
NO
ÇALIŞMANIN 

YAPILACAĞI AY
VİZYON BELGESİNDEKİ ALANLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK EYLEMLER YAPILAN ÇALIŞMALAR

1 EKİM Eğitim Ortamları-Fiziki İmkanlar Alanı
Sınıflar, koridorlar ve panolar gerekli öğretim materyalleri ile ihtiyaca 

göre donatılacaktır.

Sınıflarımız , koridorlarımız , panolarımız Eğitim öğretime hazı hale getirildi, 

ders materyalleri ile desteklendi. 

Okulumuzda ayrıca Etkileşimli Tahtalara Günlük değişken özellikte duyuru 

niteliğinde Digital Panolar hazırlandı. 

2 EKİM Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı

Okul yönetimlerince, kültür ve medeniyet alanında öğretmenlerin 

kendilerini geliştirmesi , bu konuda farkındalık oluşturulması, ortak 

okumalar ve müzakereler gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Öğrencilerimizle  Ve Öğretmenlerimizle100 Temel Eser Okuma Etkinliğimizi 

gerçekleştirdik. 

3 EKİM Akademik Gelişim Alanı

Her okulda “Danışma Kurulu" oluşturulacak,  Danışma Kurulunun 

çalışmaları kurumsal hafıza oluşması için raporlanıp  kayıt altına 

alınacaktır.

Okulumuz kalite takip sistemi kapsamında Danışma Kurulu Üyeleriyle 

yapılacak faaliyetler değerlendirilerek yıllık çalışma planını oluşturduk.

4 EKİM Öğrenci Mesleki Gelişim Alanı

Okul yöneticileri, öğrencilerin mesleki gelişmeleri bağlamında 

müftülükler ve ilahiyat fakülteleri ile etkin işbirliği 

gerçekleştirilecektir.

Okulumuz öğrencilerinin mesleki gelişmeleri bağlamında Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi İslami İlimleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr Murat Demirkol 

konferans salonumuzda öğrencilerimizle buluşmuştur. 

5 EKİM
Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve 

Kültürel Etkinlikler Alanı

Eylül ayı içerisinde hazırlanan yıllık çalışma takvimi doğrultusunda, 

değerler eğitimi, bilimsel, sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel 

etkinlikler okullar tarafından uygulanacaktır.

Okulumuz lise bölümüne yeni başlayan öğrencilerimiz ve Rehber 

Öğretmenimiz ile Hacı Bayram Cami ve civarını ziyaret ettik .

6 EKİM Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı
Eğitimin niteliğini arttırmak ve hedeflenen amaçları gerçekleştirmek 

için küresel, ulusal ve yerel imkânlardan yararlanılacaktır.

Okul aile birliği genel kurul toplantımızı , velilerimiz , idarecilerimiz ve bazı 

öğretmen arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. 

7 EKİM İzleme ve Değerlendirme Alanı
Okullarda öğretmen, öğrenci, veli ve diğer okul çalışanlarının görüş 

ve önerilerini almak için dilek kutuları vb. oluşturulacaktır.

Öğretmen öğrenci ve veli görüşleri bizler için önemlidir, bu yüzden rehberlik 

servisi tarafından memnuniyet anketleri yapılmıştır. Öğrencilerimizin 

dileklerini söylemeleri için dilek ve istek kutusu okulumuz zemin katta 

faaliyettedir.
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NO
ÇALIŞMANIN 

YAPILACAĞI AY
VİZYON BELGESİNDEKİ ALANLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK EYLEMLER YAPILAN ÇALIŞMALAR

1 KASIM Eğitim Ortamları-Fiziki İmkanlar Alanı
Okulların koridorlarında veya uygun mekânlarında okuma köşeleri 

oluşturulacaktır.

Okulumuzun çeşitli koridorlarına ve uygun mekanlarda okuma köşeleri 

oluşturarak öğrenclerimizi aktif bir şekilde yararlanmasını sağladık. 

Öğrencilerimiz okumak için her fırsatı değerlendiriyorlar.

2 KASIM Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı

Okul çalışanları ve öğrenciler, okula gelen velilerin karşılanması ve 

ilgilenilmesi için gerekli hassasiyeti gösterecek ve bu konuda 

süreklilik sağlanacaktır.

Velilerimizin ilgili kişilerle görüşme beklerken rahat edebileceği veli karşılama 

köşesi oluşturulmuştur. 

Okul personelimiz ve öğrencilerimiz Okula gelen velilerin karşılanması ve 

ilgilenilmesi için gerekli hassasiyeti gösterir, güler yüzünü hiçbir zaman 

esirgemez.

3 KASIM Akademik Gelişim Alanı

Okul yöneticileri stratejik plan doğrultusunda bir yıllık çalışma 

takvimi hazırlar. Bunu gerçekleştirirken tüm paydaşlarla işbirliği 

içinde olunacaktır.

Stratejik Plan doğrultusunda okulumuz sınıf rehber öğretmenleri , rehber 

öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz katılımıyla akademik gelişim açısından  

verimli bir çalışma gerçekleştirdik.

4 KASIM Öğrenci Mesleki Gelişim Alanı

Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttıracak çalışmalar, Din 

Öğretimi Genel Müdürlüğü Mesleki Uygulama Esasları çerçevesinde 

yapılacaktır.

Okulumuz öğrencilerinin mesleki gelişmeleri bağlamında Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi İslami İlimleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr Murat Demirkol 

konferans salonumuzda öğrencilerimizle buluşmuştur.

5 KASIM
Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve 

Kültürel Etkinlikler Alanı

“Dost Kitaplar/Kitap Dostları: Okuyan 7'ler" projesinde öğrencilerin 

aktif olarak katılımları sağlanacaktır.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce okullarda uygulamaya konulan, Dost 

Kitaplar/Kitap Dostları: Okuyan 7´ler projesi kapsamında en az yedi kitap 

okuma takımının oluşturularak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

6 KASIM Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında gerekli 

çalışmalar yapılacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  ile ilgili okulumuzda  çalışan personele 

yönelik bilgilendirme sunumu Müdür Yardımcımız Enver Polat tarafından 

gerçekleştirilmiştir.

7 KASIM İzleme ve Değerlendirme Alanı
Veli ve öğrenci memnuniyetini belirleme ve iyileştirmeye yönelik 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılacaktır.

Okulumuzda Veli ve Öğrenci Memnuniyetini Belirleme ve İyileştirmeye 

Yönelik 

Okul servis değerlendirmesi anketi fiilen ,

Eba üzerinden çeşitli oylamalar ve değerlendirmeler de elektronik ortamda 