.
ÖZET
Mehmet Emin Zekiye Üstünel Ortaokulu bahçesinde kurulan Kardeşlik Çarşısı
mülteci öğrencileri topluma entegre edebilmek amacıyla yapılmış bir projedir. Kardeşlik
Çarşısında temel amaç mülteci öğrencilerin toplum kurallarını anlaması ve uygulamasına
yardımcı olmaktır. Bunu yaparken onların giyim ve oyuncak ihtiyaçlarını karşılamak
motivasyon aracı olarak kullanılmıştır.
Kardeşlik Çarşısında kurallar belirlenip bu kurallara uyan öğrenciler 9000 parça 400
bin TL değerinde giyim ve oyuncak malzemesiyle ödüllendirilmiştir. Eğitim Merkezlerinde
eğitim gören 21 bin öğrenciyi eğim için teşvik etmiş 2890 öğrenciye “Kurallara uyarsam
kazanırım.”duygusunu yaşatmıştır.36 okul ve 27 bin öğrenciye yardım etme eğitime katkıda
bulunma duygusunu yaşatmıştır.
Kardeşlik Çarşısı bir eğitim modeli olarak planlanmıştır. Ülkemizde yardıma muhtaç
her yaştan,her kesimden vatandaş bulunmaktadır ve bunlara sürekli yardımlar
yapılmaktadır.Ülkemizin eğitim seviyesini yukarılara çekmek için bu yardım faaliyetleri
eğitim aracı olarak kullanılmalıdır.Yapılan her yardımda mutlaka bir ölçü
belirlenmeli;çalışanla çalışmayan ayırt edilmelidir.
ABSTRACT
Mehmet Emin Zekiye Üstünel Middle School Brotherhood Bazaar is a project carried
out in purpose of integrating refugee students to social life. Main intention in Brotherhod
Bazaar is to help refugee students comprehend and pactice the community rules. While
doing this meeting some needs like clothing and supplying them toys are used as
motivation.
Students who adapt the rules in Brotherhood Bazaar are rewarded for 9000 pieces of clothing
and toys valued 400,000 TL. 2890 students who encourage 21,000 students were given the
feeling “If i adapt the rules, i will win” . 36 schools and 27,000 students were also made
delightful for giving a hand education.
Brotherhood Bazaar has been designated as an education model. There are many needyindigent people in our country from every level of income and from every part of society and
continuous donations are being made for them. Those of welfare activites should also be
used for educaiton model in order to level up our country’s education level. There should be
a measurement in every activity so that persons who work and who don’t work could be
easily distinguished.
1. Giriş
Literatürde yaptığımız araştırmalarda mülteci öğrencilerin eğitimi ile ilgili bazı
makale ve gazete yazıları dışında saha araştırmasına rastlanılmamıştır.
İl millî eğitim eski müdürümüz bir sohbet esnasında Suriyeli öğrencilere yönelik
“Hayır Çarşısı” gibi bir yardım faaliyeti düzenlemek istediğini belirtti. Bu fikir üzerine
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Mehmet Emin Zekiye Üstünel Ortaokulu müdürü Ahmet YAŞAR “Hayır” kelimesinin
sadakayı anımsattığından “Kardeşlik” olarak değiştirilmesi; bedava dağıtmak yerinede ölçek
geliştirilmesi fikrini ekledi.Ayrıntılar bunun üzerine inşa edildi.Projenin uygulama yönergesi
hazırlanıp onaya sunuldu.Valilik onayıyla proje kabul edildi ve Ahmet YAŞAR projeden
1.derece sorumlu olarak görevlendirildi.
Ülkemize savaş nedeniyle çok sayıda mülteci göç etmiştir. Bu insanların göç
etmesiyle birlikte barınma, iş,sağlık ve eğitim olmak üzere çözülmesi gereken sorunlar
ortaya çıkmıştır.Bu sorunlardan eğitim
çözülmesi gereken en önemli sorunlardan
biridir.Ülkemizde şu an çok sayıda temel ve ortaöğretim seviyesinde mülteci öğrenci
vardır.Bu öğrenciler onlar için oluşturulan Eğitim Merkezlerinde eğitim görmektedir.
Motivasyon olarak bitmiş haldeki bu öğrenciler eğitim görmekte ancak istenilen seviyeye
gelememektedir. Savaşın izleri her hallerinde kendini belli etmektedir. Araç gereç kullanma,
okul kurallarına uyma,sosyal ilişkileri şiddete ve kuralsızlığa dayanmaktadır. Kuralsız
yaşam her faaliyetlerinde kendini göstermektedir. Yoklukla mücadele bu öğrencilerin
önceliğidir. Mülteci öğrencilere sürekli kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından
yardımlar yapılmakta ancak eğitimde istenilen gelişmenin yakalanamadığı gözlenmektedir.
Mülteci öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması ve en önemli ihtiyaçları olan giyim ve
oyuncak ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Çocuğun her ortamda çocuk olduğu ve
oyuna, oyuncağa ihtiyaç duyduğu aşikardır.
Bu sebeple Kardeşlik Çarşısı projesi geliştirilmiştir. Bu çalışma mülteci öğrencilerin
eğitim öğretim alanındaki kalitesini ve topluma uyumunu artırmaya yönelik olarak
planlanmıştır. Kardeşlik Çarşısı bir eğitim modeli olarak planlanmıştır. Ülkemizde yardıma
muhtaç her yaştan,her kesimden vatandaş bulunmaktadır ve bunlara sürekli yardımlar
yapılmaktadır.Ülkemizin eğitim seviyesini yukarılara çekmek için bu yardım faaliyetleri
eğitim aracı olarak kullanılmalıdır.Yapılan her yardımda mutlaka bir ölçü
belirlenmeli;çalışanla çalışmayan ayırt edilmelidir.
2. Problem Durumu
Mülteci öğrencilerin topluma uyum sağlama , barınma, sosyal yaşam, kültürel ve
eğitsel birçok alanda sıkıntı yaşamakta oldukları açık bir şekilde gözlenmektedir. Özellikle
eğitim-öğretim alanında yaşanan bu aksaklıkları gidermek ve eğitim-öğretimde kaliteyi
artırmak gerekmektedir. Çünkü eğitim-öğretimde yaşanan bu aksaklıkları gidererek ve
eğitimdeki kaliteyi artırarak; gelecekte birçok alanda oluşacak problemin de önüne
geçilebilecektir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Kardeşlik Çarşısında temel amaç mülteci öğrencilerin toplum kurallarını anlaması ve
uygulamasına yardımcı olmaktır.Bunu yaparken onların giyim ve oyuncak ihtiyaçlarını
karşılamak motivasyon aracı olarak kullanılmıştır.
3.1.
Çalışmanın amacı
 Öğrencilerin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak,
 Öğrencilere millî manevi değerlerimizi tanıtmak,
 Öğrencilere sağlıklı bir yaşam kültürünü benimsetmek,
 Öğrencilerin zararlı alışkanlık kazanmalarını önlemek,
 Öğrencilerin sportif faaliyetlerindeki şiddeti azaltmak,
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Rehberlik faaliyetlerinin önemini kavratmak,
Kurum kültürünü geliştirmek,
Öğrencilere toplumsal kuralları içselleştirmek,
Öğrencilerin hak temelli yaklaşım içinde olmalarını sağlamak,
Savaş ve göç travmasına maruz kalmış öğrencilerinin sıkıntılarını hafifletmek
ve travmanın etkilerini ortadan kaldırmak,
 Mülteci öğrenciler ve Türk öğrenciler arasındaki önyargıları ortadan
kaldırmak,
 Öğrencilerin eğitim destek hizmetlerinden eşit biçimde faydalanmaları
sağlamak.
3.2. Çalışmanın hedefleri
 Öğrencilerin sınıf içi ve okul genelinde etkinlik ve ürün sergileyebilmeleri,
 Öğrencilerin grup etkinliklerinde sorumluluklarını yerine getirebilmeleri,
 Öğrencilerin ders içi etkinliklerde istekli olabilmeleri,
 Öğrencilerin gezi ve gözlem duygusunu geliştirebilmeleri,
 Öğrencilerin din, dil,cinsiyet ve mezhep ayrımı yapmama duygusunu
geliştirebilmeleri,
 Öğrencilerin doğru sözlü olma ve yalan söylememe duygusunu
geliştirebilmeleri,
 Öğrenciler arasında sevgi ve saygı duygusunu geliştirebilmeleri,
 Öğrencilerin okul alanında ve sınıfta bulunan eşyaları sahiplenebilmeleri,
 Öğrencilerin kişisel temizlik ve bakımına özen gösterebilmeleri,
 Öğrencilerin su,elektrik,peçete,sıvı sabun,defter vs. malzemeleri tutumlu
kullanabilmeleri,
 Öğrencilerin okul bahçesinde bulunan bank,çöp kovası,ağaç vs.
koruyabilmeleri,
 Öğrencilerin sınıf içerisindeki sıra,masa,dolap,etkinlik panosunu
koruyabilmeleri.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında anket,ölçek,puanlama yöntemlerinden yararlanılmıştır.Çalışma
sırasında Eğitim Merkezlerine ölçek gönderilmiş ve mülteci öğrenciler bu ölçekte belirlenen
davranışlara göre puan kazanmışlardır.Çalışma sonrasında ise Eğitim Merkezlerinde görev
yapan öğretmenlere bir anket uygulanmış ve çalışmanın kazanımları tespit edilmeye
çalışılmıştır.Ödüller rastgele değil puanlamaya tabi tutularak dağıtılmıştır.
4.2. Plan
Çalışma genel olarak koordinatör okul müdürü tarafından yürütülmüş çalışmanın
başarıya ulaşması için de komisyonlar kurulmuştur.Yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Başlama
tarihi
Kardeşlik
Çarşısı
Projesinin
Duyurulması

18/01/2016

Bitiş tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Ahmet YAŞAR

Proje sosyal medyada ve resmi
yazışmalarla duyurulmuştur.
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Puan
kriterlerinin
belirlenmesi

ölçek

13/01/2016

12/02/2016

Ahmet YAŞAR

Eğitim Merkezi Koordinatörleri ve
okul müdürlerinden bir komisyon
oluşturulup mülteci öğrencilerin
hangi davranışı gösterdiklerinde ne
kadar
puan
kazanacakları
belirlenmiştir. Hazırlanan ölçek
Eğitim Merkezlerine gönderilerek
mülteci öğrencilere duyurulmuştur.

Sosyal
Etkinlik
planlamasının
yapılması

14/03/2016

15/04/2016

Fevziye
BEYAZÇİÇEK

Okul
müdürlerinden
Şube
müdürleri
başkanlığında
bir
komisyon
oluşturulmuş
bu
komisyon
Kardeşlik
Çarşısında
mülteci
öğrencilere
yemek
ikramı,canlı
müzik,palyaço,halk
oyunları,pamuk
şeker
ikramı
planlamış ancak
terör saldırısı
nedeniyle canlı müzik ve halk
oyunları gerçekleşememiştir.

Katılacak
okulların
belirlenmesi

04/04/2016

12/04/2016

Ahmet YAŞAR

02/02/2016 tarihinde başlamak
suretiyle projeye destek olabilecek
mali güce sahip okullar tek tek
ziyaret edilip,proje anlatıldı.Yaklaşık
40 okul ziyaret edildi bunlardan 36
okul projeye katılmak istediklerini
bildirdi.
Kardeşlik Çarşısına katılacak okullar
topladıkları eşyaların sayısını –
puanını
ve
görev
alacak
personellerinin bilgisini gösterir 2
adet formu doldurarak projeye dahil
olmuşlardır.

Stand komisyonu

01/04/2015

02/05/2016

Fevziye
BEYAZÇİÇEK

Kurulan
komisyon;belediyeden
çadır,masa,sandalye temin edip
çadırların yerini tespit etti.Kura ile
okulları çadırlara yerleştirdi.

Puanlama komisyonu

01/04/2015

02/05/2016

Ahmet YAŞAR

Kurulan
komisyon
okullardan
toplanan malzemelerin her birine
TL=Puan karşılığı olarak puan
belirledi.Her eşyanın puanı piyasa
TL değeri gözetilerek yapıldı.

Ulaşım komisyonu

01/04/2015

02/05/2016

Ahmet YAŞAR

Kardeşlik Çarşısı 3000 mülteci
öğrenciyi 8 seansta ağırladı.Servis
araçları koordineli olarak öğrencileri
alana taşıdı.

5. Uygulama
Kardeşlik Çarşısı mülteci öğrencileri topluma entegre edebilmek amacıyla
uygulanmış bir projedir. Mülteci öğrencilerin eğitim gördükleri Eğitim Merkezlerinde
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görevli idareci ve öğretmenlerle görüşülerek öğrencilerin yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçları
belirlendi. Bu sorunları çözecek bir puan kazanma ölçeği oluşturulup mülteci öğrencilere bu
ölçeğe göre hareket ettiklerinde puan kazanacakları ve kazandıkları puanlarla Kardeşlik
Çarşısından elbise ve oyuncak alabilecekleri anlatıldı. Böylece mülteci öğrenciler istendik
davranışları sergilediklerinde puanlar kazanmaya başladı.
Kardeşlik Çarşısına katılmaları için okullar ziyaret edildi.Okul müdürlerine projenin
amaçları ve içeriği anlatıldı.Katılma kararı alan okullar sosyal medyadan duyuruldu.Sosyal
medyadan duyurular arttıkça okulların projeye olan ilgisi arttı.Duyuru yapılırken aynı
zamanda okulların reklamı da yapıldı.Bu sayede okullar rahatlıkla proje için eşya
toplayabildiler.
Projeye 36 okul katıldı.Bu okullar 27 bin olan öğrenci sayılarıyla hiç kullanılmamış
giyim ve oyuncak malzemesi topladılar.Böylece 27 bin öğrenci bir yardım kampanyasına
katılarak “yardımlaşma” değerini uygulamalı olarak tanıma,öğrenme şansına sahip oldu.
Böylece değerler eğitimine katkıda bulunuldu. İlçelerimizde 21 bin mülteci öğrenci puan
almak için yarıştı.Bu öğrencilerin % 14’ ü Kardeşlik Çarşısına dahil edildi.Her Eğitim
Merkezi öğrenci sayısının % 14’ü hesaplanarak toplamda 2890 öğrenci alışveriş yapma
hakkı kazandı.2890 öğrenci 360 kişilik guruplar halinde kendilerine 1 saat süre verilerek
hocaları nezaretinde Kardeşlik Çarşısına servis araçlarıyla gelip hediye çekiyle alışverişini
yapıp kişi başı 120 puanlık(yaklaşık 120 TL değerinde) alışveriş yaptı.
36 okuldan yaklaşık 9000 parça,piyasa değeri 400 bin TL giyim ve oyuncak
malzemesi toplandı.Her öğrenciye 120 TL hediye puanı verildi.Kardeşlik Çarşısına gelmeye
hak kazanan öğrencilerin her birine verilen puan eşit olarak belirlendi.Eğitim merkezlerinin
değerlendirmesinden kaynaklanan öznel uygulamaların getireceği olumsuzluklar bu sayede
ortadan kaldırılmış oldu.
6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara kağlanan katkılar
Kardeşlik Çarşısında kurallar belirlenip bu kurallara uyan öğrenciler 9000 parça 400
bin TL değerinde giyim ve oyuncak malzemesiyle ödüllendirilmiştir. Eğitim Merkezlerinde
eğitim gören 21 bin öğrenciyi eğim için teşvik etmiş 2890 öğrenciye “Kurallara uyarsam
kazanırım.”duygusunu yaşatmıştır.36 okul ve 27 bin öğrenciye yardım etme eğitime katkıda
bulunma duygusunu yaşatmıştır.
Projenin uygulandığı ilçelerimizde bulunan mülteci öğrencilerin eğitim gördüğü
Eğitim Merkezlerinde görev yapan 757 öğretmen baz alınarak bunların %10’luk kısmı olan
80 öğretmen üzerinde Kardeşlik Çarşısı projesinin etkisini ölçmek amacıyla bir anket
yapılmıştır.Anketin projenin amaçlarını gerçekleştirme düzeyi ile ilgili veriler şu şekildedir.
Öğretmenlerin %85’i 1 nolu, %78’i 2 nolu, %52’i 3 nolu, %55’i 4 nolu, %75’i 5 nolu,
%58’i 6 nolu, %78’i 7 nolu, %85’i 8 nolu, %62’i 9 nolu, %43’i 10 nolu, %67’i 11 nolu, % 75’i
12 nolu amacın gerçekleştiğini ifade etmişlerdir.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Ülkemizde yardıma muhtaç her yaştan,her kesimden vatandaş bulunmaktadır ve
bunlara sürekli yardımlar yapılmaktadır.Ülkemizin eğitim seviyesini yukarılara çekmek için
bu yardım faaliyetleri eğitim aracı olarak kullanılmalıdır.Yapılan her yardımda mutlaka bir
ölçü belirlenmeli;çalışanla çalışmayan ayırt edilmelidir.Böylece toplumun her kesiminde
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iyiye,doğruya yöneliş başlayacak,toplum eğitim alanında bir ivme kazanacaktır.Bu
bağlamda metod olarak Kardeşlik Çarşısı her zaman her yerde her sektörde rahatlıkla
kullanılabilecek ve sonuç alınabilecek bir eğitim modelidir.
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DUYGUNU BELİRLE ÖNERİYİ DENE
Çağla Pınar CENGİZ, pinarcengiz81@hotmail.com
İstanbul/Güngören Şehitler İlkokulu, 741698@meb.k12.tr
ÖZET
Her çocuk gelişim döneminde bir şeyleri başarma gayreti içindedir. “Duygunu Belirle,
Öneriyi Dene” adlı projenin asıl hedefi de çocukların bu gayretlerini destekleyerek, olumsuz
duygularla baş edebilme becerisi kazandırmaya çalışmak ve kendilerini gerçekleştirmelerine
yardımcı olmaktır.
Yıllar içerisindeki gözlenenler sonucunda öğrencilerin olumsuz duygular arasında
özellikle mutsuzluk, özgüven, öfke ve başarısızlık duygularını yaşadıkları saptanmıştır.
Proje kapsamında öğrencilerin bu dört duyguyu tanımlamalarını sağlayıcı çalışmalar
oluşturulmuştur. Ve sonrasında bu duygularıyla baş edebilmeleri için çok sayıda öneriler
sunulmuştur.
“Duygunu
Belirle
Öneriyi
Dene”
projesi
ile
öğrencilerin
duygularını
tanımlayabilmelerini sağlamak, olumsuz duygularını kontrol altına alabilme yetisini
kazandırmak ve duygularını en iyi şekilde yönetebilmelerini sağlamak amacı güdülmüştür.
Duygularını belirleyip önerileri deneyen öğrencilerde olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
Öfke kontrolünü sağlayabilen öğrenci sayısı %90, küçük şeylerden mutlu olabilen öğrenci
sayısı %95 oranında artmıştır.Özgüven ve başarısızlık korkusu sorunu da % 95 oranında
çözüme ulaşmıştır.
ABSTRACT
Every child is in an effort of achieving somethings while growing.The main goal of the
project named”Duygunu Belirle, Öneriyi Dene”is to give the children the skills of eoping
whit the negative emotions and help them to became really what they want to be by
supporting the efforts of the children.
The abservations madeduring years heve shown that the students had negativeemotions
especially unhappiness lack of self confidence, anger and being failed.By the scope of proje
the studies enabling the students to describe these four emotions have been formed and then
many suggestions have been given students to deal with these feelings.Whit the Project
”Duygunu Belirle, Öneriyi Dene”ıt has been aimed at providing the students to define their
feeling getting skills of taking negative emotios under control and managing their feelings by
fort he best way.
Pozitive results have been taken from the students who determined their feelings and
tried the suggesstions.The number of students controlling their anger has increased at %90
per cent and the number of students being happy from the petty things has increased at%95
per cent.The problem of the lack of self confidence and fear of failure has been solved at the
rate of %95.
1. Giriş
Bilindiği gibi duygular bireylerin sosyal hayatları açısından büyük önem taşımaktadır.
Çünkü bireylerin sosyal hayatlarını idare edebilmeleri için duygusal dinamiklerini zekice
planlamaya ve duygularıyla edinecekleri bilgiye ihtiyaçları vardır (Lopes, Brackett, Nezlek,
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Schütz, Sellin ve Salovey, 2004: 1018). “Duygu (emotion)”, doğal biçimde ortaya çıkan
motivasyon ve duygusal tepkileri de içerisinde barındıran bir şeyi yapma eğilimi olarak
kabul edilmektedir (Broekens, vd., 2007: 398).
Duygular hayattaki önemli yol
göstericilerdendir. İnsanlık adına sahip olunan en önemli gelişim duygulardır. O halde
içeriden ya da dışarıdan kaynaklanan olası bir farklılıkta bireyi alarma geçiren duygularımız,
bilinçten çok da uzak değildir (Ellison, 2000: 41). Araştırma sonuçları da dikkate alınarak
biliş ve duyuş arasında yadsınamayacak bir bağın bulunduğu düşünülebilir (Zajonc, 2006: 1)
İnsan beyninin nasıl çalıştığına dair yapılan çalışmalar göstermiştir ki duygusal
becerilerin gelişimi, doğumdan gençliğin sonuna kadar devam eden gelişim çağında daha
kolay olmaktadır. Bu nedenle bu konuda okullarda verilecek duygusal eğitim öne
çıkmaktadır. Burada amaç, eğitmek için duyguyu kullanmak yerine, bizzat duygunun
kendini eğitmektir. Duygular okulda nadiren yer almaktadır. Anaokulları ve ilkokulun
küçük yaş sınıflarının dışında okullarda bütün çabalar bilgiye dayalı beceriler üzerine
yoğunlaşmıştır. Öğretmenlerin aynı zamanda öğrencilerin duygusal becerilerini geliştirme
yönünde eğitim vermeleri gerekmektedir. Öğrencinin kendisine ait sorununu keşfettiği,
somutlaştırdığı ve bu sorununa yönelik çözümleri kendi kendisine değerlendirdiği bir
çalışmaya Türkiye’de rastlanmamıştır.
Çocukların; kendilerini tanımaya, yeteneklerinin farkına varmaya, öğrenmeye,
başarılı olmaya, hayatta karşılaştıkları zorluklarıyla baş edebilmeye, iyi ilişkiler içinde
olmaya, oldukları gibi kabul edilmeye, sevilmeye, sayılmaya ve korunmaya; özgüven
kazanmaya, düzenli bir yaşantıya, gülmeye, eğlenmeye ve hoş vakit geçirmeye ve mutlu
olmaya ihtiyaçları vardır.
“Duygunu Belirle Öneriyi Dene” projesi öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılamalarına
yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Yıllar içerisindeki gözlenenler sonucunda
öğrencilerin olumsuz duygular arasında özellikle mutsuzluk, özgüven, öfke ve başarısızlık
duygularını yaşadıkları saptanmıştır. Bu duygular bir bireyin zaman zaman baş etmek
zorunda kalabileceği duygulardır. Bir bireyin kendisini tanımadan; düşünce ve duygularının
farkında olmadan sağlıklı ilişkiler kurabilmesi beklenmemelidir.
2. Problem Durumu
Duygular genellikle bastırılır ve bastırılmış duygular kaygı, depresyon, kas gerginliği,
bedene dönmek, psikomatik semptomlar gibi fiziksel ve psikolojik belirtiler ortaya
koymaktadır. Bu ve buna benzer durumları en aza indirmek için duygu tanımlanmalı,
farkındalık yeteneği geliştirilmeli ve ifade etme öğrenilmelidir. Aynı zamanda
duygular enerjiyi belirler ve bulaşıcıdırlar; duygulara dokunulur ve ifade edilirse kişi daha
enerjik olacaktır. Sonuç olarak mutlu, ne istediğini bilen, sorun çözme becerisi geliştiren
bireylerden oluşan toplumun gelişimi daha güçlü olacaktır.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amacı
Her çocuk gelişim döneminde bir şeyleri başarma gayreti içindedir. “Duygunu
Belirle, Öneriyi Dene” adlı projenin asıl hedefi de çocukların bu gayretlerini destekleyerek,
olumsuz duygularla baş edebilme becerisi kazandırmaya çalışmak ve kendilerini
gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.
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Goleman, yapılan çalışmalar sonucunda duyguların doğru karar alma ve mantıksal
düşünme noktasında bireye rehberlik ettiğini belirtmiştir. Buna bağlı olarak insanın
duygusal ve akılcı olmak üzere iki beyni, iki zihni ve iki farklı zekâsı olduğunu belirtirken,
sadece IQ’nun değil duygusal zekânın da önemli olduğunu vurgulamıştır (Goleman, 2002:
45).
3.2.
Çalışmanın Hedefleri
Bu çalışmada öğrenciden,
 Hissettiği duyguyu somutlaştırması (1 hafta) ,
 Hissettiği duygu karşısında kendisine uygun olan davranışı fark etmesi ve
uygulaması (1 ay)
 Hissettiği duygular için gerekli gördüğünde yeni çözüm önerileri üretmesi (1,5 ay)
 Duygularla ilgili empati kurması beklenmektedir (uzun vadede süreç içerisinde)
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Bu proje yapılandırmacı öğrenme anlayışı ile hazırlanmıştır. Bu çalışmada kart
oyunları, analiz ve sentez yöntemleri kullanılmıştır.
Yapılandırmacı öğrenme ortamının temel öğesi öğrenendir. Yapılandırmacılık
yaklaşımına göre öğrenci bilgiyi temelden kurar ve uygulamaya koyar. Öğrenciler
demokratik bir sınıf ortamında günlük yaşam problemlerini karmaşıklığını çözerek yaşam
boyu kullanacakları bilgilerini oluştururlar.
Öğrenmeyi ve öğretmeyi zevkli bir uğraşı haline getiren tekniklerden biri kart oyunu
tekniğidir. Olgu, olay ya da kavramların hatırlanmasını kolaylaştırmak için
kullanılır.”Duygunu Belirle Öneriyi Dene” projesinde öğrencilerin yaşadıkları olumsuz
duyguyu tanımlamaları açısından görselliğe ve renklerin psikoloji üzerindeki etkisi göz
önüne alınarak kartlar oluşturulmuştur.
4.2
Plan
Tarih
Sorumlu
Açıklamalar
Faaliyet 1 13 Aralık-15 Aralık2015
Öğretmen
Proje tanıtım toplantısı yapıldı
Faaliyet 2
17-25 Aralık 2015
Öğretmen
Duygular ve öneriler belirlendi
Faaliyet 3 4-13 Ocak 2016
Öğrt ve öğrenciler Materyal oluşturuldu
Faaliyet 4 14-22 Ocak 2016
Öğrt ve öğrenciler Drama ve video çekimi
Faaliyet 5 8 Şubat-25 Nisan 2016
Öğrenciler
Proje uygulaması yapıldı
Faaliyet 6 27-29 Nisan 2016
Öğrt ve öğrenciler İzleme ve değerlendirme
5. Uygulama
5.1.
Çalışmanın uygulanması
“Duygunu Belirle Öneriyi Dene” proje çalışmasının uygulanışı kronolojik sıraya göre
aşağıda açıklanmıştır. Öncelikle projenin temel taşını oluşturan duygular belirlenmiştir.
Yıllar içerisinde yapılan gözlemler sonucunda öğrencilerin olumsuz duygular
arasında özellikle mutsuzluk, özgüven, öfke ve başarısızlık duygularını yaşadıkları
saptanmıştır. Ve duygular bu gözleme dayalı olarak belirlenmiştir.
Belirlenmiş olan bu duygulara, yapılan araştırmalar sonucunda ve öğrencilerin
seviyelerine uygun öneriler hazırlanmıştır. Bu öneriler görsellerle desteklenerek kart
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formatında düzenlenmiştir. Aynı zamanda öğrencilere, okuma sevgisi aşılamak, okudukları
üzerine yorum yapma becerisini artırmak, kendi duygularıyla karşılaştırarak yalnız
hissetmelerini engellemek ve kendilerini değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla her
duygu için kitap önerilerinde bulunulmuştur.
Duygular ve öneriler hazırlandıktan sonra “Duygunu Belirle Öneriyi Dene “ projesi
için bir materyal düşünülmüştür ve çekmecelerden oluşan bir dolap ile uygulanmasına karar
verilmiştir.
Uygulama öğrenciler tarafından benimsendikten sonra öğretmenin rehberliğine gerek
kalmadan ihtiyaç duyulduklarında işlevsel bir şekilde kullandıkları gözlemlenmiştir.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Duygunu Belirle Öneriyi Dene Projesinde somut bir değerlendirme yapılabilmesi
açısından anket uygulaması yapılmış, anket soruları öğrencilerin projeden ne düzeyde
yararlandıklarını ölçecek düzeyde hazırlanmıştır.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Yaşadığım olumsuz duygumun farkına vardım noktasında çalışmaya katılan 26 öğrencinin %100 ü (f=26)
“katılıyorum” şeklinde görüş bildirmiştir.
Kartlardan çıkan çözüm önerilerinin büyük bir kısmı uygulayabileceğim içerikteydi hususunda çalışmaya
katılan 26 öğrencinin %96,15 (f=25) “kısmen katılıyorum”, % 3.85 i (f=1) “katılmıyorum” şeklinde görüş
bildirmiştir.
Proje uygulaması bittikten sonra da önerileri uygulamaya devam ettim hususunda çalışmaya katılan 26
öğrencinin %88,46 sı (f=23) “katılıyorum”, %11.54 ü (f=3) “kısmen katılıyorum”şeklinde görüş bildirmiştir.
Bu projeyi arkadaşlarıma önerdim noktasında çalışmaya katılan 26 öğrencinin %57,69 u (f=15) “katılıyorum”,
%30,78 i (f=7) “kısmen katılıyorum”, %11.53 ü (f=3) “katılmıyorum” şeklinde görüş bildirmiştir.
Olumsuz duygularımı değiştirebileceğimi öğrendim hususunda çalışmaya katılan 26 öğrencinin %84,61i
(f=22) “katılıyorum”, %15,39 u (f=3) “kısmen katılıyorum” şeklinde görüş bildirmiştir.
Olumsuz duygularımın derslerimi olumsuz etkilediğini fark ettim noktasında çalışmaya katılan 26
öğrencinin %65,38 i (f=17) “katılıyorum”,%26,92 si (f=7) “kısmen katılıyorum”, %3,84 ü (f=1) “ katılmıyorum
şeklinde görüş bildirmiştir.
Olumsuz duygularımı olumluya çevirdiğimde ders başarım arttı noktasında çalışmaya katılan 26 öğrencinin
%80,76 sı (f=21) “katılıyorum”, %19,24 ü (f=5) “ kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir.
Olumsuz duygu yaşayan arkadaşlarıma yardımcı olabildiğimi gördüm noktasında çalışmaya katılan 26
öğrencinin %69,23 ü (f=18) “katılıyorum”, %23,08 i (f=7) “kısmen katılıyorum, % 3,84 ü (f=1) “ katılmıyorum”
şeklinde görüş bildirmiştir.
Bu proje aracılığıyla duygumu kontrol etmeyi, yönetmeyi öğrendim noktasında çalışmaya katılan 26
öğrencinin %96,15 i (f=25) “katılıyorum”, %3,84 ü (f=1) “ kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir.
Bu proje sayesinde kendi kendime çözüm önerilerimi üretmeye başladım noktasında çalışmaya katılan 26
öğrencinin %84,61 i (f=22) “katılıyorum”, %15,39 u (f=4) “ kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir.

Paydaşlara sağlanan katkı, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi projenin yapısı gereği
gözlem ve uygulanan öğrencilerin geri bildirimlerine dayanılarak ölçülmüştür. Geri
bildirimler öğrencilerin düşüncelerini yazdıkları rapor ve anket şeklinde alınmıştır. Anket
çalışması uygulamanın hemen sonrasında ve 1 ay sonra tekrar yapılmak üzere planlanmıştır.
Uygulamanın hemen sonrasında uygulanan anket sonucu yukarıdaki gibidir. (Tekrar) 1 ay
sonra uygulanacak anketle öğrencilerdeki düşünce değişimi tespit edilecektir.
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6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Duygunu Belirle Öneriyi Dene projesi kısa süreli uygulanabilir bir çalışma olmayıp,
içeriği gereği eğitim öğretim süresi boyunca kullanılabilir bir uygulamadır. Bu çalışma her
sınıfa ayrı ayrı hazırlanabileceği gibi, tüm okula birkaç tane hazırlanarak ortak kullanıma
açılabilir. Aynı zamanda yapılabilecek değişikliklerle, yetişkinlere de uyarlanabilir, kamu
kurumlarında kullanılabilir.
KAYNAKLAR
Lopes, Brackett, Nezlek, Schütz, Sellin ve Salovey, 2004: 1018.
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BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI
MONOLOG MU, DİYALOG MU?
Özcan YILDIRIM, ozcan_yildirim1907@hotmail.com,
İstanbul/ Kartal/Semiha Şakir Anadolu Lisesi.
ÖZET
Günümüzün vazgeçilmez alışkanlıklarından biri haline gelen internet kullanımı gündelik
hayat, iş ve eğitim hayatımız gibi birçok alanda yaşamımızı oldukça kolaylaştırmıştır.
Teknolojik imkânların da artmasıyla birlikte erişilmesi kolaylaşan internet, her geçen gün
yaygınlık kazanmaktadır. Özellikle gençler arasında yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanan internet, bilgiye ulaşım, iletişim ve sosyalleşme için vazgeçilmez bir araç olarak
düşünülebilir. Bu kapsam da gençlerin bilinçli internet kullanımını artırmaya yönelik bu
proje oluşturulmuştur.

ABSTRACT
The use of the internet, which has become one of the indispensable habits of today, has
facilitated many life in our field, such as everyday life, business and education. With the
increase of technological opportunities, the internet, which is easy to access together, is
getting widespread every day. The internet, which is being used widely among young
people in particular, can be considered as an indispensable tool for information transfer,
communication and socialization. In this context, this project was designed to increase the
awareness of internet usage of young people.
1. Giriş
Günümüzün vazgeçilmez alışkanlıklarından biri haline gelen internet kullanımı gündelik
hayat, iş ve eğitim hayatımız gibi birçok alanda yaşamımızı oldukça kolaylaştırmıştır.
Teknolojik imkânların da artmasıyla birlikte erişilmesi kolaylaşan internet, her geçen gün
yaygınlık kazanmaktadır. Özellikle gençler arasında yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanan internet, bilgiye ulaşım, iletişim ve sosyalleşme için vazgeçilmez bir araç olarak
düşünülebilir. İnternetin sürekli gelişiminden kaynaklı sosyal ağlar oluşmaya başlamış ve
bireylere özgürlük, özerklik ve içeriğini kendisi yaratabilme özgürlüğü sağlamıştır. Kişiler
bu sosyal ağlar vasıtasıyla ilkokul arkadaşlarını bulabilmekte, video izleyebilmekte, müzik
dinleyebilmekte, birçok bilgiyi ve etkinliği arkadaşları ile paylaşabilir hale gelmiştir.
Sosyal ağlar yoluyla kişiler daha çok sosyalleşme ve kendini ifade etme imkânı bulabilir.
Üyesi olduğu sosyal ağlardan birçok kişinin deneyimine ortak olabilir ve bilgi birikimini
artırabilir. İnternetin insan yaşamını etkileyen bir diğer tarafı, bilgiyi kütüphanelerden evlere
taşımış olmasıdır. Diğer bir değişle sayfalarda saklı duran bilgiler, internet aracılığıyla her
yere taşınabilecek şekilde serbest hâle gelmiştir. İnternet, bireylerin dünyaya açılarak farklı
kültürel etkinliklere ve bilimsel düzeyde paylaşıma girmesine de olanak sağlamaktadır.
Eski medya araçlarıyla karşılaştırıldığında olumlu özellikler olarak duran bu gelişmeler,
bireylerin sınırsız ve kuralsız bu ortamda hangi zeminde ve nasıl duracakları problemini
getirmektedir. Artan enformasyon akışıyla oluşan bilgi kirliliği arasında bocalayan birey,
hangi bilginin doğru ve güvenilir olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır.
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Kullanımı hızla yayılan internetin aşırı kullanımı da, çeşitli sorunları karşımıza
çıkarmaktadır. Bazı kullanıcılar uzun bir süre hiç yerinden kalkmadan ya da günlük
yaşamına ilişkin etkinlikleri ihmal edecek biçimde interneti kullanabilmektedirler. Bu
kullanıcılar, sağlıksız/problemli internet kullanım davranışı nedeniyle giderek yaşamlarında
daha çok sorunla ve psikolojik bozulmalar ile karşılaşır hale gelmişlerdir.
İnternet kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili Türkiye'de araştırma sayısı oldukça azdır
(Köroğlu vd., 2006). Cengizhan (2003)’e göre, ülkemizde de genç nüfusun fazlalığı, internetin
yaygınlaşma hızının yüksekliği ve işsizlik gibi sosyoekonomik nedenlerden dolayı klinik
çalışanlarının bu problemle daha sık karşılaşmaya başlayacağını ifade etmektedir. İnternet
bağımlılığının meydana getirebileceği olası problemler göz önünde bulundurulduğunda
ergenlik dönemindeki bireyler üzerindeki etkilerin çok daha yıkıcı olacağı aşikârdır.
Ülkemizdeki genç nüfusun fazla olması ve bu nüfusun potansiyel internet bağımlıları
olmaları durumu düşünüldüğünde bilinçli internet kullanımlarının geliştirilmesi ve
farkındalıklarının artırılması gerekmektedir.
2. Problem Durumu
Yaratıcı drama yönteminin, lise öğrencilerinde bilinçli
geliştirilmesine ve farkındalıklarının artırılmasına etkisi nedir?

internet

kullanımının

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amacı
İnternetin, küreselleşmenin en önemli aracı olduğu gerçeğini yadsımadan ve internet
dışında kalınamayacağı gerçeğinden hareketle lise öğrencilerinde yaratıcı drama yöntemi
kullanılarak bilinçli internet kullanımlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
3.2.
Çalışmanın hedefleri
Çalışmanın istenen amaca ulaşması için ikişer saatten oluşan 10 adet yaratıcı drama
oturumu planlanmıştır. Oturumların hedefleri ise aşağıdaki gibidir:
 İnternetin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
 İnternetin yıllara göre değişimlerini sorgular.
 İnternet kullanımının aile ilişkilerine, sosyal faaliyetlerine ve ders başarısına olan
etkisini sorgular.
 Sosyal medyadaki paylaşımlara yapılan beğenilerin ve yorumların bireyin kişisel
görüşü üzerindeki etkisini belirtir.
 Sosyal medya üzerinden yapılan sohbetin kendinde yarattığı düşünceyi ifade eder.
 İnternet aracılığıyla kurulan ilişkilerin güvenliğini sorgular.
 İnternet aracılığıyla kurulan ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda
fikir yürütür.
 Siber zorba davranışları fark eder.
 Siber zorba davranışa karşı çözüm önerileri sunar.
 İnternetten edindiği bilgilerin doğruluğunu sorgular.
 İnternette doğru bilgiye ulaşmak için neler yapılması gerektiği hakkında fikir
yürütür.
 Bireyin, bilinçli internet kullanımında dikkat etmesi gereken noktaları ifade eder.
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4.

Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Bu projede, lise öğrencilerinin bilinçli internet kullanımının geliştirilmesinde yaratıcı
dramanın etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Proje eylem araştırmasına göre
desenlenmiştir. Proje için lise-1 öğrencilerinde 18 (9 kız ve 9 erkek) kişi seçilmiştir.
Projede lise öğrencilerinin bilinçli internet kullanımını geliştirmek için 10 adet yaratıcı
drama etkinlik planı hazırlanmıştır. Program da yer alan etkinliklerde internetin olumlu ve
olumsuz tarafları, internet bağımlılığı, siber zorbalık ve internette doğru bilgiye ulaşma ele
alınmıştır.Bu projenin amaçları doğrultusunda veri toplamak için liderin notları, öğrenci
yazıları, bireysel ürünler ya da grup ürünleri, gözlem, etkinlik değerlendirmeleri analiz
yapılacaktır. Ayrıca bir diğer veri toplama yöntemi olarak; ön ve son değerlendirme sınavı
soruları kullanılmıştır. Ön ve son değerlendirme sınavı soruları aynıdır. Sorular atölyenin
kazanımlarından yola çıkılarak oluşturulmuştur. Ön ve son değerlendirme sınavı soruları
tüm katılımcılara uygulanarak sonuçlar istatiksel olarak değerlendirilmiştir. İlk ve son test
soruları aşağıdaki gibidir.
4.2.
Plan
Alan Yazın Taranması: 20.03.2014 – 10.06.2014
Atölye Planlarının Hazırlanması: 14.06.2014 - 05.11.2014
Katılımcı Grubun Oluşturulması: 05.02.2015 - 08.02.2015
Çalışma Mekânı Araç-Gereç Sağlanması: 06.02.2015
Projenin Uygulanması: 12.03.2015 - 16.04.2015
5. Uygulama
Projeye 12.03.2015 tarihinde başlanmıştır ve 16.04.2015 tarihinde bitmiştir. Perşembe ve
cuma günleri iki saatlik proje çalışmaları yapılmıştır.
1. oturum: 12.03.2015
2. oturum: 13.03 2015
3. oturum: 19.03.2015
4. oturum: 26.03.2015
5. oturum: 27.03.2015
6. oturum: 02.04.2015
7. oturum: 03.04.2015
8. oturum: 09.04.2015
9. oturum: 10.04.2015
10. oturum: 16.04.2015
Değerlendirme: Proje sonuçlarının değerlendirilmesi, 25.04.2015 - 20.05.2015.
Raporlaştırma: Projenin raporlaştırılması, 20.05.2014 - 01.06.2015.
6.

Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Proje öncesi katılımcıların günlük internet kullanım süresi ortalama 3 saat 16 dakika
olarak belirlenmiştir. Proje sonunda katılımcıların günlük internet kullanım süresi ortalama 2
saat 44 dakika olarak belirlenmiştir. Katılımcıların günlük ortalama internet kullanım süresi
uygulanan proje sonucunda 32 dakika düşmüştür.
Katılımcılar proje sonunda bilinçli internet kullanımı şu şekilde tanımlamaktadır:

Gerektiği yerde durabilmektir. Yararlı şeyleri öğrenebilmektir. İnterneti boş işler için
kullanmamaktır.

İnternete esir olmadan yararlı bir şekilde kullanmaktır.

Kendine göre iyi ve faydalı bir şekilde kullanmaktır. Kendine göre derken saat olarak
ve sadece bakacağına bakıp oyalanmadan çıkmaktır..
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Bence kendini frenleyebilmektir. Bir insan istediği zaman internetin başından
kalkabiliyor, internete bağımlı olmadan istediği şekilde yaşayabiliyorsa bu bilinçli internet
kullanımıdır.
Katılımcılar proje sonunda bilinçli internet kullanımını, kendi belirledikleri bir zaman
diliminde ve kendilerine yararlı bir şekilde kullanmak olarak tanımlamıştır.
Proje oturumlarının değerlendirilmesi:
Birinci oturum sonunda katılımcıların yaptığı değerlendirmelerden bazıları:

Sen mi onu kullanıyorsun o mu seni?

İnternet hayatımızın her yerinde ve her zaman karşılaşıyoruz.

Boş zamanınızı internetsiz de geçirebilirsiniz.

Bugün bir kez daha internetin zararlarını ve yararları olduğunu anladım. İnterneti
zararlı ve yararlı hale getirmek bizim elimizde.
Oturum sonunda katılımcıların yaptığı değerlendirmeler ilk oturumda bilinçli internet
kullanımıyla ilgili farkındalık içeren yorumlar yazmaya başladıklarını göstermektedir.
Üçüncü oturum sonunda katılımcıların yaptığı değerlendirmelerden bazıları:

Bilinçli internet kullanımı bilinçli olalım internetin esiri olmayalım. Bağımsız olalım.

Bilinçli internet kullanımı aileni tamamen kaybetmek istemiyorsan interneti
azaltmalısın.

Bilinçli internet kullanımı hakkında bir programa katıldım ve internette çok zaman
harcayıp sosyal yaşantıma vakit attırmadığımı fark ettim.
Katılımcıların değerlendirmeleri incelendiğinde; yaratıcı drama etkinliklerinin bilinçli
internet kullanımı üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Katılımcılar internetin
yaşamlarına olan etkisini sorgulamaya başlamıştır.
Sekizinci oturumdaki 2. etkinlik katılımcıların ilgisini çekmiştir ve bu etkinlikten büyük
keyif almışlardır. Katılımcılara sonraki etkinliklere hazırlamıştır. Süreç sonunda katılımcılar
yakın bir arkadaşına oturumda neler yaşadıkları ve hissettiklerini içeren mektup
yazmışlardır. Katılımcıların yazdığı mektuplardan birisi:
Sevgili yoldaş
Bugün internetin doğruluğunu tartıştık ayrıca bigilerin ve insanların ne kadar sahte yalancı ve
çıkar uğruna zavallı hallere bürünebileceğini gördük. Eğlenceli miydi? Belki ama bir şey biliyorum ve
kanıtladım ki o da insanların tam bir bilinmez olayıydı. Konuyu fazla dağıttım ama toparlıyorum yanı
kısaca YALAN HABERE İNANMA İNSANLARA KANMA! Sevgilerle
Sekizinci oturum sonunda katılımcılar internette yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı
nasıl karar verecekleri hakkında bilinçlenmişlerdir. Sekizinci oturumda katılımcılara
internette yer alan bazı yalan haberler verilmiştir ve bu haberlerin kendilerinde ne
hissettirdiğini içeren canlandırma yapmaları söylenmiştir. Oluşturulan dört gruptan üçü
haberleri doğru olarak değerlendirmiştir, bir grup ise habere kuşkulu bakmıştır ve haberi
tiye alarak canlandırma yapmıştır. Canlandırma sonrasında katılımcılara haberlerin yalan
olduğunu söylendiği zaman çok şaşırmışlardır. Sekizinci oturum sonunda katılımcılar
internette yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı nasıl karar verecekleri hakkında kendi
yöntemlerini geliştirmiştir. Onuncu oturumda daha önce yapılan oturum konuların
hatırlatmaya yönelik etkinlikler yapılmıştır. Katılımcılara onuncu oturum sonunda “Bu
projeyi merak eden ve projeye katılmak isteyen kişilere neler yazarsınız? Onlar bu projeden
neler öğrenebilir, nelerin farkına varabilir?” sorusu sorulmuştur. Katılımcılar:
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 Öncelikle benim gibi internete fazla düşkün bireylere kesinlikle tavsiye ederim. Artık annemle
daha fazla zaman geçiriyorum. Kendimi odaya kapatıp telefona dalmıyorum. Her yönden daha çok
rahatladım. İnternet meğer bana her türlü zarar veriyormuş. Şiddetle bu projeye katılmanızı tavsiye
ederim. İnternette iyiyi kötüyü artık daha net ayırabiliyorum. İyi ki böyle bir projeye katıldım.
Eğlenerek öğrenmenin en güzel yanı oldu, her şey için hem Özcan hocama hem de arkadaşlarıma
teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın!
Katılımcılar proje sonunda kendilerinde gözledikleri değişiklikleri projeyi merak eden
kişilere anlatmada kullanmıştır. Yazılan öneriler, katılımcıların internet kullanımıyla ilgili
farkındalık yaşandıklarını ve yaşamlarında internet kullanımıyla olumlu değişiklikler
yaptığını göstermektedir.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Proje sonucunda katılımcıların ortalama internet kullanım süresi düşmüştür ve proje
kapsamında elde edilen bulgulara göre internet kullanımıyla ilgili farkındalıkları artmıştır.
Bu nedenle ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin bilinçli internet kullanımını geliştirmek
amacıyla bu projenin uygulanması sonucunda olumlu sonuçlar alınabilir.
KAYNAKLAR
Balaman, F. ve Karataş, A. (2012). Lise öğrencilerinin internet ortamında sosyal paylaşım
sitelerini kullanım amaçları ve sosyal paylaşım unsurları. Yaşam bilimleri Dergisi. Sayı
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Duman, M. Z., 2008, “İnternet Kullanımının Öğrencilerin Sosyal İlişkileri ve Okul Başarıları
Üzerindeki Etkisi”, Toplum ve Demokrasi, 2 (3), Mayıs-Ağustos, s. 93-112.
Gökçearslan, Ş. ve Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı.
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SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ
Yıldıray KILIÇ, yildiray276@gmail.com,
Kocaeli/Derince Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi.
ÖZET
Bu çalışma özel eğitim programlarına sosyal becerilere ait kazanımların bir ders veya
ünite olarak eklenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma Derince Özel Eğitim İş Uygulama
Merkezinde gerçekleştirilmiştir.Örnek bir çalışma olarak sosyal becerilerden özür dileme
becerisi seçilmiştir. Beceriye ait kazanımlar yazılmıştır ve öğrenciye bu becerinin nasıl
kazandırılacağı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonunda öğrencinin
beceriyi kazandığı görülmüş olup aynı yöntem ve tekniğin diğer beceriler içinde
uygulanması önerilmiştir.
ABSTRACT
This study was conducted in order to add social skills gains as a course or unit to
special education programs. The study was conducted at Derince Özel Eğitim İş Uygulama
Merkezi As an example study, the ability to apologize from social skills was chosen.
Achievements belonging to the craft have been written and studies have been done on how
the student will gain this skill. At the end of the study, the student was seen to have acquired
the skill and it was suggested that the same method and technique should be applied in
other skills.
1. Giriş
Sosyal Beceri Öğretimi ile ilgili akademik çalışmalar çok fazla olmasa da literatürde
yer almaktadır. Ancak özel eğitim programlarında yer almayan sosyal becerilerin programa
eklenmesi konusunda önerilerde bulunan akademik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma
ile hem sosyal beceri öğretimi konusuna değinilmiş hem de sosyal beceri öğretiminin özel
eğitim okullarının programlarına eklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Bireyin düşündüklerini karşısındakine aktarabilmesi, aktardıklarını karşısındakinin
anlamasını sağlaması, etkileşimde bulunduğu kişilerin hislerini anlaması ve ona göre
davranması sosyal beceri olarak tanımlanmaktadır (Avşar ve Öztürk Kuter 2007). Sosyal
becerilerde eksiklikleri bulunan çocukların, ileriki yaşamlarında hem mesleki başarısı hem
de çevresindeki kişilerle olan bağlantıları da büyük bir problem haline gelmektedir (Durualp
& Aral,2010). Bu davranışların problem haline gelmemesi için çocukların sosyal beceri
yeterliliklerinin artırılması gerekmektedir.(Avcıoğlu, 2005). Sosyal Beceri Öğretim Programı
hem birebir eğitimde,hem de sınıfta tüm öğrencilere grup eğitimi olarak verilebilir. (Elksnin
ve Elksnin, 1998). Sosyal beceri öğretimi sürecinde öğretmen çocuğa uygun beceriyi seçer,
öğretir ve olumlu davranışlarını pekiştirir (Ünsal, 2007). Türkiye'de MEB'de uygulanan özel
eğitim programlarına baktığımızda sosyal beceri ile ilgili amaçlar yer almamaktadır. Eğitim
fakültelerinde var olan programlarda okutulan derslere bakıldığında sosyal beceri öğretimi
ile ilgili herhangi bir ders ya da kazanım bulunamamaktadır. Bununla birlikte
öğretmenlerimiz de sosyal beceri öğretimini görevleri arasında görmemekte, bu becerilerin
çocuklara ebeveynler tarafından öğretilmesi gerektiğini düşünmektedirler. (Maag ve
Webber, 1995). Özel eğitimde yaşanan en büyük sorunlardan arkadaşına vurma,tükürme,
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izinsiz eşyalarını alma vb. davranışlarından sonra özür dileme davranışı gerçekleşmemekte,
bu beceri çalışılmadığından ve çocuğun bu beceriyi kazanamamasından dolayı da
arkadaşının ağlaması,kızması gibi davranışlar olumsuz davranışı pekiştirmektedir. Bu
bakımdan sosyal becerilerin MEB Özel Eğitim Programlarına eklenmesi gerekmekte ve
öğretmenler tarafından çalışılması gerekmektedir. Yapılacak olan bu çalışmaların sistemli
olması ve çocukların öğretmenler tarafından desteklenmesi gerekir (Hall ve
Schlesinger,1997).
2. Problem Durumu
Sosyal Becerilerden "özür dileme" becerisinin öğretimi özel eğitime muhtaç
çocukların hayatına olumlu yönde etki eder mi?
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Uzun Dönemli Amaç: Öğrenci sosyal becerileri bağımsız olarak doğru zamanda yerine
getirir.
Kısa Dönemli Amaç: Öğrenci bir başka kişiye, bir başkasına ait eşyaya zarar
verdiğinde, kurallara uymadığında bağımsız olarak karşısındaki kişiden özür diler.
Öğretimsel Amaçlar (Alt Amaçlar):
 Öğrenci, okunan hikâyeler sonrasında arkadaşlarına zarar verdiğinde özür
dilemesi gerektiğini bağımsız olarak söyler.
 Öğrenci, okunan hikâyeler sonrasında arkadaşlarının eşyasına zarar
verdiğinde özür dilemesi gerektiğini bağımsız olarak söyler.
 Öğrenci, okunan hikâyeler sonrasında kurallara uymadığında özür dilemesi
gerektiğini bağımsız olarak söyler.
 Öğrenci okunan hikayeden sonra ‘’ne oldu burada’’ sorusuna bağımsız olarak
doğru şekilde cevap verir.
 Öğrenci okunan hikayeden sonra ‘’ne yapabilirsin’’ sorusuna bağımsız olarak
doğru şekilde cevap verir.
 Öğrenci okunan hikayeden sonra ‘’hangisini yapmalısın’’ sorusuna bağımsız
olarak doğru şekilde cevap verir.
 Öğrenci okunan hikayeden sonra ‘’sonuçta ne olur’’ sorusuna bağımsız olarak
doğru şekilde cevap verir.
4.Yöntem ve Plan
4.1 Yöntem
Bilişsel süreç yaklaşımıyla “Özür Dileme “sosyal beceri öğretimi yapılacaktır.Bu
yaklaşım ile, bireylerin olayları analiz etme ve sıraya koyma ile ayırt etme becerisinin
gelişmesi sağlanmaktadır. Bireyi düşünmeye yönlendiren bir yaklaşımdır.
4.2.Plan
Başlama tarihi

Bitiş tarihi

1.OTURUM

04/04/2016

04/04/2016

Oturum süresi 20 dk.

2.OTURUM

07/04/2016

07/04/2016

Oturum süresi 20 dk..
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Sorumlu

Açıklamalar

3.OTURUM

11/04/2016

11/04/2016

Oturum süresi 20 dk.

4.OTURUM

14/04/2016

14/04/2016

Oturum süresi 20 dk.

5.OTURUM

18/04/2016

18/04/2016

Oturum süresi 20 dk.

6.OTURUM

21/04/2016

21/04/2016

. Oturum süresi 20 dk.

Her bir oturumda 3 öykü de çalışılmıştır. Oturumlar 20 dk. olarak planlanmıştır. 3
öykü 6 oturumla öğretimin sonlandırılması planlanmaktadır.
Öğretimde kullanılacak öyküler;
Öykü 1 Ders bittiğin de teneffüs zili çaldı. A kişisi teneffüs zilini duyar duymaz yerinden
kalkıp kapıya doğru koştu. A kişisi sınıftan çıkarken, B kişisini itti ve B kişisi’nin başını
duvara vurmasına neden oldu. B kişisinin ’nin canı acıdı ve sınıfta oturup ağladı. A kişisi ise
teneffüste dışarıda oynadı.
Öykü 2 C kişisi ve D kişisi sınıf arkadaşıdır. C kişisi bir gün okul çıkışında kendi paltosunu
askıdan alırken, D kişisinin paltosunu yere düşürdü. D kişisi ona’’paltomu düşürdün’’diye
bağırdı. C kişisi hiç cevap vermeden,aceleyle paltonun üstüne basarak sınıftan çıktı. D Kişisi
kirlenmiş olan paltosunu görünce çok üzüldü.
Öykü 3 M kişisi ve arkadaşları teneffüste okul bahçesinde top oynuyorlardı. M kişisi topa
vurdu ve top Z kişisinin yüzüne çarptı. Z kişisi canı çok acıdığı için oyundan ayrıldı. M
kişisi, Z kişisi ile ilgilenmedi ve hiçbir şey olmamış gibi top oynamaya devam etti.
5. Uygulama
5.1. Çalışmanın Uygulanması
Birinci Öykü ile 1.Oturum Çalışması
1. Öğretilecek hedef davranışın gerekçesinin açıklanması:
Bazen bir başka kişiye yada eşyalarına istemeden zarar verebiliriz. Bazen kurallara
uymayız. Bunun sonucunda karşımızdaki kişiyi üzebiliriz. Bu gibi durumlarda yaptığımız
hatadan dolayı karşımızdaki kişiden özür dilersek, karşımızdaki kişinin üzülmemesini
sağlarız.
2.Öğretim sürecinde öğretmenin model olması:
Hikaye öğretmen tarafından okunur ve hikâyeyi okuduktan sonra öğretmen;“
Karşımızdaki kişiden nasıl özür dileriz” kısaca sana anlatacağım. Ben A Kişisi’nin yerinde
olsaydım şunları şunları yapardım. “ der ve model olur.
a. Sosyal kodlama:
Öğretmen resimde “Ne oldu?” sorusunu sesli olarak kendisine sorar. “ Ben teneffüs
zili çaldığında sınıftan koşarak çıktım. Çıkarken B Kişisi'ni ittim, B Kişisi de başını duvara
çarptı ben bir şey demeden dışarı çıktım.” der.
b. Sosyal karar verme:
Öğretmen A Kişisi'nin yerinde olsaydım ne yapabilirdim sorusunu sesli olarak
kendisine sorar. Daha sonra “B Kişisi'nden özür dileyebilirim. Eğer özür dilersem B Kişisi
ağlamazdı mutlu olurdu. “
“Hiçbir şey söylemeden dışarı çıkarsam B Kişisi üzülebilir.” der.
c. Sosyal performans:
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Öğretmen sesli olarak kendisine hangisini yapmalıyım sorusunu sorar. “Özür
dileyeceğim. Çünkü özür dilersem B Kişisi mutlu olacak der. “
d. Sosyal değerlendirme
Sonuçta ne olur sorusunu kendisine sorar ve yanıtlar. Yanıt olarak “özür dileyince
kendimi mutlu hissederim ve özür dilediğim içim B Kişisi küsmez. “ der.
Öğretmen bu aşamalara model olduktan sonra öğrenciye şimdi sıra senin diyerek
öğrencinin aynı aşamaları izleyerek soruları kendi kendine sormasını ve yanıtını vermesini
ister. Öğrenci doğru tepki verdiğinde aferin, çok güzel diyerek pekiştirilir. Öğretmen
öğrencinin vermiş olduğu tepkileri veri kâğıt formuna kayıt eder. Öğrencinin zorlandığı
yerlerde öğretmen sözel ipucu verir, ancak kayıt formuna (-) işaretlenir.
Öğretmen bütün aşamaları tamamladıktan sonra öğrenciye ödül verir ve 1. öykü ile
ilgili çalışmayı sonlandırır. 2. öykü ve resme geçer.
5.2.İzleme ve değerlendirme
Öğrenciye sorulan sorular

Öğrenciden beklenen yanıtlar

“Ne oldu burada?”

1’’B Kişisi’nin duvara vurmasına neden oldu.

“Ne yapabilirsin?”(Sen A Kişisi’nin
yerinde olsaydın ne yapardın ?)

“Hangisini yapmalısın?”
(Sen A Kişisi'nin yerinde olsaydın
hangisini yapardın?)
“Sonuçta ne olur?”
(A Kişisi'nin yerinde olsaydın özür
dileyince ne hissederdin)
( B Kişisi ne hisseder)

Değerlendirme
Doğru Yanlış

2“B Kişisi’nden özür dileyebilirim (özür dilersem B Kişisi
küsmezdi der. )
3 “Hiçbir şey söylemeden eve giderim “
( B Kişisi küser konuşmazdı ).der.
4. Özür dileyeceğim. Çünkü özür dilersem B Kişisi
benimle konuşacak” der.
5.“Özür dileyince kendimi mutlu hissederdim” der.

6. “Üzülmez” der.

Doğru Tepki Sayısı:
Doğru Tepki Yüzdesi:

Öğretim bittikten sonraki iki hafta içerisinde birer oturum düzenli olarak veri
toplanarak izleme yapılacaktır. Öğrenciye beceri ile ilgili sorular sorulacaktır. Öğrencinin
verdiği cevaplar izleme sütununa kaydedilecektir. Öğrencinin doğru verdiği tepkiler izleme
sütununa (+) olarak yanlış cevaplar ise (-) olarak kaydedilecektir. Öğrencinin verdiği doğru
tepkiler pekiştirilir. Yanlış cevaplarda ise öğrenciye bir şey söylenmez ve izleme oturumu
yapılmış olur
6. Sonuçlar
6
5
4
3
2
1
0

Değerlendirme Sorularına Verilen Cevaplar
1.ÖYKÜ
2.ÖYKÜ
3.ÖYKÜ
1.OTURUM

2.OTURUM

3.OTURUM

4.OTURUM
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5.OTURUM

6.OTURUM

6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
20 dakika süreli 6 (altı) oturumluk periyodun sonunda öğrenci ile başarılı sonuçlar
elde dilmiştir. Literatürde de bahsettiğimiz gibi kazandırılmış sosyal beceriler ile öğrencinin
günlük yaşamında çevresindekiler tarafından kabulü sağlanacak ve öğrenci daha mutlu
olacaktır. Öğrencimiz her gün arkadaşlarına vuran ve bununla ilgili olumsuz hislere
kapılmayan bir öğrenciydi. Yapılan çalışmalarla arkadaşlarının canının acıdığı ve
arkadaşlarına vurmaması gerektiği davranışı kazandırılmış, bunun yanında yaptığı
yanlışlardan sonra arkadaşlarından özür dileme becerisi kazandırılmıştır. Bu sosyal beceri
öğretimi ile birlikte problem davranış ortadan kaldırılmış olup, aile ve diğer öğrenciler bu
becerinin kazandırılmasından olumlu yönde etkilenmiştir.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Sosyal Beceri Öğretimi başarılı bir şekilde uygulandığında ve öğrenciye hedeflenen
sosyal beceri kazandırıldığında hem öğrencinin topluma kazandırılması sağlanıyor hem de
öğrencinin hayatını etkileyen davranış problemleri ortadan kaldırılmış oluyor. Özel eğitimde
amacın özel eğitime muhtaç bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmelerini
sağlamak olduğunu düşünürsek, sosyal beceri öğretiminin bu öğrencilerde ne kadar önemli
olduğunu da görebiliriz. Biz burada sadece özür dileme davranışını kazandırdık. Teşekkür
etme, yardım etme, yeni bir etkinliği başlatma becerisi gibi beceriler de aynı yöntemlerle
öğretilebilir. En büyük eksiklerden birisi de böyle önemli bir konunun MEB Özel Eğitim
Okulu Programlarında yer almamasıdır. Özellikle özel eğitim uygulama merkezlerinde
öğrenim görmekte olan öğrencilerin programında sosyal beceriler mutlaka yer almalıdır.
Özel eğitim uygulama merkezlerinde eğitim alan öğrenciler orta ve ağır düzeyde olup,
davranış problemleri göstermektedir. Sosyal beceri öğretimi ile bu öğrencilerin davranış
problemleri en aza indirilebilir. Bu öğretimde kullanılan yöntem okul öncesi çocuklarında da
uygulanabilir ve müfredata eklenebilir.
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ÖZET
Bu projede amacımız, çocuklarımızın; Olumsuz davranışlarının farkında olmalarını
sağlamak. Kurallara uymayı alışkanlığa dönüştürmek. Ben merkezden çıkıp sorunlara,
çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek. Okul ortamını mutlu, huzurlu ve güvenli bir hale
getirmektir. Çünkü bugünün mutlu çocuğu, yarının mutlu anne ve babasıdır.
Öğretmenlerimizin gözlemlediği öğrencilerdeki olumsuz tutum ve davranış yüzdeliğini
(%18) azaltarak öğrencilerimizin kendi tutum ve davranışlarının farkındalığını artırmaktır.
ABSTRACT
Our goal in this project is to help our children; It helps them to be aware of their
negative behavior. Conforming to rules is a habit. I am going to get out of the center and
raise sensitive people around the problems. To make the school environment happy,
peaceful and secure. Because today's happy child is tomorrow's happy mother and father.
Our students are aware of their attitudes and behaviors by reducing their negative attitudes
and behavioral percentages (18%) observed by our teachers.
1.Giriş
Özelde okul, genelde toplum düzenini sağlayan kurallar ve sorumluluklar vardır.
Örneğin bunu; okulların Vizyon ve Misyonlarında, stratejik planlarında, ilkokul ders
müfredatında, sınıf ve rehber öğretmenlerinin eğitim amaçlarında görebiliriz. Buna rağmen,
okulumuzdaki öğrencilerimizin Bilişsel, Duyuşsal ve Psiko-Motorsal tutum ve
davranışlarında kuralları ve sorumlulukları uygularken eksiklikler ve sıkıntılar gözlemledik.
Bu kural ve sorumlulukları öğrencinin mecbur olduğu için değil, gönüllü olarak
içselleştirmesini istedik. Bunun yolunun da öğrencinin mutlu olabileceği, eğlenebileceği,
klasik formların ve kalıpların dışında, yenilikçi, özgün ve farkındalığın arttırıldığı etkinlik ve
uygulamalardan geçtiğini düşündük ve planladık.
2.Problem Durumu
Hedeflediğimiz olumlu tutum ve davranışların öğrenciler tarafından bilinmesine
rağmen uygulanmaması, sorunları tanımada sıkıntı yaşamaları ve sorun çözmede şiddetten
farklı seçenekleri görememeleri çıkış noktamız olmuştur. Yine söz konusu öğrencilerin
çevreye yeterince duyarlı olmadıkları, kendilerinin de doğanın bir parçası olduğunu fark
edemedikleri, sorumluluk almada ve yerine getirmede sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir.
2015- 2016 eğitim-öğretim yılı başında okulumuzdaki örneklem öğrenci grubuna yönelik
yapılan farkındalık anketine göre; Olumlu davranış gösteren öğrenci sayısının %62’nin
altında olduğu tespit edilmiştir.
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3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı:
Okulda kurallara uymayı alışkanlık haline dönüştürüp, sorumluluklarına sahip
çıkan, olumlu tutum ve davranışların yerleştiği bireyler yetiştirerek; mutlu, huzurlu ve
güvenli bir okul ortamı oluşturmaktır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Kurallara karşı duyarlılık oluşturma ve olumlu davranış gösteren öğrencilerin
sayısının %62’nin üzerine çıkarılması ve öğrencilerimizde; istendik davranışları oluşturma,
pekiştirme ve yaşantısal olarak öğrenme fırsatı yaratma, sorunları tanıma ve bu sorunlara
çözüm bulma becerisini kazandırmak ve okul ortamını daha uzlaşmacı, şiddetten uzak bir
yer haline getirmektir.
4.Yöntem ve Plan
4. 1. Yöntem
Çalışma kapsamında; grupla öğretim teknikleri olarak beyin fırtınası, gösteri, sorucevap, drama, benzetim, yaparak yaşayarak öğrenme kullanılmıştır. Bireysel öğretim
teknikleri olarak ise bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim, bilgisayar destekli
öğretim, sınıf dışı öğretim teknikleri, gezi, gözlem, sergi, proje, görüşme tekniklerinden
yararlanılmış olup, hangi etkinliklerde hangi yöntem teknik kullanıldığı uygulama
bölümünde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
4.2.Plan
Faaliyetler

Bitiş Tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Video İzletme

Başlama
Tarihi
10/02/2016

15/02/2016

Kurallar Sözleşmesi

11/02/2016

16/02/2016

Küçük Kitap Kurtları

12/02/2016

17/06/2016

Tüm
Öğretmenler
Tüm
Öğretmenler
Tüm
Öğretmenler

Öğrencilerdeki olumsuzlukları
kendilerine gösterme.
Belirlenen kuralların öğrenciler
tarafından imzalanması.
Okul kütüphanesin düzenli
olarak kullanılması

Ayın Öğrencisi

15/02/2016

17/06/2016

Tüm
Öğretmenler

Güne Egzersiz ile
Başla
Haftanın En Temiz
Sınıfı
Atık Pili Getir,
Sürprizini Gör!

15/02/2016

17/06/2016

10/02/2016

17/06/2016

15/02/2016

11/03/2016

Tüm
Öğretmenler
Tüm
Öğretmenler
Tüm
Öğretmenler

Sınıflarda olumlu davranış
gösteren öğrencilerin
onurlandırılması.
Topluca ısınma hareketlerinin
yapılması.
Her hafta en temiz sınıfın
seçilmesi
Atık pil getiren öğrencilerin
ödüllendirilmesi

Olumlu Davranış
Geliştirme
Damlaları Biriktir,
Çiçeğin Olsun
Öfkeni Uçur Sevgin
Yeşersin
Şiddete Dur De!

03/03/2016

17/06/2016

15/03/2016

29/03/2016

30/03/2016

30/03/2016

01/04/2016

07/04/2016

Tüm
Öğretmenler
Tüm
Öğretmenler
Tüm
Öğretmenler
Tüm
Öğretmenler
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Olumlu davranış sembollerinin
verilmesi
Günlük iletişimde kullandığımız
nezaket sözcükleri
Öfke durumlarının
çözümlenmesi
Şiddete karşı slogan yazılması

Doğaya
Duyarlıyım

08/04/2016

15/04/2016

TEMA-Tüm
Öğretmenler

TEMA gönüllülerinin eğitim
vermesi. Atık materyallerin
kullanılır hale getirilmesi.

Seni Seviyorum

18/04/2016

29/04/2016

Tüm
Öğretmenler

Projenin
Değerlendirilmesi

10/05/2016

17/06/2016

Tüm
Öğretmenler

Öğrencilerin
sevdikleri
arkadaşlarına duygularını ifade
etmeleri
Rapor hazırlanması


















Karşı

5. Uygulama
Çalışma kapsamında öncelikle öğretmenlere bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş,
velilere de projeden haberdar olabilmeleri için bilgilendirme mektubu gönderilmiş,
çalışma ile ilgili tanıtım yapılmıştır.
Uygulamanın en önemli bölümünü oluşturan öğrencileri bilgilendirmek için de
davranışlarını konu alan video çekimi yapılmış ve izletilmiştir.
Sınıf kuralları belirlenerek öğrencilere imzalatıldı.
Okul kütüphanesin düzenli olarak kullanıldı.
Sınıflarda olumlu davranış gösteren öğrenciler seçildi.
Okul bahçesinde günün ilk 5 dakikasında topluca ısınma hareketlerinin yapıldı.
Her hafta en temiz sınıfın seçildi.
Atık pil getiren öğrenciler ödüllendirildi.
Olumlu davranış sergileyen öğrencilere olumlu davranış sembolleri verildi.
Günlük iletişimde kullandığımız nezaket sözcüklerinin kullanımına özen gösterildi.
Öğrencilerin öfkelendikleri durumları ifade etmeleri sağlandı.
Kişisel eşyalara şiddete karşı sloganlar yazılarak farkındalık oluşturuldu.
Tema’nın okulda eğitim vermesi ve Atık materyallerin kullanılır hale getirilmesi.
Öğrencilerin en sevdikleri arkadaşlarına duygularını ifade etmeleri sağlandı.
Okul web sitesinde etkinliklerin yayımlanması ve raporunun hazırlanması.
Uygulamalarla ile ilgili görseller aşağıda verilmiştir.
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6.Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
Okulumuzun adı geniş kitlelere duyurulur. Devlet okulu olmasına rağmen talep
gören bir okul olur. Okulun başarı grafiği artar. Farklı bir okul olduğumuzu gösterir. Okula
bir tempo getirir, ivme katar. Okula duyulan güveni artırır.
Öğrencinin başarı grafiğini artırır. Olumsuz davranış gösteren öğrenci sayısında
azalma olur. Kardeşlik, arkadaşlık duyguları gelişir. Mutlu ve uyumlu öğrenciler yetişir.
Sorumluluk sahibi, üretken ve yaratıcı olurlar. Sorun çözebilirler. Veliler okula daha sık
gelir, aktif olurlar. Sorunlara duyarlılık göstererek okulu sahiplenirler. Çözüm odaklı olurlar.
“Biz” bilinci gelişir.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Hazırlanan etkinlikler anasınıfından lise seviyesine kadar kullanılabilir. Sosyoekonomik yapısı farklı her düzeydeki okulda uygulanabilir.
Yapılan etkinliklerde öğrenilen, içselleştirilen kurallar, edinilen sorumluluk bilinci
evde, sokakta, alışverişte, tiyatroda, trafikte… Kısacası tüm sosyal yaşamında karşısına
çıkabilir ve karşılaştığı problemlerde çözüm odaklı olmayı davranış haline getirebilir.
KAYNAKLAR
Erdem, M. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Sınıf İçi Olumsuz Davranışlarının Öğretmen ve
Öğrenci Görüşlerine Göre Karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Eğitim Öğretim Yönetim Kılavuzu.
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OKULLARDA UYUMUN ADI AKRAN DANIŞMANLIĞI
Mehmet TAŞPINAR, mtaspinar01@gmail.com,
Mersin-Mut Anadolu Lisesi.
ÖZET
Ülkemiz eğitim sistemi içinde bazı üniversitelerle sınırlı kalan akran danışmanlığı
uygulaması, ortaöğretim kurumları için model oluşturacak nitelikte Mersin-Mut Anadolu
Lisesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada akran danışmanlığı uygulamasının
ülkemiz ortaöğretim kurumlarında, okulumuz dışında, başka bir uygulama örneğine
rastlanmadığı görülmüştür. Akran danışmanlığı uygulamasının etkililiğini ölçen anket
sonuçlarında ve uygulama sürecinde yapılan gözlemlerde Akran danışmanlığı uygulaması
okula yeni başlayan öğrencilerin okula uyum sağlamalarını kolaylaştırmıştır. Ayrıca akran
danışmanlığı uygulamasından faydalanan öğrencilerin ders başarılarının arttığı ve kişiselsosyal sorunlarının çözümünde akran danışmanlığı uygulamasının etkili olduğu sonucu
ortaya konmuştur.
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde
eğitsel rehberlik hizmetlerinden bahsederken ‘Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli
etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme’ yapılmasını bir eğitsel rehberlik
hizmeti olarak belirtmiştir. Dolayısıyla bu çalışma ile akran danışmanı olarak görev alan
öğrenciler okulun işleyişine dahil edilmiş olup, söz konusu eğitsel rehberlik hizmeti yerine
getirilmiştir.
ABSTRACT
The Peer Counseling Application(PCA) that is applicated only at some universities in
our education system, has been carried out in Mersin-Mut Anatolian High School that will
create models for secondary education institutions. As a result of the investigations, in
secondary peer counseling application across the country rather than our school, is not
another application. In survey results which measures the effectiveness of the application
and the observations in the process application, PCA provides students new to school easier
starting. As a result of the application, it also has been demonstrated that the school success
of the students benefit from the application has been increased and their success in solving
the problems of personal-social has been effective.
Adapting students to school, school areas, various activities, new situations and
guiding have been stated as an educational guidance regulation in Regulations of Guidance
and Counseling Services of National Education Ministry. Consequently, thansks to the
application students worked as peer counselors have been included to school management
by which the mentioned educational guidence regulation has been carried out.
1.Giriş
Literatürde akran danışmanlığı, “kişisel, sosyal ve akademik konularda akranlarına
yardım etmeleri için seçilen kişilerin, başka bir deyişle, akran danışmanların, yardım
becerileri ile ilgili eğitim gördükleri ve eğitim sonrasında sundukları yardımla ilgili süper
vizyon aldıkları bir süreç” olarak tanımlanmaktadır (Myrick, Highland, ve Sabella, 1995, akt;
Aladağ, Tezer, 2007). Dünyada akran danışmanlığı uygulamasının örnekleri toplumun

425

birçok kesiminde, değişik yaş gruplarında ve farklı ortamlarda görülse de, en yaygın olarak
eğitim sistemi içinde yer almaktadır. Ancak ülkemiz eğitim sistemi içinde bu uygulama ile
ilgili çok az bilimsel çalışma yapılmış olup uygulandığı yerler bazı üniversitelerin psikolojik
danışma ve rehberlik merkezleri bünyesinde sınırlı kalmıştır. Yaptığımız mülakat ve
incelemeler sonucunda akran danışmanlığı uygulamasının ülkemiz ortaöğretim
kurumlarında, okulumuz dışında, başka bir uygulama örneğine rastlanmadığı görülmüştür.
Ortaöğretimde daha önce bir örneğine rastlanmayan akran danışmanlığı uygulaması, 20142015 eğitim öğretim yılında Mut Anadolu Lisesinde gerçekleştirilmiştir. Okul psikolojik
danışmanı Mehmet TAŞPINAR tarafından halen devam ettirilmektedir.
2.Problem Durumu
Ortaöğretim öğrencilerinin okula uyum sağlamalarında, ders başarılarının
artmasında, yaşadığı kişisel-sosyal sorunların paylaşımında ve çözümünde kendilerine
destek sağlamada akran danışmanlığı uygulamasının okulumuz öğrencileri üzerindeki
olumlu etkileri ortaya konmuştur.
3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.Çalışmanın amacı
Ortaöğretime yeni başlayan öğrencilerin okula uyum sağlamalarında, ders
başarılarının artmasında, yaşadığı kişisel-sosyal sorunların paylaşımında ve çözümünde
kendilerine destek sağlamada akran danışmanlığı uygulamasının olumlu etkilerini
göstermektir.
3.2.Çalışmanın hedefleri
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise ülkemizde genel olarak
üniversitelerde uygulanan akran danışmanlığının, ortaöğretim öğrencileri için de
uygulanabilirliğini göstermek ve ortaöğretime yeni başlayan öğrenciler üzerindeki etkilerini
ortaya çıkarmaktır. Ayrıca ortaöğretim okullarında akran danışmanlığı uygulamasını hayata
geçirmek isteyen kişilere model oluşturmaktır.
4.Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Öncelikle bu çalışmada araştırma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında 9.sınıfa
başlayan, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 10.sınıf olan 130 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırma grubunun bu öğrencilerden seçilme sebebi, okula yeni başlayan öğrenciler olması
ve bir yıl boyunca akran danışmanlığı çalışmalarını gözlemleyip değerlendirebilecek
deneyimde olmalarıdır.
Araştırma grubu içinden rastgele seçilen 4 kişi ile okulumuzda uygulanan akran
danışmanlığı ile ilgili röportaj yapıldı. Okulumuz akran danışmanlığı uygulamasının okula
yeni başlayan öğrenciler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak adına 20 sorudan oluşan
anket, araştırma grubunu oluşturan 130 kişiye uygulandı. Hazırlanan anket sorularının bir
kısmı 5’li Likert Ölçeğine uygun hazırlanmış iken bir kısmı da çoklu seçmeli soru tipi gibi
farklı seçeneklerden oluşturuldu. Bilimsel bir analiz yapabilmek için veriler pasta
grafiklerine dönüştürüldü. Bu grafiklerden elde edilen istatistiksel veriler değerlendirilerek
elde edilen sonuçlar çalışmanın sonuçlar bölümünde ifade edildi.
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4.2.Plan
Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Sorumlu

01.09.2014

15.09.2014

Psikolojik Danışman

15.09.2014

18.09.2014

Psikolojik Danışman

22.09.2014

21.11.2014

Psikolojik Danışman

Akran danışmanlığı uygulamasına başlanması

21.11.2014

12.06.2015

Psikolojik Danışman

Okulumuzda
incelenmesi

17.04.2016

19.04.2016

Psikolojik Danışman

19.04.2016

24.04.2016

Araştırma ve literatür taraması
Okulumuzda
planlanması
Akran
eğitimi

gerçekleştirilen

danışmanlarının

uygulamanın

belirlenmesi

ve

gerçekleştirilen

uygulamanın

Daha önceden hazırlanmış
verilerinin
ve
toplanması/değerlendirilmesi.

olan anket
röportajların

Psikolojik Danışman
Akran Danışmanları

Raporun yazımı

06.12.2016

08.12.2016

Psikolojik Danışman

Raporun yazım esaslarına uygun şekilde
düzenlenmesi.

08.12.2016

09.12.2016

Psikolojik Danışman

Raporun Teslimi

09.12.2016

09.12.2016

Psikolojik Danışman

5.Uygulama
Yapılan araştırmada ortaöğretim kurumlarında akran danışmanlığı uygulamasına
olan ihtiyaç gözlendi. Akran danışmanlığının okulumuzda uygulanabilmesi için okul içinde
yapılacak çalışmalar okul psikolojik danışmanı ve rehber öğretmeni tarafından planlandı. Bu
plan doğrultusunda 2014-2015 eğitim öğretim güz dönemi Eylül ayında okul idaresi ve okul
aile birliğinin katkılarıyla akran danışmanlarının öğrencilerle görüşme yapabileceği bir oda
hazırlandı. Akran danışmanlığı servisi olarak hazırlanan bu oda okulumuzun 9. sınıf
öğrencilerinin bulunduğu birinci katta yerini almış oldu.
Okulumuz Akran
Danışmanlığı
Servisi
Okulumuz 9.sınıf
öğrenciler
üzerinde
uygulanan akran
danışmanlığı için
11.sınıf öğrencileri
içerisinden akran danışmanı olmaya gönüllü bu konuda ilgili ve yetenekli akran
danışmanları okul rehber öğretmeni tarafından belirlendi.
Okulumuz Akran Danışmanları Akran danışmanlarının seçimi tamamlandıktan sonra akran
danışmanlığı eğitimi için gerekli tüm araştırmalar yapıldı. Yapılan araştırmalarda iletişim
kurmada yapılması gerekenler, sağlıklı iletişim yolları ve iletişimi engelleyen durumlar
üzerinde durulduğu görüldü. Seçilen akran danışmanlarına akran danışmanlığı eğitim
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süreci 2014-2015 eğitim öğretim yılı ekim ayında başlamıştır. Haftada iki kez olmak üzere
öğrencilerin ders programı da dikkate alınarak okul rehber öğretmeni ve okul idaresi ile
birlikte planlama yapılmıştır. Eğitim programının uygulanması 5 hafta sürmüş olup eğitimin
sonunda akran danışmanları okulumuz 9.sınıf öğrencilerine tanıtılmıştır.
2014-2015 eğitim-öğretim dönemi boyunca okulumuzda devam eden akran
danışmanlığı uygulaması 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yapılan anket ve
röportajlarla değerlendirilmiştir. Elde edilen anket verilerinden bilimsel bir analiz
yapabilmek için veriler pasta grafiklerine dönüştürülmüştür. Ayrıca araştırma grubundan
rastgele seçilen öğrencilere okulumuzda uygulanan akran danışmanlığını değerlendirmeleri
için okulumuz akran danışmanları tarafından röportaj yapılmıştır. Okulumuzda bir yıl
boyunca uygulanan akran danışmanlığından faydalanan öğrenciler uygulama ile ilgili
düşüncelerini röportaj ve anket aracılıyla paylaşmışlardır. Bu paylaşımlardan okulumuzda
uygulanan akran danışmanlığının ortaöğretime yeni başlayan öğrenciler üzerindeki etkileri
ortaya çıkmıştır.
6.Sonuç
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
Okulumuzda gerçekleştirilen akran danışmanlığı uygulaması ile ilgili araştırma
grubunu oluşturan 130 kişiye 20 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Anket verileri de her
soru için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Ancak raporda sayfa sınırlamasından dolayı tüm
anket sorularına ve değerlendirmelerine yer verilememiştir.
Grafik-7: Okula uyum sürecinde akran
10%
Evet
danışmanlığı servisinin faydalı olduğunu
Kısmen
14%
Hayır
düşünüyor musunuz? Akran danışmanlığı
uygulamasının temel amaçlarından biri okula
76%
yeni başlayan öğrencilerin okula uyum
sürecini kolaylaştırmaktır. Bu anlamda ankete katılan okulumuz öğrencilerinin %76’sı
‘Okula uyum sürecinde akran danışmanlığı servisinin faydalı olduğunu düşünüyor
musunuz?’ sorusuna ‘Evet’ cevabını vermiştir. Böylece okulumuzda uygulanan akran
danışmanlığının amacına uygun hizmet verdiği görülmüştür.
Grafik-2 Akran danışmanlarının deneyiminden yararlanan danışanların ders başarısında
artış söz konusudur.
Okula yeni başlayan
Kesinlikle katılıyorum
0%
4%
10%
Katılıyorum
öğrenciler bu uygulama ile
Kararsızım
okulda
uzun
süre
54%
32%
Katılmıyorum
geçirmeden kısa zamanda
Kesinlikle katılmıyorum
derslerine
giren
öğretmenleri daha iyi tanıma fırsatı yakalamışlardır. Hangi dersin sınavından nasıl sorular
geldiği, hangi derse nasıl çalışılması gerektiği gibi bilgilere akran danışmanlığı uygulaması
ile ulaşan öğrencilerin ders başarılarının artışında akran danışmanlığının etkisi kendini
göstermiştir. Grafik-6: Dersler, öğretmenler ve ders notları ile ilgili akran danışmanlarının
deneyimlerinden yararlandınız mı?
Evet
Ortaöğretimde 11.sınıf öğrenciler alanını seçmiş
15%
Kısmen
öğrencilerdir. Yani bu öğrenciler TM, EA, SÖZEL
15%
Hayır
veya DİL bölümündedir. Okulumuzda akran
70%
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danışmanları 11.sınıf öğrenciler arasından seçilmiştir. Dolayısıyla hem alan seçimi
tecrübeleri hem de 9.sınıf ve 10.sınıf dersler, bu derslere giren öğretmenlerle ile ilgili
deneyimleri vardır. Akran danışmanları uygulamadan yararlanan danışanların dersler,
öğretmenler ve ders notları ile ilgili sorularına cevap vermişlerdir. Bu konuyla ilgili
deneyimlerini paylaşmışlardır. Ankete katılan okulumuz öğrencilerinin ‘Dersler,
öğretmenler ve ders notları ile ilgili akran danışmanlarının deneyimlerinden yararlandınız
mı?’ sorusuna %70’i ‘Evet’ cevabını vermiştir. Böylece danışanların büyük çoğunluğu akran
danışmanlarının dersler, öğretmenler ve ders notları ile ilgili deneyimlerinden yararlandığını
göstermiştir.
Grafik-9: Yaşanan probleme ilişkin paylaşımda
Evet
10%
9%
bulunma ve destek almada akran danışmanlığı
Kısmen
Hayır
uygulamasını
faydalı
buldunuz
mu?
Okulumuzda birçok öğrenci bu uygulamadan
81%
yararlanmıştır. Uygulama sürecinde ve anket
sonucu ortaya çıkan verilerde akran danışmanlığı ile uygulamadan yararlanan öğrencilerin,
yaşadığı sorunları akran danışmanları ile paylaştığı ve yaşadığı sorunların çözümünde akran
danışmanlığının etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Grafik-20: Başka okullarda da akran
Evet
7%
10%
Kısmen
danışmanlığı uygulamasının olmasını ister
Hayır
misiniz? Okula yeni başlayan öğrencilerin
83%
okula uyum sağlamalarını kolaylaştırmak,
kişisel-sosyal sorunlarını çözmelerinde kendilerine destek olmak ve üst sınıflardan seçilen
akran danışmanlarının deneyiminden yararlanarak akademik başarılarının artmasında etkili
olmak amacıyla okulumuzda uygulanan akran danışmanlığının diğer okullarda da
uygulanmasını ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu tavsiye etmektedir. Bunu da
ankete katılan okulumuz öğrencilerinin %83’ü ‘Başka okullarda da akran danışmanlığı
uygulamasının olmasını ister misiniz?’ sorusuna ‘Evet’ cevabını vererek göstermiştir.
Akran etkisinin daha belirgin hissedildiği ergenlik döneminde olan bireyler
ortaöğretim kademesi öğrencileridir. Kendisine en yakın hissettiği kişilerin akranları olduğu
ergenlik dönemi içinde olan söz konusu öğrencilerin akran temelli olan akran danışmanlığı
uygulaması ile tanıştırılması gerekmektedir. Bu anlamda ‘Okullarda Uyumun Adı Akran
Danışmanlığı’ başlığı altında yapılan bu çalışma millî eğitim bakanlığı tarafından dikkate
alınıp ülkemiz ortaöğretim kurumlarında yaygınlaşması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Ortaöğretim kurumlarında yaygınlaşmasına karar verildiği süreçten itibaren okulumuzda
gerçekleştirilmeye devam eden akran danışmanlığı uygulaması ihtiyaç duyulan her konuda
yol gösterici konumundadır.
KAYNAKLAR
Aladağ, M., Tezer, E. (2007). Akran Danışmanlığı Nedir? Ne Değildir? Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Dergisi, c 3, s 27.
Türnüklü, A., İkiz, E., Kaçmaz, T. ve Balcı, F. (2012). Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve
Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı. Ankara: Maya Akademi.
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html
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GENÇ KALEMLER
Tarik TÜFEKÇİ, tariktufekci38@gmail.com,
M.Özlem KAVURAN, 66zaya@gmail.com,
Gözde GÜRDAL, gozgurdal@gmail.com,
Serdar SARGIN, serdarsargın1515@gmail.com,
Şule ARMUTÇUOĞLU, sule_bulama@hotmail.com,
Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
Genç Kalemler projesi Muğla genelinde tüm ortaokul ve ortaöğretim kurumlarımızda
öğrenim gören öğrencilerin edebi eserler üretmelerini sağlamak, bu alanda kariyer
planlarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış bir projedir. Proje kapsamında
okullarımızda Genç Kalemler kulübü kurulmuştur. Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE
birimi, Kulüp danışman öğretmenleriyle düzenli toplantılar yaparak çalışmaları
değerlendirmiş, geri dönütler ile çalışmalar bir adım öne taşınmıştır.
Projenin hedefleri arasında danışman öğretmenlere yaratıcı yazma atölyeleri düzenlemek,
öğrencilerin yazdıkları eserleri inceledikten sonra web sitesinde paylaşmak, yazar
öğretmenlerimizle bir araya gelerek etkinlikler düzenlemek vardır.
Projemiz neticesinde öğrencilerimiz eserlerini gazetelerde yayımlama ve kitap haline
getirme olanağı bulmuştur. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden eserlerini geniş kitlelere
duyurmuş ve akademik başarılarında gözle görülür bir artış yaşanmıştır.
ABSTRACT
Genc Kalemler is a project that is planned to help students at pre-secondary and
secondary (high) schools to produce literal works and to contribute to their career plans in
this field. Within this project, writing clubs have been set up at schools and have started
action by planning activities based on creativity. The R&D staff working under the Mugla
Provincial Directorate of National Education have evaluated ans assessed the project
activities at clubs through regular meetings. The feedback taken from these meetings has let
the project one more step ahead.
Main objectives of the project are;
- to organize creative writing workshops with teachers
- to share the students' works on the project webpage after being assessed
- to organize events among writer teachers in order to bring them together
- to organize seminars and conversations with famous authors and poets who were born or
are living in Mugla
Our project activities have let the studens release their works at newspapers and they have
created a book consisting of the pieces they have written. Moreover, they have had the
chance to make their voice heard by others through social media. An important rise has been
observed in the academic success of the students who have participated in the project
activities.
1.Giriş
İl merkezimiz ve ilçelerimizde yapılan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi 20152016 Eğitim Öğretim yılı sene başı zümre toplantılarında alınan kararlar, öğrencilerin
derslerde yazdıkları örnek yazılar, Türkçe dersi yazılı kağıtları dikkate alınarak ve yazmanın
da en az okumak kadar önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak “Genç Kalemler”
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projemizi oluşturduk. Öğrencilerimizin yazma becerileri konusunda özgün, yaratıcı, planlı
metinler ortaya çıkaramadıkları, sınav kağıtlarına bakıldığında metinlerin çoğunun deneme
türünde yazıldığı, yazılarında edebi türler konusunda çeşitlilik bulunmadığı, Türkçe ve Türk
Dili ve Edebiyatı derslerinde yazma becerileri alanında etkinliklerin öğrencileri yazmaya
teşvik edecek yeterlilikte bulunmadığı sonuçları ortaya çıkmıştır. Proje ekibimiz tarafından;
oybirliğiyle yazma becerilerini geliştirme, kariyer olarak yazarlığı seçecek öğrencileri
destekleme faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğu kararına varılmıştır. Yazma ve okuma
konusunda literatür taraması yapıldığında projelerin ve çalışmaların daha çok okumaya
yönelik olduğu yazma becerileri anlamında büyük bir boşluğun olduğu saptanmıştır.
Türkiye’ de bu konuda daha önce yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.
2. Problem Durumu
Öğretmenlerimizle yaptığımız mülakatlardan yola çıkarak okuyan fakat kendisini
yazılı olarak ifade edemeyen, özgüveni düşük, hayal gücü gelişmemiş nesillerin yetişiyor
olması, yazılı kağıtları incelendiğinde öğrencilerin konuşma dili ile yazma dilini ayırt
edememesi ve farklı türlerde yazı yazamaması, öğrencilerin yazdıklarını yayımlama imkanı
bulamaması, öğrencilerle yaptığımız mülakatlar sonucu öğrencilerin yazarları tanımadıkları
ve yazarlık sürecini gözlemleyemedikleri için yazarlık mesleği hakkında hiçbir bilgiye sahip
olmaması sorunları saptanmıştır.
3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmamızın amacı
Okullarda ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin edebi eserler
üretmelerini sağlamak ve bu alanda kariyer planlamalarına katkıda bulunmaktır.
3.2.Çalışmanın hedefleri
Çalışma kapsamında ulaşmak istediğimiz hedefleri ise; 13 ilçemizdeki bütün ortaokul
ve ortaöğretim kurumlarında kulüp kurmak, ilçelerdeki koordinatör öğretmenlere yönelik
yaratıcı yazma atölyeleri düzenlemek, en az 3 tane Türk şair ve yazar ile buluşturarak
öğrencilerimizin yazarlık mesleğini tanımalarına yardımcı olup onlara yazarlık mesleğini
sevdirmek, öğrencilerimiz tarafından kulüp faaliyetlerini kapsayan okul panosu, okul
dergisi, düşünce kumbaraları hazırlanıp sunulmasını sağlamak ve her ay bu çalışmaların
güncellemesi için onları yönlendirmek, proje ekibimiz tarafından hazırlanan takvime göre haftanın bir günü- sırası gelen okuldan bir öğrencinin yazısının
yerel basında
yayımlanmasına aracı olmak, öğrencilerin eserlerini paylaşmak üzere web sitesi kurmak,
öğrencilerimizin proje kapsamında her türlü kulüp etkinliğini paylaşmalarına olanak
sağlamak üzere facebook sayfası açmak, kulüp koordinatör öğretmenlerimizin birbirleriyle
iletişim kurmalarını kolaylaştırmak üzere whatsapp grubu kurmak, yazılı eserlerini kitap
haline getirmek isteyen öğrencilerimize maddi destek sağlamak ve çeşitli ödüllerle onları
yazmaya teşvik etmektir.
4.Yöntem ve Plan
4.1 Yöntem
Zümre öğretmenler toplantısında yazma becerileri, Türkçeyi doğru kullanma ve
kendilerini ifade etme konularıyla ilgili beyin fırtınası yöntemi kullanılarak okullarda
öğrencilerin yazma becerilerinde geliştirilebilir yönlerini saptayarak projeye olan ihtiyacı
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belirledik. Bu konuda balık kılçığı yönteminden de yararlanıldı. Ortaokul ve ortaöğretim
kurumlarındaki öğrencilerimizden örneklem alarak likert tipi ve açık uçlu soruların yer
aldığı toplam 10 soruluk öntest uygulaması yapıldı. Toplanan veriler bağlamında birimimiz
tarafında proje yönergemiz ve kulüp tüzüğümüz oluşturuldu. Öğrencilerimize projemizin
değerlendirilmesi niteliğinde son test uygulaması yapıldı ve sonuçları değerlendirilerek
grafikte gösterildi.
4.2 Plan
Başlangıç
Tarihi
28/09/2015

Bitiş Tarihi

Sorumlu

02/10/2015

İlgili birim
Şube
Müdürü

Öntest
Uygulaması

02/10/2015

05/10/2015

Öğrenci
ve
Öğretmenlerle
Görüşülmesi

02/10/2015

07/10/2015

Proje Yönergesi
ve
Kulüp
Tüzüğünün
Hazırlanması ve
okullara
gönderilmesi

09/10/2015

09/10/2015

İl merkezi ve
ilçelerde kulüp
danışman
öğretmenleriyle
toplantı
yapılması

16/11/2015

20/11/2015

Yerel gazetelerle
protokol
hazırlanıp
imzalanması

07/12/2015

Zümre Toplantı
tutanaklarının
Analiz Edilmesi

Performans
Göstergesi
İncelenen
Toplantı
tutanağı sayısı
(60)

Açıklamalar

İlgili
birimde
görevli
Türkçe
Öğretmeni

Öntest
uygulana
öğrenci sayısı
(100)

Öğrencilerimizin
yazma
alanındaki eksikliklerini ve
geliştirme
olanakların
ölçmek için uygulama
yapıldı.

İlgili
birimde
görevli
Türkçe ve
müzik
öğretmeni
İlgili
birimde
görevli
Türkçe
Öğretmeni

Görüşme
yapılan
öğrenci/
öğretmen
sayısı
(40/55)

Mülakat
tekniği
kullanılarak geliştirilebilir
alanlar tespit edildi.

İlgili
birimde
görevli
Türkçe
Öğretmeni

31/12/2015

İlgili
birimde
görevli
Türkçe
Öğretmeni
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Türkçe ve Türk Dili
Edebiyatı
öğretmenlerin
öğrencilerle ve dersle ilgili
gözlemlerine
ulaşmak
amacıyla
tutanaklar
incelendi.

Projemizin kapsamı, amaç
ve hedefleri, uygulama
adımları
ve
faaliyetler
belirlendi
ve
tüzük
hazırlandı. İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri aracılığıyla
okullara gönderildi.
Kulüp
danışman
öğretmen
sayısı
(350)

13 farklı ilçeye gidilerek
kulüp
danışman
öğretmenlerimize
yıl
içerisinde
yürütülecek
faaliyetler
yapılacak
etkinlikler hakkında bilgi
verildi

Protokol
imzalanan
gazete sayısı
(13)

Kulüp
danışman
öğretmenleri
tarafından
gönderilen
öğrenci
eserlerinin her hafta yerel
gazetelerde yayımlanması
için gazetelerle protokol
imzalandı..

Genç Kalemler
danışman
öğretmenlerine
yaratıcı yazma
atölyesinin
düzenlenmesi

24/02/2016

Whatsapp
grubunun
kurulması
facebook sayfası
ve web sitesinin
kurulması

18/11/2015

Kitabı
çıkan
öğrencilerle
görüşme
yapılması
Öğrencilerimize
son
test
uygulaması
yapılması
ve
anketin
değerlendirilmes
i

24/02/2016

İlgili
birimde
Türkçe
Öğretmeni
ve Felsefe
Öğretmeni

katılan
öğretmen
sayısı

22/11/2015

İlgili birim
Müzik
öğretmeni
ve Türkçe
öğretmeni

Sitede
Yayımlanan
öğrenci yazısı
sayısı
(254)

Koordinatör
öğretmenlerimizin
yer
aldığı whatsapp grubumuz
ve
www.muglagenckalemler.c
om.tr
web
sitesi
kurulmuştur.

15/04/2016

15/04/2016

İlgili birim
Türkçe
Öğretmeni

Kitabı çıkan
öğrenci sayısı
(28)

Kitabı çıkan öğrencilerimiz
Müdürlüğümüze
davet
edilerek
onlarla proje
hakkında görüşme yapıldı.

18/04/2016

20/04/2016

İlgili
birimde
görevli
Flsf.Öğret.

öğrenci sayısı
(100)

Görüşmelerden
ve
uygulanan
son
testten
çıkan sonuç projemizin
amaçlarına uygun olduğu
yönündedir

(30)

İlçe
koordinatör
öğretmenlerimizin
katılımıyla yaratıcı yazma
atölyesi düzenlenmiştir.

5.Uygulama
Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin yazma
becerilerindeki ihtiyaçlarını belirlemek üzere ön test uygulaması yapılmıştır. Yine bu
doğrultuda öğrenci ve öğretmenlerimizle mülakat yapılıp 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı sene
başı Türkçe ve Edebiyat dersi zümre toplantılarında yazma konusunda alınan kararlar ve
ihtiyaçlar da dikkate alınarak projemizin amacı ve hedefleri belirledik. Bu amaçlar ve
hedefler doğrultusunda “Genç Kalemler” adını verdiğimiz proje yönergemiz hazırlandı ve
proje kapsamında okullarda “Genç Kalemler Kulübü” kurulmasına karar verildi Kulüp
tüzüğü oluşturuldu. Söz konusu kulübün tüzüğü ve proje yönergesi İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri tarafından okullarımıza gönderildi. Okullarda kulüp danışman öğretmeni
olarak belirlenen öğretmenlerimizle bulundukları ilçelerde olmak üzere toplamda 13 farklı
toplantı yapılarak tutanak altına alınmıştır. İlçelerdeki danışman öğretmenlerimizin arasında
açık oylama ile ilçe koordinatör öğretmeni seçildi sosyal medya grubu oluşturuldu Sosyal
medyada yazıları yayımlamak için facebook sayfası ve web sitesi kuruldu. Yine öğrenci ve
öğretmenlere ait yazıların yayımlanması için yerel gazete ve dergilerle protokol imzalandı.
Kitap çıkarmayı planlayan öğrencilerimize maddi anlamda destek verilmiş aynı zamanda
çeşitli ödül ve başarı belgesiyle öğrencilerimiz yazmaya teşvik edilmiştir. Genç Kalemler
Kulübü koordinatör öğretmenlerine yönelik yaratıcı yazma atölyesi düzenlendi. Her ay
düzenli olarak okullarda pano düzenlendi. Düşünce kumbaraları oluşturuldu.
Değerlendirme mahiyetinde son test uygulaması yapıldı ve grafik oluşturuldu.
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6.Sonuçlar
6.1 Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Öğrencilerimizin Türkçe ve Edebiyat dersi yazılılarında kompozisyon bölümüne
ayrılan puan çizelgesine göre başarıları %85 oranında artmıştır.
Öğrencilerimizin yazdıklarını sosyal medyada yayımlama oranı proje öncesi ve
sonrası değerlendirildiğinde % 3’ ten %55’ e yükselmiştir.
Proje kapsamında toplamda 28 öğrencimizin kitabı yayımlanmıştır.
Öğrencilerimiz il merkezi çeşitli ilçelerde düzenlenen yazar- öğrenci buluşması
etkinlikleri adı altında farklı 4 yazarımızla bir araya gelip yazarlık ve yazma becerileri
konularında sohbet etmişlerdir.
Kitabı çıkan öğrencilerimiz müdürlüğümüzde ağırlanarak başarı belgesiyle
ödüllendirilmişlerdir.
İl merkezi ve ilçelerde yayımlanan çeşitli yerel gazetelerde düzenli olarak haftada bir
gün 1 sayfa Genç Kalemler Kulübü öğrencilerinin yazılarına yer verilmiştir.
Genç Kalemler dergisi Türkiye’nin en büyük eğitim ağı olan EBA’ da yayımlanmıştır.
Proje kapsamında 4 ayrı dergi çıkarılmaya devam etmektedir.
Proje kapsamında açılan facebook sayfası, kurulan sosyal medya grubu ve web
sayfası sayesinde öğrencilerimizin yazıları ülkemizin her yerinden okunabilme
özelliği kazanmıştır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Genç Kalemler Kulübü öğrencileri tarafından yazılan bir kitap farklı ilden bir
okulun öğrencileriyle işbirliği içinde yazılmış ve yayımlanmıştır. Bu faaliyet diğer
kurumlara model olmuş ve ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. Projemiz dahilinde
yazılan eserlerin ve projemizin amaç ve hedeflerinin de olduğu bir kitapçığımız
basılarak tüm İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiştir. Projemizin önümüzdeki
eğitim öğretim yıllarında da kapsamı genişleyerek devam etmesi proje ekibimiz
tarafından planlanmaktadır.
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GELECEĞİM İÇİN OKUYORUM PROJESİ
Enver KIVANÇ, enverkivanc@hotmail.com,
Selçuk KUŞ , danger4949@gmail.com,
Melik ÖZGÜL, melo_1903_49@hotmail.com,
Leyla ERTOĞRUL, leylaertogrul@gmail.com,
Cumali TURAL, cuma_tural@hotmail.com,
Muş/2071 Melikşah İlkokulu.
ÖZET
Bizler sorumluluğumuzun farkında olan bir kurum olarak, velilerimizin bizlere
teslim ettikleri çocukları geleceğimizin teminatı olarak görmekteyiz. Aynı zamanda
biliyoruz ki okul-aile işbirliği eğitimin en önemli yapıtaşlarından birini oluşturmaktadır.
Kurum olarak hedeflerimizi belirlerken bilinçli, gelişime açık, okuyan, sorgulayan ve
çocuğunu her yönden tanıma fırsatı bulan bir veli profiline sahip olmak istedik. Seçtiğimiz
kitapların okunmasıyla eğitimde karşılaştığımız sorunları çözmeyi ve öğrencilerimize daha
kaliteli bir eğitim sunmada velilerimizin bizlere yardımcı olacaklarını düşündük. Böylelikle
anne-babalar çocuklarını, bizler de öğrencilerimizi daha iyi tanıyarak hep birlikte daha güzel
bir gelecek inşa edebilecektik. Velilerimizin projeyi desteklemesi, projenin hedeflerine uygun
bir şekilde yapıldığını dile getirmeleri eğitime yapmış olduğumuz bu katkı bağlamında
mutluluğumuzu bir kat daha arttırmıştır.
ABSTRACT
As an institution aware of its responsibilities, we regard our students entrusted by
parents as the investment to our future. We are also aware of the fact that school-parent
cooperation forms the main core of education. While determining our educational purposes,
we aimed at having a parent profile that has conscious, is open for improvement, capable of
reading and questioning and also has a chance of recognizing the kid. We think that the
books chosen by our institution and assigned parents to read can have a positive effect on
solving the educational problems we encounter in educational process and presenting a
more qualified system for our kids. Thanks to this, both we and our parents cold know the
kids better and we cold build a more promising future together. The support given by our
parents and their comments on the consistency of our project and educational purposes has
increased our happiness in terms of our contribution to education.
1.Giriş
Okulumuz Muş Merkez 2071 Melikşah İlkokulu/Ortaokulunda 2011-2012 eğitim
öğretim yılında yapılan çalışmalar sürecinde Okul Stratejik Planı’nda yer alan SWOT analizi
ve Genel Kurul toplantılarında elde edilen değerlendirme sonuçlarına göre okulumuzun
iyileştirmeye açık alanları belirlenmiştir. Bir kısım velilerimizin, okulumuzun akademik
başarısından dolayı okulu tercih etme konusunda bilgi sahibi olmalarına rağmen okulun
dönem toplantılarına katılmadıkları, öğretmenlerin velilerle yaptıkları görüşmelerde
çocuklarının eğitimi, gelişim özellikleri konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olamadıkları
görülmüştür. Diğer taraftan aileleriyle problem yaşayan öğrencilerle görüşme yapan
öğretmenler, yaptıkları tespitlerde bu tür öğrencilerin, velilerinin kendilerini
anlamadıklarını, sorunlarına ilgisiz kaldıklarını, velilerinin sınıf rehber öğretmenleriyle
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iletişim kuramadıklarını, çocukların okulda yaşadıkları bu problemleri aşacak yardımı
alamadıkları için bu durumun okul başarılarına olumsuz yansıdığını vurgulamışlardır.
Ekibimiz bilinçli anne-baba profili oluşturmak, anne-baba olarak velileri eğitim sürecine
daha fazla dahil etmek, okul- aile işbirliğini geliştirmek ve velilerimize empati gücü
kazandırmak düşüncesiyle yola çıkmıştır. Türkiye’nin farklı yerlerinden velilere yönelik bu
konuda benzer çalışmalar da yapılmıştır. Fakat bizim bu çalışmamız, ilimiz şartlarına göre
özgün bir çalışmadır.
2.Problem Durumu
Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen iyileştirme konularına göre velilerin okulun
dönem toplantılarına katılmadıkları, velilerin çocukların gelişim özellikleri konusunda
yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları görülmüş, velilerin farklı durumlarla karşılaştıkları
zaman çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği hususunda da soru işaretlerinin olduğu
ortaya çıkmıştır. Öğrencilerle yapılan bireysel görüşmelerde öğrenciler, genel olarak anne –
babalarının kendilerini anlamadıkları, sorunlarına ilgisiz kaldıklarını dile getirmişlerdir.
3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri ,
3.1.Çalışmanın amacı
Çocuğunu tanıyan etkin bir eğitim bilgisine sahip ve okulla etkin bir iletişim sağlayan
veli sayısını arttırmak.
3.2. Çalışmanın hedefleri
 Toplantılara veli katılımını her yıl %3 artırmak,
 Kitap okuyan veli sayısını her yıl %3 oranında artırmak,
 Öğrenci Memnuniyet düzeylerini her yıl %2 artırmak,
 Velilerin Memnuniyet düzeylerini her yıl %2 artırmak.

4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Bu projemizde çalışma kapsamında sırasıyla problem çözme yöntemleri olarak Sebep Sonuç /Balık Kılçığı Diyagramı, Nominal Gruplama Tekniği, Neden-Neden Ağaç
Diyagramı, Etkinlik Analizi Tablosu Nasıl-Nasıl Ağaç Diyagramı kullanılmıştır. PUKÖ
döngüsü yöntemiyle de izleme ve değerlendirme çalışmalarında aksaklıklar belirlenerek
çözülmüştür.
4.2. Plan
Ekibimiz, problemi çözmek için kendi arasında görev bölümü yapmıştır. Ekip
Faaliyet Planı hazırlanmıştır. (TABLO -1)
5.Uygulama
2012/2013 Eğitim-Öğretim yılında başlattığımız çalışmayla çocuğunu tanıyan etkin
bir eğitim bilgisine sahip ve okulla etkin bir iletişim sağlayan veli profili oluşturmayı
hedefledik. Buradan yola çıkarak bir çalışma ekibi kurduk, neler yapabileceğimizi tartıştık.
Genel kurul toplantısında velinin okulla iletişimini ve etkileşimini artırmak amacıyla
yapılması planlanan çalışmaları (sınıflar arası spor müsabakaları, bilim şenliği, bilgi-kültür
yarışmaları) belirledik. Öğretmenlerimiz veli toplantılarında velilerimizi çocukların eğitim
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ve gelişim dönemleri konusunda bilgilendirdiler. Aynı zamanda veli ziyaretlerini
gerçekleştirerek veli ile iletişimi arttırmakla beraber çocukların eğitimi hakkında
paylaşımlarda bulundular.
Bununla birlikte Çocuk Gelişim Uzmanını okulumuza davet
ederek velilerimize çocuğun gelişim evreleri ve eğitimde çağdaş ve bilimsel yöntemlerle ilgili
bilgi vermesini sağladık. Üniversitede alanında uzman hocalarla iletişime geçerek,
velilerimiz için okuma alışkanlıklarını artıracak aynı zamanda çocuklarını tanıyacak,
eğitimin çağdaş düşüncelerinden haberdar olacak, problem çözmede bilimsel yöntemler
kullanmayı öğretecek bir kitap seçmeye karar verdik. Bu konuyla ilgili bir literatür taraması
yaparak, Yazar Haluk YAVUZER’in “ Çocuk Eğitimi El Kitabı” adlı eserini okutmayı
kararlaştırdık. (RESİM -1) Çalışmamız bizlere bir çok konuda yardımcı olacaktı. Velilerimiz
çocuklarının eğitimi ve gelişimi noktasında bilimsel bilgiler edinecek, çocuklarının eğitimde
karşılaştıkları sorunları çözmeyi onlarla iletişim kurmayı ve eğitimin ne denli önemli
olduğunu bu çalışma sonucunda daha iyi kavrayacaklardı. Ekibimize bundan dolayı “
GELECEĞİM İÇİN OKUYORUM” ekibi adını verdik.
Bir aylık sürenin sonunda Velilerimizle buluştuk. Onlarla okudukları kitap hakkında
sohbet ve paylaşım toplantısı yaptık. Bu toplantıdan sonra kitap dağıttığımız 110(yüz on)
velimizden isteyenler sınav değerlendirmesine katıldılar. Sınavımızı tamamladıktan sonra
dereceye giren velilerimize çeşitli ödüller verildi. (RESİM -4) Dört yıldır ara vermeden
devam eden projemiz artık geleneksel hale geldi. Projemiz bundan sonra kendini yenileyerek
yoluna devam edecektir. 2012-2013 yılından sonra proje için yeni kitaplar seçildi. Bunlar;
2013-2014 yılında Doğan Cüceloğlu’nun “Başarıya Götüren Aile” kitabı belirlendi. (Önceki
seneye göre veli katılımında bir artış yaşandı ve 125 velimiz projemize katıldı).
2014-2015 yılında Leyla Navaro’nun “Beni Duyuyor Musun?” kitabı belirlendi.(128
velimizin katılımıyla başarılı bir şekilde projemiz uygulandı).
2015-2016 yılında Doğan Cüceloğlu’nun “İletişim Donanımları” kitabına karar verildi. (200
velimiz projemize katıldı. Projemiz halen devam etmektedir.)
6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar:
Projemizin uygulanması sonucunda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmış ve
paydaşlarımız olan Öğrenci ve Velilerimizin Memnuniyet oranları artmıştır.
Bu çalışmalarla Velilerin Okul toplantılarına katılım oranlarında büyük bir artış
olmuştur.Veli Toplantı katılım sayısı son dört yıl içinde %3’ten fazla artış göstererek %
27‘den % 54‘e çıkmıştır. Öğrenci memnuniyet oranı son üç yıl içinde her yıl % 2’lik artış
hedefine ulaşmıştır. Bu çalışmanın sonucunda velilerimizin okul projemize katılarak kitap
alma sayısında her yıl artış sağlanarak dört yıl içinde 110 kitaptan 200 kitaba ulaşılmıştır.
Öğrenciler, yapılan memnuniyet anket sonuçlarına göre velilerinin okuldaki bu çalışmadan
önemli derecede etkilendiklerini, velilerinin kendilerine daha anlayışlı yaklaşmaya
başladıklarını belirttiler. Öğrencilerin velilerinden memnuniyet oranı son üç yıl içinde (20122013,2013,2014ve 2014-2015) her yıl % 2 hedefe ulaşılmıştır. Okulda öğrenciler tarafından
yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere öğrenci velilerinin katılımlarında önemli
derecede artış sağlanmıştır.

437

6.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Okul olarak dört yıl boyunca yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz bu proje
çalışmasıyla anne ve babalar çocuklarını tanıyarak, bilinçli, okuyan, sorgulayan ve çocuğunu
her yönden tanıyan bir profile sahip oldular. Ayrıca bu proje ile eğitim ve öğretimin önemli
bir ayağı olan Velilerimizin gelişimine katkıda bulunduk ,bulunmaya da devam etmekteyiz.
İnanıyoruz ki bu çalışmamız her kademede okullarımızda yaygınlaştırılabilir ise uygulanan
okullar için eğitim ve öğretime önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.
FAALİYET PLANI
GRUBUN
SIRA

YAPILAN FAALİYETLER

NO:

SORUMLU EKİP

ÇALIŞMA

ÜYELERİ

TARİHİ VE
SÜRESİ

Senebaşı öğretmenler toplantısında

Ekip Üyeleri

Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda Rehber
1

15/09/2012(2 saat)
16/09/2013(2 saat)

Öğretmenin Öğrenci ve Velilerle yapılan görüşme

24/09/2014(2 saat)

tutanaklarında tespit edilen sorunun açıklanması

PERFORMANS
GÖSTERGELER
İ

AÇIKLAMALA

SENE BAŞI
ÖĞRETMENLE
R GENEL
KURUL
TOPLANTI
TUTANAĞI

TAMAMLANDI

01/10/2015(2 saat)

ve öneminin belirtilmesi. Çalışma ekiplerinin

R

TAMAMLANDI
TAMAMLANDI
UYGULANIYO
R

oluşturulması.
Ekip Üyeleri
Okul Rehber Öğretmeni tarafından Öğrenci ve
2

20/09/2012(3 saat)

ANKET
SONUÇLARI

TAMAMLANDI

21/09/2013(3 saat)

Veli Memnuniyet Anketlerinin yapılması

TAMAMLANDI

25/09/2014(3 saat)

,değerlendirilmesi.

UYGULANIYO
R

05/10/2015(3 saat)

Aylık değerlendirme toplantısı yapılması

Ekip Üyeleri
30/09/2012

TAMAMLANDI

KURUL
TOPLANTI
TUTANAĞI

25/09/2013

TAMAMLANDI
TAMAMLANDI
TAMAMLANDI

26/09/2014
UYGULANIYO
R

08/10/2015

Ekip Üyeleri
Ekibin bir araya gelerek Sorunun alt nedenlerini
3

04/10/2012(3 saat)
27/09/2013(3 saat)

ve çözüm önerilerini belirleyerek Çalışma

SEMİNER
FOTOĞRAFLA
RI

TAMAMLANDI
TAMAMLANDI

28/09/2014(3 saat)

planını hazırlanması

UYGULANIYO
R

10/10/2015(3 saat)

Ekip Üyeleri

13/10/201230/05/2013

TAMAMLANDI

VELİ ZİYARET
FORMLARI

TAMAMLANDI
TAMAMLANDI

4

Sınıflarda Veli ziyaret listesi hazırlanması. Veli
ziyaretlerinin yapılması

14/10/201330/05/2014

TAMAMLANDI

16/10/201405/06/2015

UYGULANIYO
R

18/10/201502/06/2016
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Ekip Üyeleri

5

22/10/2012

DAVETİYE
ÖRNEĞİ

TAMAMLANDI

23/10/2013

FOTOĞRAFLA
R

TAMAMLANDI

Velilerin seminer vermesi için davet edilmesi.

TAMAMLANDI

22/10/2014

UYGULANIYO
R

25/10/2015

Ekip Üyeleri
Sınıf Rehber öğretmenleri tarafından 1.Dönem
6

27/10/2012
26/10/2013

sınıflarda velilerin çocuk eğitimi konusunda

28/10/2014

bilgilendirme toplantılarının yapılması.

SEMİNER İZİN
BELGESİ
SEMİNER
FOTOĞRAFLA
RI

Ekip Üyeleri

29/10/2012
28/10/2013

7
01/11/2014

SENE BAŞI
ÖĞRETMENLE
R GENEL
KURUL
TOPLANTI
TUTANAĞI

28/11/2015

Ekip Üyeleri

UYGULANIYO
R
TAMAMLANDI

05/11/2012

TAMAMLANDI

15/11/2013

TAMAMLANDI

16/11/2014

UYGULANIYO
R

15/11/2015

Ekip Üyeleri
11

30/11/2012
01/12/2013

Aylık değerlendirme toplantısı yapılması

KURUL
TOPLANTI
TUTANAĞI

Kitabın dağıtımının başlangıcı ve velilere
1(bir)aylık sürenin başlanması

Ekip Üyeleri
Ekip Üyeleri
Ekip Üyeleri

20/11/2015

TAMAMLANDI
TAMAMLANDI
TAMAMLANDI

18/04/2014

TAMAMLANDI

24/04/2015

UYGULANIYO
R

15/04/2016

15/04/2012
30/04/2013

13

Aylık değerlendirme toplantısı yapılması
29/04/2014

SEMİNER İZİN
BELGESİ
SEMİNER
FOTOĞRAFLA
RI

28/04/2015

14

Velilere Okumaları için tanınan 1(bir) aylık bir
sürenin sonunda velilerle okulda toplantı
yapılması. Okutulan kitaptan velilerin sınav
yapılması. Değerlendirme sonucunda dereceye

12/05/2013

Ekip Üyeleri
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TAMAMLANDI
TAMAMLANDI

12/04/2013

12

TAMAMLANDI

30/11/2014

Ekip Üyeleri
Ekip Üyeleri

TAMAMLANDI

TAMAMLANDI

13/11/2015

Kitabın temini için Yayın evleri, kırtasiyeler ve
sponsorlarla görüşülmesi.

TAMAMLANDI

TAMAMLANDI

14/11/2014

9

TAMAMLANDI

TAMAMLANDI

03/11/2012

Velilere okutulacak kitabın seçimi

Ekip Üyeleri

TAMAMLANDI

TAMAMLANDI

14/11/2013

8

TAMAMLANDI

UYGULANIYO
R

27/10/2015

Aylık değerlendirme toplantısı yapılması

TAMAMLANDI

18/05/2014

TAMAMLANDI
TAMAMLANDI
TAMAMLANDI
TAMAMLANDI

SORU
KİTAPÇIĞI
DEĞERLENDİR
ME
KAĞITLARI

TAMAMLANDI
TAMAMLANDI

girenlerin ödüllendirilmesi.

Okul Rehber
Öğretmeni
15

Öğrenci ve Veli memnuniyet Anketlerinin
yapılması. Sonuçlarının değerlendirilmesi

24/05/2015

TAMAMLANDI

15/05/2016

UYGULANIYO
R

12/05/2013
18/05/2014

Sınıf Rehber
Öğretmenleri

24/05/2015
15/05/2016

16

Projenin Ekip üyesi tarafından Çalışma Raporunun yazılması.
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02/04/2016

ANKET
SONUÇLARI

TAMAMLANDI
TAMAMLANDI
TAMAMLANDI
UYGULANIYO
R

TARİHİ BİR KENTİN KÜÇÜK BİR SİMGESİ MİNİAKENT
Adem UZUN, ademuzun58@hotmail.com,
Halime ÖZTÜRK AK,
Onur KÖK, kok.onur58@gmail.com,
Cevdet ÇİFTÇİ, cevdetciftci@gmail.com,
İhsan AYDIN, aydin_ihsan@yahoo.com,
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, 969726@meb.k12.tr.
ÖZET
“Tarihi Bir Kentin Küçük Bir Simgesi” sloganıyla yola çıktığımız MİNİAKENT projemiz
kapsamında öğrencilere, içinde bulundukları şehrin kültürel mirası hakkında farkındalık
kazandırarak, sahiplenme bilinci oluşturulmuştur. Proje kapsamında, sanat, tarih ve
teknoloji üçgeni ile üst düzeyde öğrenme gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler bu sayede geçmiş
ve gelecek arasında kendi kurdukları köprüler ile bağ kurabilmişlerdir.
ABSTRACT
Within the context of our project “MINIAKENT” that we wended the way with the
slogan of “A Small Symbol of a Historical City”, an ownership conscious was created among
the students about the city within gaining awareness about the cultural heritage of the city
they live in. Within the context of the project, a high level education was performed with a
triangle of Art, History and Technology. Thus, the students were able to establish a relation
with the help of the bridges that they had constructed by themselves between the past and
the future.
1. Giriş
Müze, ören yerleri ve tarihi mekânların geçmişimize nasıl ışık tuttuğu, bu eserlerin
günümüze kadar nasıl geldiği, eserlerin yapıldığı toplumun kültürünü bünyesinde nasıl
barındırdığını genç kuşaklara aktarmak, Öğrencilerimizin ve ailelerinin şehrimizin kültürel
mirası hakkında yeterli ve nitelikli bilgiye olan ihtiyacını gidermek, eğitimde teknoloji
kullanımı ile eğitim ve öğrenmeye yenilikçi bir bakış açısı getirmek, öğrencilere proje tabanlı
çalışmalar yapma olanağı sağlamak, bilgiye ulaşma yollarını bilen, elde ettiği bilgileri
bilimsel yöntemler kullanarak analiz eden ve sonucunda bir ürün ortaya koyan, çağımızın
gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirmeye katkı sağlamak ve sanat ile kültürün birbirini
nasıl şekillendirdiğini ve yansıttığını göstererek, disiplinler arası çalışmalar yaparak
öğrencilerin bakış açısını geliştirmek projemizin çalışma fikrini oluşturmuştur.
2. Problem Durumu
İlimizin tarihi ve kültürel yapıları hakkında öğrencilerimizin ve şehrimiz insanının
yeterince bilgi sahip olmamaları bilinç eksikliğini getirmekte ve kültürel mirasın
sahiplenilmesini ve korunmasını olumsuz yönde etkilemektedir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
 Öğrencilere içinde bulundukları şehrin kültürel mirası hakkında farkındalık
kazandırarak sahiplenme bilinci oluşturmak.

441


















Öğrencilerin, tarihi eserler hakkında bilgi ve bilinç düzeylerini arttırıcı
çalışmalarla bilişsel; tarihi eserler hakkında ilgi ve isteklerini arttırıcı çalışmalarla
duyusal; tarihi eserleri modelleme ve bir ürün ortaya koyma yoluyla psikomotor
alanlarda çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak.
Sadece hayal eden değil hayal ettiklerini gerçeğe dönüştüren yapıcı, yaratıcı ve
üretken bireylerin gelişimine katkı sağlamak.
Öğrencilerin bir proje üzerinde derinlemesine çalışarak bilgi toplama, kavrama,
analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel süreçlerini kullanmalarını
sağlamak.
Bir sanat ürünü inceleme yoluyla sanatsal beğeni ve takdir etme duygusu
kazanmaları sağlayarak çevresine duyarlı ve kültürel varlıkları koruyan bireyler
olmalarına katkıda bulunmak.
Selçuklu ve Osmanlı’nın önemli merkezlerinden biri olan kentimizin tarihi
dokusunu şaheserlerin, maketlerinin yapılarak genç kuşaklara aktarılmasını
sağlamak.
Geniş bir coğrafyaya sahip olan Şehrimizin eserlerine halkın kolay ulaşımını
sağlamak.
Şehrimizde bulunan tarihi eserler konusunda, kamuoyunda tarih ve sanat bilinci
oluşturmak.
Öğrencilere bu eserleri teknolojiyle buluşturup bilgisayar ortamında tasarlama
yetisine erişmelerine olanak vermek.
Kurumumuz tarih öğretmenleri tarafından ilimizin tarihçesi ve tarihi
eserlerimizin özellikleri hakkında merkezimizde seminerler düzenleyerek,
velilerimizin ve öğrencilerimizin konuyla ilgili daha bilinçli olmalarını sağlamak.
Açacağımız 2 Boyutlu Çizim-AUTOCAD kursu ile 15 öğrencimizi eğiterek birebir
projede görev alacak bilinç ve donanıma erişmelerini sağlamak.
İlimizde bulunan 12 tarihi eserin minyatür, maket ve 3D tasarımlarını hayata
geçirerek ilimiz merkezinde sergilemek ve konuyla ilgili kamuoyu oluşturmak.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem:
4.1.1. Tüm aşamalarda öğrencilerin sürece katılımı sağlanmıştır.
4.1.2. Öğrencilerin istek ve önerileri dikkate alınarak proje uygulama planı
oluşturulmuştur.
4.1.3. Projenin hazırlık aşamasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Valilik ziyaret
edilerek ilimizdeki tarihi eserler hakkında bilgi alınmıştır.
4.1.4. Uygulama aşamasında yaparak- yaşayarak öğrenme, proje tabanlı öğrenme,
gösterip yaptırma, anlatım, soru cevap gibi öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılmıştır.
4.2. Plan
Projemiz 2014-2015 ve 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yıllarını kapsayacak şekilde
planlanmıştır:
Araştırma
1.Aşama

Uygulamaya hazırlık

1-31 Ekim 2014
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Uygulama

Değerlendirme

2.Aşama

3-17 Kasım 2014

3.Aşama

2014- 2016

4.Aşama

Mart 2016

Uygulama
 Projede görev alacak ekibin oluşturulması.
 Problem durumuyla ilgili projenin alt yapısını oluşturacak verilerin toplanması.
 Proje ekibinde yer alan paydaşlarla proje aşamalarının belirlenip proje
çerçeve planının oluşturulması.
 Yapılan plan doğrultusunda aşamaların uygulanması
 Öğrencilerin yeterli donanıma ulaşmaları için gerekli eğitim ve
kursların verilmesi.
 Ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi.

Öğrencilerin şehrin kültürel mirasını minyatür sanatı ile günümüze uyarlanması
Şehrimizdeki tarihi eserlerin maketlerinin yapılması
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Öğrencilerin öğrendikleri İki Boyutlu Çizim- AUTOCAD programında
Şehrimizin tarihi eserlerini tasarlamaları.

Bilgisayar ortamında yapılan tasarımların 3D yazıcı ile çıktılarının alınması.
5. Sonuçlar
5.1.Paydaşlara sağlanan katkılar
 Her asama sonrasında paydaşlar ile bilgi alışverişi yapılarak yaşanan
aksaklıklar giderilmiştir.
 Projenin bütün aşamaları fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
 Ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi aşamasında sergiyi gezmeye gelen diğer
kurumlardaki öğrencilerin ve halkın duygu ve düşüncelerini anı defterinde
paylaşmaları istenerek ayrıca memnuniyet anketi yapılmıştır.
 Proje kapsamında şehir merkezinde ve merkezimizde sergiler düzenlenerek
eserlerin çok sayıda izleyici ile buluşturulması sağlanmıştır.


Merkezimizde proje kapsamında ki tüm öğrenciler sürece katılmıştır.



Tarih öğretmenlerimiz tarafından 36 öğrencimize ve velilere “ Şehrimizin
Tarihsel Gelişimi ve Bunun Eserlere Yansıması” konulu seminer
düzenlenmiştir.
Planlanan 12 i eserin öncelikle minyatür sanatı ile uyarlamaları öğrenciler
tarafından yapılmış ve sergilenmiştir.
Tarihi eserlerin maketleri yapılarak eserler kent meydanında izleyicilere
sunulmuştur.
Proje kapsamında açtığımız 2 Boyutlu Çizim ve AUTOCAD programı kursu ile
belirlediğimiz sayının üzerine çıkılarak 17 lise öğrencisi eğitim almıştır ve
%100 başarı sağlanmıştır.
Açılan sergilerle kamuoyunda sanat, tarih ve teknoloji üçgeni ile üst düzeyde
öğrenme gerçekleştirilmiştir.
5.2.Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik







 İl merkezinde 2, okulumuzda 2 sergi olmak üzere eserler özel ve resmi kurum
müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve kentin diğer sakinleri olmak
üzere 5000 ve üzerinde paydaşa ulaştırılmış olup hala kurumumuzda bu
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eserlere ziyaret devam etmektedir.
 Merkezimizde bulunan stantlarda da halen sergilenmekte olan minyatür ve
maketlerimiz öğrencilerimizde ve velilerimizde şehrimizin tarihini daha
bilinçli öğrenme isteği oluşturmaktadır.
 Diğer kurum müdür ve öğretmenleri ile yapılan paylaşımlarda bu proje
kapsamında tarihin ve kültürel değerlerin öğrencilere daha kolay
aktarılabileceğini ve bu projeyi kendi okullarında da uygulayacaklarını belirtip
gerekli donanım hakkında bilgi almışlardır.
 Bu proje ile kendi okulumuzda mini müzemizi açtığımız gibi projemizi örnek
alan okullarda kendi bünyesinde mini müzeler açmaya başlamışlardır.
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AÇIK OKUL, AÇIK ZİHİN!
Nurhan DEMİRHAN SERİNKEN, nurhandemirhan_@hotmail.com,
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü, tokat@meb.gov.tr,
ÖZET
Okullar eğitim-öğretimin en önemli merkezleri olmasına karşın sadece örgün öğretim
yapılan kurumlar olarak algılanmaktadır. Okulların; sadece öğrenciler için bir şartlandırma
(ezber) merkezleri olduğu yönündeki yanlış algı; aslında bir kamu kurumu olan okulların,
eğitim almak ve gözlemlemek isteyen herkese açık olması durumunun önüne geçerek; atıl
kalmış bir yapıya bürünmesine sebep olmaktadır. Bu problem durumuna bir çözüm önerisi
getirmek, okulları daha verimli kullanmak, velilerin eğitim ortamlarına katılımını teşvik
etmek için Açık Okul Projesi hazırlanmıştır. Projedeki performans göstergelerinin hepsi
gerçekleştirilmiştir. Buna göre; 500’den fazla veli, 1500’den fazla öğrenciyle Serbest Kürsü’de
belirlenen tüm temalar işlenmiştir. 4500’den fazla öğrenci ve yaklaşık 1500 veli açık olarak
işlenen yaklaşık 500 derste bir araya gelmiştir. Öğrencilerin okula ilişkin tutumları ve
utangaçlık eğilimlerinde pozitif yönlü anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
ABSCRACT
Although schools are the most important centers of education, they are perceived as
institutions with formal education only. The wrong perception which the schools are only a
conditioning (memorizing) centers for students, cause structure idle through preclude
everybody who wants to receive training and observe in the the schools that are the public
institutions in fact. Open School Project was prepared for bring a solution to this problem
case, use the schools more efficient, encourage the parents to participate in the educational
environment. All of the performance indicators in the project have been realized. According
to this; all the themes set in the Free Tribune have been processed with more than 500
parents, more than 1500 students. More than 4,500 students and about 1,500 parents have
gathered together for about 500 open schools lessons. Positive differences were found in
students' attitudes towards the school and shyness tendencies.
1. Giriş
20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 21. yüzyılda devam eden küreselleşme, bilgi
toplumu ve postmodernizm olarak adlandırılan değişimlerin, eğitime çok önemli
yansımaları olmuştur. Eğitime yeni bakış açıları ve kavramlar getiren bu yaklaşımların özü,
çok kanallı esnek eğitim ve yaşam boyu eğitim şeklinde özetlenebilir (Akpınar&Gezer, 2010:
2). Günümüzde öğretmenlerin geleneksel yaklaşımlardan vazgeçmemeleri, birçok ülkede
büyüyen bir eğitim sorunu olarak ele alınmaktadır (Patrick, 2003: 12). Yapılan birçok bilimsel
araştırma öğrencilerin okul başarılarında ailenin rolünün gittikçe arttığını göstermektedir.
Ailenin, çocuğun eğitiminde etkisi bulunan en önemli informel oluşum olduğu söylenebilir
(Erdoğan&Demirkasımoğlu, 2010: 402). Bu bağlamda eğitimin kalite ve başarısının
arttırılması yönünde atılacak adımlar okul-aile işbirliği ile kurgulanmalı, uygulanmalıdır.
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından, okulları daha verimli
kullanmak ve velilerin eğitim ortamlarına katılımını teşvik etmek için Açık Okul Projesi
hazırlanmıştır.
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2. Problem Durumu
Öğrencilerin okula yönelik olarak edindikleri olumsuz tutumlar hem ders başarısını kötü
etkilemekte hem de bireysel kaygı ve sosyal uyumsuzluklarını artırabilmektedir. Bu yüzden
okulların öğrencilerin kendilerini güvenli ve huzurlu hissettikleri, sıkılmalarına sebep
olmayan bir düzenle faaliyet göstermesi önemlidir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çağdaş ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen, öz değerlerine sahip çıkan nesillerin
yetişmesi için eğitim alanında yerel ve ulusal olarak gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Proje, eğitim ortamlarına velilerin dahil edilmesinin öğrencilerin okula ilişkin
tutumları ve bireysel utangaçlık eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit ederek; bu ilişkinin
pozitif yönlü ve anlamlı değişiklik yaratmasını sağlayabilecek etkinlikleri gerçekleştirmek
üzere yapılmıştır. Çalışmanın hedefleri; 1-Kurulan Serbest Kürsülerle, öğrencilerde
demokrasi kültürü oluşturmak. 2-Kişiler arası saygı ve hoşgörü değerlerinin toplumsal
yaşam içerisinde uygulanmasına olanak sağlamak. 3-Topluluk karşısında kendini ifade
edebilen birey sayısını artırmak. 4-Düşüncelerini sesli dile getirmek yoluyla kendini tanıyan
öz benliği ve öz saygısı gelişmiş birey sayısını artırmak. 5- Öğrencilerin utangaçlık
tutumlarında anlamlı farklılıklar yaratmak; öğrenme ortamlarında öğrencilerin dönüt verme
oranlarını arttırmak. 6- Farklı eğitim ve öğrenme ortamlarıyla öğrencilerde hayat boyu
öğrenme yaklaşımını geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmek. 7- Öğrencilerin okula ilişkin
tutumlarını olumlu yönde artırmak.
4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Pilot çalışma deneysel, tek grup ön test-son test desen araştırmasıdır. Uygulanan
proje etkinliği bağımsız değişken; ölçekten alınan son test sonuçları bağımlı değişkenlerdir.
Bağımlı değişken olan öğrencilerin okula ilişkin tutumları ve utangaçlık durumlarını ölçmek
amacıyla kullanılan veri toplama aracı, geçerlik ve güvenirlik testleri yapılan ölçeklerdir.
Öğrencilerin ön test ve son test puanları SPSS programında eşleştirilmiş t-testi ile analiz
edilmiştir. Ayrıca deneysel desen olarak uygulanan etkinliğin hedef cümlelerini içeren bir
anket formuyla da hedeflere ulaşılabilirliğin öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından
değerlendirilmesi yapılmıştır.
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4.2. Plan
Tablo.1 Proje Faaliyet Takvimi
Faaliyetler

Başlama
Tarihi
16.02.2015

Sorumlu

Açıklamalar

10.03.2015

İl Millî Eğitim
Müdürlüğü

Proje görev ve sorumlulukları İl Millî
Eğitim Müdürlüğü ve Proje Yürütme,
İzleme ve Değerlendirme Ekibi olarak
ayrılmıştır.

Pilot
ÇalışmaÖn
Testlerin UygulanmasıÖrnekleme ÇalışmasıSon Testler ve Analiz
Çalışmaları

10.03.2015

30.04.2015

Proje
Yürütme,
İzleme
ve
Değerlendirme
Ekibi

Projede
Etkili
Faaliyetlerin
Belirlenmesi,
Etkisiz
Olanların Elenmesi ve İl
Genelinde
Uygulanmaya
Başlanması

01.05.2015

20.04.2016

Proje İzleme ve
Değerlendirme
Ekibi

Öğrencilerdeki
davranış
değişikliklerini
bilimsel
olarak
ölçmek için, geçerlik ve güvenirlik
ölçümleri yapılmış Utangaçlık Ölçeğii
ile Okula İlişkin Tutum Ölçeğiii
uygulanmıştır. Örneklem grubuna
proje faaliyetlerinden sonra son
testler uygulanmıştır. Alınan veriler
SPSS eşleştirilmiş t-testi ile analiz
edilmiştir.
Okul yönetici ve öğretmenleri ile
birlikte
pilot
çalışma
sonrası
uygulamada etkili olan ve etkili
olmayan faaliyetler belirlenmiştir.
Projede uygulanması uygun görülen
faaliyetler
il
genelindeki
tüm
okullarımızda
uygulanmaya
başlanmıştır.

Ara
Değerlendirmelerin
Yapılması ve
Projenin İl
Genelinde
Uygulanmaya
Devam Edilmesi

22.01.2016

09.06.2016

Proje İzleme ve
Değerlendirme
Ekibi

Proje
Ekibinin
Oluşturulması
ve
Projenin Hazırlanması

Bitiş Tarihi

İlk 6 aylık dönemde okul yöneticileri
ve öğretmenlerle proje faaliyetleri ve
öğrenci
davranışları
ile
ilgili
değerlendirmeler yapılmıştır. Proje
faaliyetleri il genelinde uygulanmaya
devam etmiştir.

5. Uygulama
Proje ekibinin proje yazım süreci ve görev dağılımı
tamamlandıktan sonra il merkezinde toplam 227
öğrenciden oluşan örnekleme Utangaçlık Ölçeği ve
Okula İlişkin Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Pilot
çalışmadan elde edilen etkili sonuçlar ile proje il
genelinde uygulanmaya başlanmış ve bir yıldan daha
fazla zamandır uygulanmaya devam etmektedir;
Uygulanan etkinlikler şu şekildedir;
Derslerin Açık Ders Olarak İşlenmesi; Proje
kapsamında faaliyet takvimine göre belirlenen okullarda ayda bir gün tüm dersler açık
ders/açık okul olarak gerçekleştirilmiştir. Açık okul ile okulun hem velilere hem de bir alt
kademe okullardan bir üst kademedeki okullara hazırlanan öğrencilere açıktır.
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Serbest Kürsü Uygulaması; Açık okul olan okullarda Serbest Kürsü uygulanmıştır.
(Dileyen öğrenci, veli ve öğretmenlerin duygu/düşünce paylaşımları yapabilecekleri
platformlar olarak “Değerler Eğitimi” ve belirli
gün/hafta
temalarında
farkındalık
oluşturulmuştur.)
Derslerin
Halka
Açık
Mekanlarda
İşlenmesi; Proje faaliyet takvimine göre “Sosyal
Bilgiler” , “Görsel Sanatlar/Müzik”, “Türkçe” ve
“Felsefe” gibi bazı dersler açık havada, kamusal
alanlarda işlenerek okul ile çevre bağı
güçlendirilmiştir.
Okul Bahçelerinde Veli-Öğrenci-Öğretmen Katılımlı Tematik Sohbetler; Okulların
bahçelerinde veliler için belirlenen temalar ekseninde
çeşitli sohbetler, birlikte resim yapma ve kitap okuma
etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
Okul Pansiyonlarında Velilerin Ağırlanması;
Pansiyonlu okullarda velilere yemek ikramı ve
pansiyonlu okullarda 24 saat boyunca ağırlanması
sağlanmıştır. Misafir olan velilerimiz öğrencilerle
birlikte pansiyonda kalmış, bütün okul toplumu ile
kahvaltı
yapmışlar;
okul
bahçe
düzenlemesi
yapmışlardır.
Velilere Yönelik Seminerlerin Uygulanması; Açık okul uygulandığı günlerde velilere,
öğrencilerin yaş dönemleri ve ilgileri kapsamında daha iyi yaklaşımlar geliştirebilmeleri için
seminerler düzenlenmesi.
Öğrenciler Arası Resim Yarışmaları ve
Sergiler; “Farklılıklar”, “bir arada yaşamak” ve
“demokrasi” gibi konularda öğrenciler ve veliler
birlikte okul bahçelerinde birlikte resim yapma
etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
Farkındalık Yaratıcı Materyaller; Belirli gün
ve haftalar temalarında öğrenci ve veliler birlikte
slogan ve afiş gibi farkındalık yaratıcı materyaller
geliştirmişlerdir.
Tematik Film Gösterimleri; “Değerler Eğitimi” temalarında etkili olabilecek filmler
belirlenerek, okul toplumu ve velilerin birlikte nitelikli vakit geçirmeleri sağlanmıştır.
6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Proje hedeflerine ulaşılma durumu okul yöneticileri ve öğretmenlerle yapılan
değerlendirmelerde şu şekilde olmuştur: “Demokrasi kültürü, eleştirel düşüncenin gelişmesi ve
farklılıklara saygı” başlığında toplanabilecek davranış değişikliklerine ilişkin olumlu görüş
ifade edenlerin oranı %49,2 olmuştur. “Topluluk karşısında kendini ifade edebilme, özbenlik
gelişimi ve dönüt verme” başlıklarındaki davranış değişikliklerine ilişkin olumlu görüş ifade
edenlerin oranı %68,4 olmuştur. “Eğitim ortamlarının verimliliğinin artırması” başlığındaki
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davranış değişikliklerine ilişkin olumlu görüş bildirenlerin oranı %81,5 olmuştur. “Okul-aile
ve çevre işbirliği ile ailelerde okulun sahiplenilmesi” başlığındaki davranış değişikliklerine ilişkin
olumlu görüş bildirenlerin oranı %81,6 olmuştur. Proje hedeflerine ulaşmak için belirlenen
performans göstergelerinin hepsi gerçekleştirilmiştir. Buna göre proje süresince; 500’den
fazla veli ve 1500’den fazla öğrenciyle Serbest Kürsü’de belirlenen tüm temalar işlenmiş
(hedef no: 1-2); 4500’den fazla öğrenci ve yaklaşık 1500 veli açık olarak işlenen yaklaşık 500
derste bir araya gelmiş (hedef no: 3-4-6); utangaçlık eğilimi fazla olan öğrenci sayısında
anlamlı derecede farklılık yaratılmış (t(227)= 19,926; p=0,001; p<0,05) (hedef no: 5),
öğrencilerin okula ilişkin tutumlarında pozitif yönlü anlamlı farklılıklar yaratılmıştır (t(227)=
4,061; p=0,001; p<0,05) (hedef no: 7).
6.2. Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Proje özkaynaklarla sağlandığından, bütçe gereksinimi olmayan sürdürülebilirliği
yüksek bir proje olup, değişen öğrenci kitlesi ve velilerle devamlılığı sağlanabilecektir. Proje
ülke genelinde diğer illerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerince uygulanabilir. Bunun dışında
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, kaymakamlıklar, belediyeler ve valilikler projenin
yürütülmesinde önderlik ederek; yaygınlaştırılmasını sağlayabilir. Ayrıca üniversitelerce
hedef grubu geliştirilerek destek sağlanabilir. Proje, 2. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kongresi’nde Türkiye genelinde seçilen ilk on projeden biri olmuş, takdir görmüş ve
sunumlu örnek proje olarak kongreye davet edilmiştir. Ayrıca çalışmanın verileri eğitim
alanında akademik literatüre katkı sağlaması açısından hakemli bilimsel Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi’nde “Eğitimde Yenilikçi Bir Uygulamanın Değerlendirilmesi: Açık Okul
(Evaluation Of An Innovative Practice In Education: Open School)” adıyla makale olarak
yayımlanmıştır.
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ÖZET
Proje; Zile’de görev yapan sınıf öğretmenlerinin dönem içerisinde birer gün farklı
okullarda görevlendirilerek birbirlerinin içerisinde bulundukları şartlar ve ortam hakkında
farkındalık oluşturulmasıdır. Bu sayede, yapılacak zümre öğretmenler toplantılarında gerçek
anlamda öğrenci seviye ve başarılarının konuşularak gerekli önlemlerin alınmasının
sağlanması ve eğitim öğretim kalitesinin arttırılmasıdır.
Uygulanan proje sonucunda ise;
Zümreler klasik zümre anlayışından çıkartılarak gerçek anlamda yapılır hale
getirilmiştir. Sınıf öğretmeninin diğer okullarda gördükleri iyi uygulama ve örnekleri
okullarına taşımaları neticesinde okulların kurumsal kapasiteleri artarak başarı seviyeleri
yükselmiştir.
Öğrenciler her dönemde birer günde olsa derslerine giren yeni öğretmenle farklı bir
heyecan yaşayarak eğitim öğretimlerine renk katmışlardır. Değişim sürecinde kendilerini,
öğretmenlerini ve okullarını değerlendirme fırsatı yakalamışlardır.
Ayrıca çalışma sonucunda gerek Müdürlüğümüz ve okul idareleri ve öğretmenler
gerekse de Zile’de görev yapan 172 sınıf öğretmeni arasında oluşan sıkı işbirliği ve ortak akıl
hem projemizin başarılı bir çalışma olduğunu hem de hedeflere ulaşıldığını göstermektedir.
ABSTRACT
The project is about creating awareness with conditions and atmosphere that the
teachers exist by being assigned to another school in term every day. Thus, during teachers’
meeting, it is aimed that teachers is going to take precaution and increase quality of
education and training after talking about students’ level and success.
As a consequence of this Project;
Teachers conducted a real teachers’ meeting by leaving standard cland mind. When
teachers carried technics and exemplary which they saw in the other school to their own
school , success and level of students, and institutional capacity of school were increased.
The students embellished their education and training by getting excited with
another teacher, even one day in a term. During this process, they had a chance to evaluate
theirselves, their teachers and school.
Also in the end of the project; management, school administration, teachers in our
school and 172 class teachers in Zile had a perfect collaboration and common mind.
Furthermore, it is showed that project both was successful and reached the goals.

1. Giriş
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Zile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını,
mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine
ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludur.
Sınıf öğretmenliğinde; aynı sınıfın ilk sınıftan itibaren alınıp ilkokulu bitirene kadar
tek öğretmen eşliğinde eğitim öğretim hizmeti verilmesi tüm eğitim sisteminin sorunudur.
Bu durum Müdürlüğümüz için bir iyileştirme konusu olarak ele alınmış ve konu ile ilgili
olarak çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Projemiz ilk kez ilçemizde uygulanmış
eksiklikleri giderilmiş tüm eğitim sistemine model olacak bir çalışmadır
Oluşturulan proje ekibimiz ilçemizdeki tüm sınıf öğretmenlerini kırsal bölgeler dâhil
farklı bölge ve okullarda her dönem birer günlük değişimler yapacak şekilde planlamıştır.
Böylece tüm sınıf öğretmenlerimizin ilçemizdeki eğitim öğretim koşullarını yerinde görerek
değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. Öğrenciler açısından ise farklı öğretmenlerle çalışma
neticesinde kazanmış oldukları yeterlilik seviyelerini değerlendirme olanağı sağlanmıştır.
Çalışma konusunda olarak yaptığımız araştırmalarda; Bakanlığımızın uygulamaya
koyup tekrar vazgeçtiği rotasyon uygulaması dışında herhangi bir uygulamaya
rastlanmamıştır.
Çalışma sayesinde sınıf öğretmenlerimiz arasında yaşanan okul hareketlikleri ile
rutinin dışına çıkılarak yeni bir heyecan oluşturulmuş ve eğitim öğretimde verimlilik ve
kalite artışı sağlanmıştır.
2. Problem Durumu
35.000 nüfusa sahip ilçemizde Müdürlüğümüze bağlı ilkokullarda 1. sınıflarda 659, 2.
sınıflarda 598, 3. sınıflarda 704, 4. sınıflarda 942 olmak üzere toplam 2.903 öğrenci öğrenim
görmektedir. Bu öğrencilerimize; ilçe merkezinde bulunan 8 ilkokul, 8 kasaba ilkokulu, 20
birleştirilmiş sınıflı köy ilkokulunda 172 sınıf öğretmeni tarafından eğitim öğretim hizmeti
sunulmaktadır.
Müdürlüğümüzün görevi; verilen eğitim öğretim hizmetinin kalitesinin ilçe
merkezindeki ilkokuldan, birleştirilmiş sınıflı köy ilkokuluna kadar aynı sevilerde olmasını
sağlamaktır. Bu da sınıf öğretmenleri arasında sıkı bir işbirliği sağlanması ile mümkündür.
Oysa bu amaçla yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantıları kâğıt üzerinde yapılan klasik
zümre toplantıları olmakta ve gerçek anlamda öğrenci seviye ve başarılarının konuşularak
gerekli önlemlerin alındığı toplantılar olmaktan uzaktır. Öğretmenler farklı bölge, köyleri ve
öğrencilerin hazır bulunuşluk durumunu bilmedikleri için eğitim öğretimi kendi okul ve
öğrencilerine göre değerlendirmektedir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.
Çalışmanın amacı
İlçemizde görev yapan sınıf öğretmenlerinin dönem içerisinde birer gün farklı
okullarda görevlendirilerek birbirlerinin içerisinde bulundukları şartlar ve ortam hakkında
farkındalık oluşturulması sonucunda; yapılacak zümre öğretmenler toplantılarıyla gerçek
anlamda öğrenci seviye ve başarılarının konuşularak gerekli önlemlerin alınmasının
sağlanması ve eğitim öğretim kalitesinin arttırılmasıdır.
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3.2.
Çalışmanın hedefleri
Kâğıt üzerinde yapılan klasik zümre toplantılarının yerine; gerçek anlamda öğrenci
seviye ve başarılarının konuşularak gerekli önlemlerin alındığı Zümre öğretmenler
toplantıları yapılmasını sağlamak,
Merkezde çalışan tecrübeli öğretmenlerin birikim ve başarılarını kırsaldaki
öğretmenlerle paylaşmaları,
Öğretmenlerin bulundukları okul ve sınıf ortamı ile gittikleri okul ve sınıf ortamını
karşılaştırarak mukayese etmeleri,
Öğrencilerin; değişim sürecinde beraber oldukları öğretmen ile geçirdikleri süreç
içerisinde sınıf öğretmenleri tarafından kazandırılan yeterliliklerinin farkına varmaları,
Öğretmen değişimi sürecinde yaşanacak hareketliliğin okul, öğretmen ve
öğrencilerde heyecan oluşturması ile eğitim öğretimde kalite ve verimlilik artışıdır.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
Çalışma kapsamında gezi gözlem ve inceleme, yaparak yaşayarak öğrenme ve
karşılaştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Sınıf öğretmenleri seviyelerine göre dönemde
birer defa olmak üzere değişik okullarda görevlendirilmiştir.
Eğitim Öğretim yılı içerisinde iki defa farklı bölge ve okullarda görev yapan
öğretmenler gittikleri bölge ve okuldaki şartları gözlemleyerek karşılaştırma yapmışlar ve iyi
uygulama ve örnekler ile yaşadıkları problemlere bulunmuş orijinal çözümleri de yaparak
yaşayarak gözlemlemişlerdir.
4.2.
Plan
S. NO

FAAİYET
AYLARI

FAALİYET

SORUMLULAR

01

Proje Ekibinin Oluşturulması

1. Ay

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

02

Proje Konusuna Yönelik Saha Çalışmaları

2. 3. Ay

PEZ Ekibi

4. 5. Ay

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü PEZ
Ekibi
PEZ Ekibi

03

Öğretmen Değişimi Planlama Süreci

04

İlçe İçerisinde Pilot Uygulama Süreci

6. 7. 8. Ay

05

Öğretmen Değişimi Uygulama Yönergesi
Hazırlanması

9. Ay

09

Okul İdareleri ve Sınıf Öğretmenlerinin
Bilgilendirilmesi
Okul İdarelerinin Öğrenci ve Velileri
Bilgilendirme Süreci
Öğretmen Değişim Programının
uygulanması
Programa Yönelik Değerlendirme

10

Tanıtım Ve Yaygınlaştırma

06
07
08

10
11. Ay
Sürekli
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İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü
Dursun BEK
Mesut ŞENEL
Fethi SAYIŞ
Elif ÖZCAN
Okul İdareleri
Fethi SAYIŞ
Dursun BEK
İsmail KÖSE

Sürekli

PEZ Ekibi

Sürekli

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü
PEZ Ekibi

5. Uygulama
İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’müzün 2013/2014 Eğitim Öğretim yılı sene başı
müdürler toplantısında çalışma konusu dile getirilmiştir. Müdürlüğümüz konu ile ilgili
gönüllülük esasına göre çalışma ekibi kurmuştur. Çalışma ekibi yaptığı ilk toplantıda ekip
ismini olarak Pratik Etkin Zümre (PEZ) olarak belirlenmiştir. Ekip ilk önce konu ile ilgili
saha çalışmaları yapmıştır. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan iki okul arasında pilot
uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sırasında etkin bir izleme ve değerlendirmeyle
aksaklıklar görülerek gerekli önlemler alınmıştır. Öğretmen değişimi uygulama yönergesi
hazırlanarak sınıf öğretmenleri ve okul idarelerine proje ile ilgili olarak bilgilendirme
yapılmıştır. Okul idareleri ve sınıf öğretmenlerine öğrenci ve velileri bilgilendirmeleri için 1
aylık bir süre verilmiştir. Çalışma başarılı bir şekilde uygulanmakta olup programa yönelik
değerlendirme ve tanıtım yaygınlaştırma çalışmaları sürekli yapılmaktadır.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
Kuruma sağlanan katkılar:
Müdürlüğümüzün stratejik planında yer alan eğitim öğretimde kalite başlığında yer
alan; eğitim öğretimden tüm kesimlerin aynı seviyede yararlanır hale getirilmesi hedefi
gerçekleştirilerek verimlilik artışı sağlanmıştır.
Projemiz sayesinde Müdürlüğümüzün okul idareleri ve öğretmenlerle işbirliği
güçlendirilmiştir ve kurumsal kapasitesi arttırılmıştır.
İyi uygulama ve örneklerin yaygınlaştırılması yapılarak başarı arttırılmıştır.
Okul idareleri ve öğretmenlere sağlanan katkılar:
Zümreler klasik zümre anlayışından çıkartılarak gerçek anlamda yapılır hale
getirilmiştir.
Okul idareleri çalışma sayesinde; öğrencilerine sundukları eğitim öğretim kalitesini
arttırmışlardır.
İlçemizde görev yapan 172 sınıf öğretmeninin diğer okullarda gördükleri iyi
uygulama ve örnekleri okullarına taşımaları neticesinde okulların kurumsal kapasiteleri
artarak başarı seviyeleri yükselmiştir.
Öğretmenler diğer bölge ve okullarda çalışmaları neticesinde; okullarını, kendilerini
ve öğrencilerini değerlendirme fırsatı yakalamışlardır.
Öğrencilere sağlanan katkılar:
Öğrenciler her dönemde birer günde olsa derslerine giren yeni öğretmenle farklı bir
heyecan yaşayarak eğitim öğretimlerine renk katmışlardır.
Öğrenciler değişim sürecinde kendilerini, öğretmenlerini ve okullarını değerlendirme
fırsatı yakalamışlardır.
Hedeflere ulaşma düzeyi:
Çalışmanın başlangıcından bugüne kadar yapılan faaliyetlerle ilgili memnuniyet
anketleri ve değerlendirme verilerine baktığımızda yakalanan başarı grafiği, hedeflere
ulaşma düzeyini açıkça göstermektedir.
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Çalışma sürecinde Zile ilçe merkezinde bulunan 8 ilkokul, 8 kasaba ilkokulu, 20
birleştirilmiş sınıflı köy ilkokulunda görev yapan 172 sınıf öğretmeninin; her dönemde birer
defa farklı okullarda görev yapması sağlanarak değişim programına katılımları sağlanmıştır.
Ayrıca çalışma sonucunda 172 sınıf öğretmenleri arasında oluşan sıkı işbirliği ve
ortak akıl hem projemizin başarılı bir çalışma olduğunu hem de hedeflere ulaşıldığını
göstermektedir.
ÇALIŞMA ÖNCESİ
Memnuniyet
Durumu

Öğretmen

Öğrenci

Veli

1

25

20

25

2

13

16

10

3

6

9

7

4

4

2

3

5

2

3

5

Toplam

50

50

50

ÇALIŞMA SONRASI
Memnuniyet
Durumu

Öğretmen

Öğrenci

Veli

1

0

3

3

2

2

2

4

3

2

3

7

4

8

7

14

5

38

35

22

Toplam

50

50

50

6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Öğretmen değişimlerinin hedef ve amaçları ile ilgili yapılan bilgilendirme çalışmaları
neticesinde; yapılan çalışmanın okul idareleri ve sınıf öğretmenleri tarafından sahiplenilmesi
ve değişim sürecinde yaşanan heyecan sürdürülebilirliğinin teminatıdır. Proje uygulama
sürecinde sınıf öğretmenleri yaptıkları gözlem ve incelemeler sonucunda birçok iyi
uygulamaları yerinde görmüş ve yaşadıkları benzer birçok problemlerle ilgili deneyim
kazanmışlardır. Değişim sürecinde öğretmenlerin hafızasında birçok proje ve fikir toplanmış
ve benzer problemler oluşmadan önlenebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla değişim süreci
devam ettikçe deneyimler de artacak ve bu artış sürdürülebilirliğin teminatı olacaktır.
Değişim sürecinde yapılan değerlendirme anketlerinden aldığımız sonuçlara göre bu
değişimin gerekliliğine tüm taraflar inanmaktadır. Dolayısıyla değişimden vazgeçilmesi en
başta sınıf öğretmenleri tarafından tepki oluşturacağından sürdürülebilirlik konusunda
herhangi bir risk faktörü bulunmamaktadır.
Değişim programı pilot olarak uygulandığı süreçten itibaren il ve ilçe millî eğitim
müdürlükleri tarafından ilgiyle takip edilmektedir.
KAYNAKLAR
Onuncu Kalkınma Planı
Ergun, T. ve Polatoğlu, A. (1988). Kamu Yönetimine Giriş. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu
Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
Eryılmaz, B. (2012). Kamu yönetimi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
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ÖZGÜRLÜĞÜMÜN FARKININ FARKINI FARK ETTİM
Ali CAN, islamic_philosophy@hotmail.com,
Trabzon/Akçaabat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü.
ÖZET
Bu proje çalışması; sosyal bilimler metodolojisine uygun ar-ge çalışmaları ekseninde
kamuoyunda bireysel girişim perspektifinin uygulanması suretiyle ilk ve model uygulama
unsurlarını içermektedir. Bu yönüyle projemiz toplumumuzun algısında madde bağımlılığı
riskleri konusunda yapısal değişimini öngören ve toplumsal bilinçlenmeyi önceliklendirici
planlama, uygulama ve araştırma örneklerini içermektedir. Projenin gerçekleştirilmesi
sonucunda ulusal değerler sistemimize, toplumsal refaha ve millî ve manevi değerlerimize
pek çok katkı sunulmuş olacaktır.
ABSTRACT
This project work; The first and the model implementation elements by the
application of the perspective of individual enterprise in the axis of the researches suitable
for social sciences methodology. In this respect, our projecme includes examples of planning,
implementation, and research that prioritize social change in the context of our society and
prioritize social consciousness. As a result of the implementation of the project, many
contributions will be made to our national values system, social refinement and national and
spiritual values.
1. Giriş
Bu proje çalışması her yönüyle sosyal huzuru yapısal reformlarla tesis etmede örnek
olacaktır. Nitekim, bu nitelikte bireysel girişime dayalı ilimiz ve ilçelerinde daha önce
hazırlanmış bir proje çalışmasına; özellikle öğrencileri, gençleri ve aileleri madde
bağımlılığına karşı bilinçlendirme ve sakındırmaya yönelik ciddi bir kampanya ve
propaganda çalışmasına rastlanılmamıştır. Bu proje faaliyetleriyle ilimiz ölçeğinde ilk ve
model uygulama örnekleri ortaya konuldu.
Bağımlılık yapıcı maddeler konusunda toplumumuzda özellikle gençler açısından
tehlike her geçen gün artmaktadır. Toplumumuzda her geçen gün yükselen madde
kullanımı tehlikesi, artan uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı oranının ailesel, sosyal,
kültürel, politik ve ekonomik zararlarının yoğunlaşması, uyuşturucu madde kullanımının
adi suçlara dönüşmesi ve yarattığı toplumsal zararları, madde bağımlısı olmayan gençlerin
bu alışkanlıklardan uzak tutulmasının zaruri olması bu çalışmaya duyulan ihtiyacın temel
parametreleridir. Toplumda madde kullanımı ve zararlarına yönelik farkındalığı sağlayacak
bu yönde toplumsal bir duyarlılığın tesis edilmemiş olması ve madde bağımlılığı tehlikesinin
yayılması projemizin sorun kümesinin dayanağını teşkil etmektedir. Bu sürecin toplumsal
farkındalığını oluşturarak bu anlamda toplum bireylerinin duyarlılıklarının gelişmesi
perspektifinde sürekli iyileştirme faaliyetlerinin uygulanmasını ile “sosyal sorumluluk”
hislerimiz bu çalışmanın yapılmasını zorunlu kılmıştır.
2. Problem Durumu
Dünyada ve ülkemizde meydana gelen toplumsal değişmelerle kentleşme ve iç göç
artmış; bu doğrultuda da pek çok sosyal sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunların en
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önemlilerinden biri de giderek sayıca artan ve başkaca sosyal problemlere yol açan madde
bağımlısı bireyler olgusudur. Öte yandan uyuşturucu madde bağımlısı olmayan bireylerin
madde kullanımına başlama ve bağımlılık olasılığının çok boyutlu tedbirlerle azaltılması
gerekmektedir. Ancak; görülüyor ki, madde bağımlılığı toplumumuzun tüm kesimlerini
etkisi altına almaktadır. Küresel kültür etkileşiminin, teknolojik gelişmelerle birlikte artan
iletişim vasıtaları sayesinde, çok hızlı ve yoğun olarak yaşandığı günümüzde, gençler çok
hızlı değişimler geçirmektedirler. Özellikle kimlik arayışının yoğun olduğu ergenlik
döneminde; çeşitli uyum sorunlarının, kişisel ve çevresel değişimlerin yaşandığı ergenliğin
ilk yıllarında; gençler arkadaş edinme, gruba kabul edilme, kendini ispatlama gibi nedenlerle
uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanıldığı çeşitli ortamlara girebilmektedirler.
Gençlerimizin ve çocuklarımızın madde bağımlılığı risklerinden korunmaları için
bilinçlendirilmesini; gençlerimizin ve çocuklarımızın maneviyata, ahlaka, bilgiye, istihdama
ve üretime yönlendirilmelerinin sağlanması zorunluluktur.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
Projemiz madde bağımlısı olmuş, madde bağımlılığı tedavisi görmüş ya da yüksek
oranda madde bağımlılığı riski taşıyan kişilerin sosyal uyumlarını güçlendirmeyi,
meşguliyet terapileri, sanatsal etkinlikler ve istihdam yoluyla yaşam standartlarını
iyileştirmeyi, bu sayede onların toplumla bütünleşmesine katkı sağlamayı, gençleri ikili ve
toplumsal ilişkilerde bio-psiko-sosyal-kültürel yönlerden destekleyerek onların daha sağlıklı
ruh yapısına sahip vasıfta, kendilerine ve çevrelerine yararlı bireyler olarak yetişmelerini
sağlamayı amaçlamaktadır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
Bu proje genel itibariyle toplum yapısında koruyucu bir yaklaşımla 23 madde
bağımlısını ya da madde bağımlılığı risk faktörü taşıyan toplumun diğer bireylerini
eğitimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek onların zararlı ve kötü
alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda gençlerin bölücü,
yıkıcı ve yabancı zararlı akımların ve ideolojilerin etkisine kapılıp kandırılmalarını önlemek
bir diğer hedefimizdir. Zira, bu proje ile; Madde bağımlısı olmayan gençlerin zararlı
alışkanlıklardan uzak tutulmalarını sağlamak, toplumun her kesiminden insanların proje
faaliyetlerine katılımının sağlanarak gençliğin öncülüğünde madde bağımlılığı tehlikesine
karşı bir bilinçlendirme ve sakındırma kampanyası yürütmek, toplumumuzda madde
kullanımı ve zararlarına yönelik farkındalığı sağlayarak bu yönde toplumsal bir duyarlılık
geliştirmek, toplumsal kalkınmanın merkezi konumundaki eğitim kurumlarında (ilkokul,
ortaokul, lise) madde bağımlılığına karşı bu nitelikte bir kampanya yürütülerek eğitim
kurumları–halk dayanışmasının ihtiyaç duyulan seviyelere taşınmasını tesis etmek, tüm
toplumu alternatif istihdam alanlarına yönlendirerek toplumsal gelişime özel bir etki
sağlamak, bireyin özgüven duygusunun gelişiminin, toplumsal olarak gerçekleştirilmesi için
uygulamalı eğitim ve bilgiye dayalı eşitsizliği olabildiğince azaltacak faaliyetler düzenlemek
temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
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4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Projede araştırma yöntemi olarak bire bir görüşme ve ‘betimleme yöntemi’
kullanılmıştır. Proje araştırmasının evrenini, 2013 yılında toplumda uyuşturucu madde
bağımlısı olmuş 24 birey oluşturmuştur. Araştırma örneklemini ise, uyuşturucu madde
bağımlısı bireylerden rastgele seçilen 13 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak madde
bağımlılarının yaşadıkları sağlık ve sosyal uyum sorunları kullanılmıştır. Böylece projenin
temel aşamaları ve içeriği tanımlanmıştır. Bu proje çalışması gözlemsel verileri de içerecek
mahiyette 24 birey ile sınırlıdır. Araştırma kaynakları olarak sosyal vak’alar, referans
kitaplar, veri tabanları, internet siteleri kullanılmıştır. Araştırmalarda madde bağımlılarının
nasıl etkin ve verimli bir biçimde sağlıklı faaliyetlerle örgütlenebileceği planlanmıştır. Proje
basamaklarını oluştururken yöntembilimsel perspektiflere göre örnek olaylar referans
alınmıştır. Madde bağımlılarının sorunları ve ihtiyaçlarını gözeterek en doğru ve güvenilir
enformasyonun edinilmesine ilişkin faaliyetler saptanmıştır. Anket, içerik çözümlemesi gibi
nicel araştırma teknikleri kullanılarak nitel ve nicel betimleyici istatistiğin işlevinden
yaralanılmıştır. Projenin paydaş kapasitesini güçlendirmek için kamu kurumu, sivil toplum
örgütleri, meslek odaları, belediyeler, üniversitelerden farklı kişilerle mülakatlar yapılmıştır.
4.2. Plan
Faaliyet
No

1

Başlama
Tarihi

Temel Faaliyetler

Projenin tasarımı ve hazırlanması, sosyal
araştırmaların yapılması

Tamamlama
Tarihi

31.09.2014

Koordinatör
13.10.2014

2
Madde bağımlısı bireylerin
mülakatların yapılması

tespiti,

Koordinatör
17.10.2014

22.11.2014

Koordinatör

Psiko-sosyal
yönlendirme
ve
rehabilitasyon hizmetlerinin yapılması

20.12.2014

07.12.2014

28.02.2015

5

Madde
bağımlılığı
uygulanması, önleyici
hizmetlerin geliştirilmesi

12.10.2014

26.04.2015

6

Paydaşlarla işbirliklerinin yapılması, kişi
ve
kurumların
kapasite
ve
deneyimlerinden yararlanılması
Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin
yapılması

09.01.2015

Toplantı,
kurs,
sergi,
çalışmalarının yapılması

21.02.2014

8

ve

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)

23.11.2014

7

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)

Proje faaliyetlerinin basın ve internet
aracılığıyla kamuoyuna duyurulması

5

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)

03.10.2014

4

Açıklamalar
Koordinatör

08.09.2014

Proje döngüsü ekibinin kurulması

3

Sorumlu Kişi

anketlerinin
koruyucu

seminer

14.12.2014

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)
Koordinatör
13.05.2015

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)
Koordinatör

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)
Koordinatör

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)
Koordinatör
15.05.2015

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)
Koordinatör
07.04.2015
(Ali CAN)
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Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

9

10

11

Koordinatör

Faaliyetlerin toplumla paylaşılması ve
ortak aklın egemen kılınması

07.04.2015

Proje çıktılarının değerlendirilmesi ve
analizi

07.06.2015

Proje
çıktılarına
göre
performans
göstergelerinin belirlenmesi.

21.07.2015

27.05.2015

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)
Koordinatör
18.07.2015

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)
Koordinatör
24.08.2015

Faaliyet başarılı şekilde
tamamlandı.

(Ali CAN)

5.Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Toplumsal kalkınmanın merkezi konumundaki eğitim kurumlarında (ilkokul,
ortaokul, lise) madde bağımlılığına karşı bir kampanya yürütülerek eğitim kurumları–
toplum dayanışması ihtiyaç duyulan seviyelere taşındı. Madde bağımlılarını alternatif
istihdam alanlarına yönlendirerek toplumsal gelişime özel bir etki sağlandı. Projemizle
ilimiz ve ilçeleri çapında yapılan bilinçlendirme çalışmalarında ve birçok etkinlikte proje
yürütücüsü veya gönüllü aktivist görev aldı. Toplumumuz bu sosyal sorumluluğu
yüklenmiş şekilde “madde bağımlılığından arınan insan özgürdür” düşüncesiyle bu
projeye destek olarak geleceğin sosyal mimarlığını yüklenmiş bir misyonla ilerleme
felsefesiyle hareket etti. “Maddeden kurtul, özgür ol” sloganımızla 7’den 70’e tüm bireylere
projemiz öncülüğünde madde bağımlılığına karşı sakındırma ve bilinçlendirme çalışmaları
yapıldı. Madde bağımlısı bireyin özgüven duygusunun gelişiminin, toplumsal olarak
gerçekleştirilmesi için uygulamalı eğitim ve bilgiye dayalı eşitsizliği olabildiğince azaltacak
faaliyetler düzenlendi. Sanatsal, kültürel aktivitelere ve mesleki eğitim faaliyetlerine
odaklanmış, sürdürülebilir bir yerel ortam oluşturuldu.
5.3.
İzleme ve değerlendirme
Projenin uygulanması sırasında ve sonrasında madde bağımlılarının yaşamlarına
ilişkin elde edilen kazanımlar, başarı ve sorunların belirlenmesi noktasında iç ve dış izleme
sistemi uygulanacaktır. Proje katılımcılarının uygulamayı desteklemek üzere bilgiye dayalı
ve zamanında karar vermesi, kullanılan kaynaklar ve elde edilen sonuçlar konusunda hesap
verebilirlik,
paydaşların bilincinin arttırılması ve katılımı, projenin farklı toplum
kesimlerince sahiplenilmesi, kazanımların geribildirimlerle değerlendirilmesi ile faaliyetler
projenin izleme/değerlendirmesinin doğrulama kaynakları olacaktır. Projemizde izleme,
yapılan faaliyetlerle ilgili çıktı, etkiler ve tepkilerin gözlendiği, sürekliliği olan bir süreçtir.
Projemizdeki değişimleri ölçmek için göstergelere ait ilk durum bilgileri ile belli
dönemlerdeki bilgilerin kıyaslanması yapılacaktır. Projenin bireysel ve kurumsal reform
projeleri için öncü olması sağlanacaktır.
6. Sonuçlar
6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Madde bağımlısı hedef kitledeki 2013 yılında 13-25 yaş arası madde bağımlılığı oranı
% 19,27 iken bu oran 2014 yılında % 16,05’e, 2015 yılında ise % 13,67’ye düşürüldü. Yapılan
anketlerde madde bağımlılığına ilişkin toplumdaki farkındalık oranı 2013 yılında % 54,67
iken bu oran 2014 yılında % 65,16’ya, 2015 yılında ise % 71,34’e çıkarıldı. Örgün eğitimine
devam etmeyen 13-22 yaş arası madde bağımlısı 9 genç ile ailelerinin yerel iş gücü
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piyasasında aranan niteliklere sahip olabilmeleri için becerileri artırıldı. 13-22 yaş
grubundaki madde bağımlısı veya bu riski taşıyan 21 genç için faydalı olacak istihdam
olanakları araştırılarak bunların gerçekleşmesine yönelik 13 kişi istihdama yönlendirildi.
Madde bağımlılığı riski taşıyan 24 yararlanıcının sanatsal faaliyetlere katılması mümkün
oldu. 19 madde bağımlısı ve 8 gönüllü kişinin 13 ana başlık altında (resim, heykel, festival,
konser, müzikal, temel mesleki beceri kazandırma, okuryazarlık eğitimi, sanat eğitimi,
bilgisayar ve internet kullanımı, istihdam-girişimcilik, sosyal ve psikolojik rehberlik)
bağlamında yapılan faaliyetler sayesinde beceri ve yeteneklerini arttırmaları sağlandı. Proje
yararlanıcılarının % 41,54’ünün, proje süresince edindikleri yeni ve evrensel bakış açıları
sayesinde sosyal uyuma yönelmeleri, iş sahalarına, istihdama katılmaları mümkün oldu.
Sanatsal etkinliklerden yoksun olan 12 madde bağımlılığı riski taşıyan bireyin önündeki
sosyal ve ekonomik engeller ortadan kaldırıldı. Sanatsal ve kültürel aktivitelerin başlatılması
ve 6 ay süreyle faal durumda tutulması sayesinde toplum tabanına yerleşen olumlu algı ile
bu faaliyetlerin projenin bitiminden sonra da paydaşların katkılarıyla da sürmesi sağlandı. 9
proje yararlanıcısı kendi kültürel faaliyetlerini icra edebilir konuma geldi. Bu sayede madde
bağımlılarının sosyal adaptasyonunun sağlanması mümkün oldu. 21 proje yaralanıcısının
organize kültürel faaliyetler yaparak topluma artı değer katabilecekleri yeterliliğe ulaşmaları
sağlandı. 12 madde bağımlısı bireyin rehabilite teşhisi yapıldı. 21 madde bağımlısına tedavi
süreci için gerekli kurumlara sevk ve yönlendirilme işlemi yapıldı. 13 madde bağımlısı
gencin tedavi sonrasında uygun eğitim sınıfına yerleştirilmesi sağlandı. 6 madde bağımlısı
eğitim çağı dışında olan kişilere uygun istihdamın sağlanması gibi fırsatlar oluşturuldu.
Ortaokul, lise ve dengi okullarda veli, öğretmen ve öğrencilerden oluşan toplam 547 kişiye
“Madde Bağımlılığı” konulu seminerler, konferanslar verildi ve katılımcılara broşür ile not
defterlerinin dağıtılması mümkün oldu. 33 madde bağımlısı bireye tıbbi destek verildi. 16
tıbbi tedavi gören madde bağımlısı gençlerin eş zamanlı sosyal rehabilitasyonlarını yerine
getirerek bu kişilerin topluma yeniden kazandırılmaları sağlandı.
6.3.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
Bu proje çalışması; toplumsal süreçlerde “madde bağımlılığının önlenmesi”
bağlamında toplumumuzun zihinsel devrimini gerçekleştirdi. Madde bağımlılığını önleme
hizmetlerinden yararlananların yaşamlarını değiştirme tarafların gönül gücüyle
sağlanacaktır. Madde bağımlılarının sağlık ve sosyal problemleri ve çözüm uygulamaları
sürekli sorgulanarak geliştirilecek ve bu doğrultuda iyileştirilecektir. Bu projenin ana
öncelikli odak noktası ile madde bağımlılarının “sosyal uyum” becerilerinin gelişimi takip
edilecektir. Bu projenin uygulama faaliyetleri, proje görünürlük, tanıtım ve proje sonuçları
ilimizde toplantılar ve seminerlerde paylaşılacak; basın kuruluşlarına verilen röportajlarda
ve gazete haberlerinde yayınlanacaktır. Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında hazırlanan
proje broşürü, afişler ve proje sürecinde edinilen kazanımları ve faaliyetleri içeren kitapçık
ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Oluşturulan madde bağımlılığını önleyici,
koruyucu algı sistemi kısa, orta ve uzun vadeli süreçte de uygulanmaya devam edilecektir.
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81 ÇOCUK 81 MEKTUP PROJESİ
Halit ARAPOĞLU, halitarapoglu@gmail.com,
Mustafa Oğuz İBİŞ, mustafaoguzibis@hotmail.com,
Serkan ŞEVİK, serkhan84@hotmail.com,
Fulya ŞENGÖK, fulyasengok@hotmail.com,
Emine Saliha ŞİMŞEK ATİLLA, esimsek@gmail.com,
Yozgat/Yerköy/Nurdoğdu Ortokulu.
ÖZET
“81 Çocuk 81 Mektup” projesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında okulumuz öğrencilerinin sosyalleşmesi için hazırlanmış ve uygulanmıştır.
Öğrencilerimizin daha sosyal bireyler olması için hazırlanan proje kapsamında okulumuzda
bulunan 9 şubeden 9’ar tane olmak üzere toplam 81 tane öğrenci gönüllülük esasına dayalı
olarak proje ekibimizde yer alan Türkçe öğretmenlerimiz tarafından seçilmiştir. Seçilen bu 81
öğrenci projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Daha sonra bu 81 öğrenci 81 il ile sıralı
bir şekilde eşleştirilerek her öğrenciden bir il millî eğitim müdürüne mektup yazması
istenmiştir. Öğrencilere mektup yazmadan önce il millî eğitim müdürlerinin özgeçmişi
bilgisayardan çıktı olarak alınarak dağıtılmış ve öğrencilerin mektup yazacağı il millî eğitim
müdürlerini tanımaları sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimiz mektup yazma konusunda
Türkçe Öğretmenlerimiz tarafından bilgilendirilmiştir. Tanıma ve bilgilendirme
faaliyetlerinden sonra öğrencilerimiz; Selamlama, Kendini Tanıtma, Proje Hakkında Bilgi
Verme, 23 Nisanla ilgili İl Millî Eğitim Müdüründen İsteklerini Belirtme ve Vedalaşma
olmak üzere beş bölümden oluşan bir mektup yazmışlardır. Öğrencilerimiz tarafından
yazılan bu 81 mektup 81 il millî eğitim müdürüne kargo ile gönderilmiştir. Mektup
gönderilen bu 81 il millî eğitim müdürünün birçoğundan cevabi mektup, hediye paketi,
telefon, gezi daveti, kardeş okul ve mektup kardeşliği teklifi şeklinde geri dönüşler olmuştur.
ABSTRACT
The “81 Children 81 Letters” project, a part of 23 April National Sovereignty and
Children's Day events, was organized and carried out in order for our students to socialize.
Within the scope of this project organized to socialize our students, 9 students from 9
sections at our school, totaling 81 students, were selected on a voluntary basis by our Turkish
language teachers on our project team. These selected 81 students constitued the target
group of our project. Then, these 81 students were matched with 81 cities in an order and
were requested to write a letter to a provincial education director. Before students wrote
their letters, students were given brief resumes of provincial education directors so that they
were enabled to get to know their corresponding provincial education directors. In addition,
students were informed by our Turkish language teachers about writing a letter. After these
initial processes, students wrote a letter consisting of five sections; greeting, introducing
yourself, providing infomration about the project, stating the request related to 23 April from
the provincial education directors. These 81 letters written by our students were mailed to 81
provincial education directors. We have recieved responses from many of these 81 provincial
education directors who were sent letters, within the form of either a response letter, gift
package, phone call, tour invitation or sister school and penpal request.
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1. Giriş
Okulumuz kenar mahallede yer aldığından, gerek veli ziyaretlerinde gerekse yapılan
okul içi etkinliklerde öğrencilerimiz üzerinde yaptığımız gözlemlerde dezavantajlı bir bölge
de bulunduklarından dolayı sosyal yönden yeterince iyi olmadıkları ve bazı ödevleri yerine
getiremedikleri tespit edilmiştir. Bunun aksine umulmadık bir şekilde yoğun kullanılan
teknoloji (TV, bilgisayar ve internet) sonucu sosyal becerilerinin zayıfladığı ve giderek
öğrencilerimizin asosyal birer birey olma yolunda ilerledikleri fark edilmiştir. Öğretmen
arkadaşlarla yapılan istişare sonucunda bu mevcut olumsuz durumu ortadan kaldırmak için
proje hazırlanmış ve yürütülmüştür.
“81 Çocuk 81 Mektup Projesi” daha önce okulumuzda, ilçemizde veya ilimizde
uygulanmamıştır. İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda da Türkiye’de bu konuda daha
önce uygulanmış bir örneğine rastlanılmamıştır.
2. Problem Durumu
Gerek öğretmen ve idarecilerimiz tarafından yapılan veli ziyaretlerinde gerekse
öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen kurumsal ziyaretlerde öğrencilerimizin konuşma,
kendini ifade etme, duruma uygun davranma gibi temel bazı sosyal beceri ve dönem
görevlerini yerine getirmekte zorlandıkları görülmüştür. Bu durumun çocukların gelişimi
için bir dezavantaj oluşturduğu ve ilerde daha büyük bir soruna dönüşme tehlikesi
barındırdığı için ortadan kaldırılması gerektiği son derece açıktır. Bu nedenle Ar-Ge ekibimiz
öncelikle bu problem üzerinden hareket etmiştir.
3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı öğrencilerimizin sosyalleşmesine katkı sağlamak ’tır.
Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler ise; öğrencilerin iletişim becerilerinin
arttırılması, yazma becerilerinin geliştirilmesi, farklı kültürleri/şehirleri/insanları
tanımalarının sağlanması, akranlarıyla aralarında bağ kurmaları, hediyeleşme kültürünün
yaygınlaştırılması, dostluk ve kardeşlik köprülerinin kurulması ve pekiştirilmesi, mektup
yazma kültürünün yeniden canlandırması, ortak sosyal sorumluluk projelerine imza
atılmasıdır.
4. Yöntem ve Plan
4.1.
Yöntem
81 Çocuk 81 Mektup projesi kapsamında gözlem, yaratıcı yazma ve anket
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Proje öncesinde öğrencilerin durumu gözlemlenerek
problem tespit edilmiş ve sonrasında ise bu problemin ne kadar ortadan kalktığı proje ekibi
ile değerlendirilmiştir. Öğrenciler mektup yazmadan önce yazma teknikleri konusunda
bilgilendirilmiş ayrıca proje sonrasında memnuniyetleri alınmıştır.
4.2.
Plan
Başlama

Bitiş

Sorumlu

Performans göstergesi

Faaliyet-1

01/04/2015

01/04/2015

Okul Müdürü

Proje Ekibinin Oluşturulması

Faaliyet-2

06/04/2015

06/04/2015

Öğrencilerin Seçilmesi

Faaliyet-3

07/04/2015

07/04/2015

Türkçe
Öğretmenleri
Türkçe
Öğretmenleri
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Öğrencilerin Bilgilendirilmesi

Faaliyet-4

08/04/2015

10/04/2015

Mektupların Yazılması

17/04/2015

Türkçe
Öğretmenleri
Okul Müdürü

Faaliyet-5

13/04/2015

Faaliyet-6

20/04/2015

30/04/2015

Proje Ekibi

01/05/2015

30/06/2015

Proje Ekibi

Mektuplara Dönüşlerin
Değerlendirilmesi
Mektuplara Dönüşlerin Uygulanması

Faaliyet-7

Mektupların Gönderilmesi

5. Uygulama
“81 Çocuk 81 Mektup” projesi kapsamında ilk olarak Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı,
İki Türkçe Öğretmeni ve bir Fen ve Teknoloji öğretmeni olmak üzere beş kişiden oluşan bir
proje ekibi kurulmuştur. Proje ekibi kendi arasında iş bölümü yaparak okul müdürü proje
plan- programlama ve gözden geçirme(revize),müdür yardımcısı proje ile ilgili teknik destek
ve koordinasyon, Fen ve Teknoloji öğretmeni proje sürecinin ve sonuçlarının
değerlendirilmesi, Türkçe öğretmenleri de öğrenci seçimi, bilgilendirilmesi mektup
yazılması görevlerini üstlenmiştir.
Projenin ilk ayında Türkçe öğretmenleri tarafından mektup yazacak öğrenciler tespit
edilmiş ve kendilerine proje hakkında bilgi verilmiştir. Seçilen bu öğrencilere daha sonra
mektup nasıl yazılır konusunda bilgilendirme yapılmış ve mektup yazacakları İl Millî Eğitim
Müdürünün özgeçmişleri dağıtılmıştır. Öğrenciler bu süreçten sonra mektuplarını yazmışlar
ve yazılan bu 81 mektup kargo aracılığıyla İl Millî Eğitim Müdürlerine gönderilmiştir.
Mektupların İl Millî Eğitim Müdürlerine ulaşmasından sonra geri dönüşler başlamış ve bu
geri dönüşler proje ekibi tarafından değerlendirilerek uygulanmaya konulmuştur.
İl Millî Eğitim Müdürlerinden telefonla dönüş yapanların öğrencilerle görüşmesi
sağlanmış, hediye paketi/mektup/mesaj gönderenlerin gönderisi öğrenciye iletilmiş,
öğrenciyi misafir etmek istediğini belirten ilimize öğrencimiz velisiyle birlikte gönderilmiş,
kardeş okul belirleyen illere ise bir plan dâhilinde gezi düzenlenmiştir.
6. Sonuçlar
6.1.
Paydaşlara sağlanan katkılar
“81 Çocuk 81 Mektup Projesi” kapsamında mektup yazan 81 öğrenciden 20 tanesi il
dışı geziye katılmış,1 tanesi ailesiyle il dışına çıkmış,34 tanesi mektup kardeşliği kurmuş ve
büyük bir çoğunluğu mektup, telefon ve hediye paketi almıştır. Fakat üzülerek söylemek
gerekir ki mektup yazan 81 çocuğumuza bütün İl Millî Eğitim Müdürleri dönüş
yapmamıştır. Bazı İl Millî Eğitim Müdürlerinin projeye gereken önemi vermemesi ve
beklenen nezaketi göstermemesi projenin %100 hedefine ulaşmasına engel olmuştur.
6.2.
Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik
“81 Çocuk 81 Mektup” projesi az bir maliyetle Türkiye’deki bütün kademedeki
okullarda uygulanabilir. Ayrıca “81 Çocuk 81 Mektup” projesi uygulanan ildeki öğrencilerle
ile diğer illerdeki insanlar arasında kurulan bağ farklı etkinliklerle (mektup kardeşliği,
hediyeleşme, gezi, kardeş aile gibi) canlı tutulduğu sürece sürdürülebilir bir etkiye sahiptir.
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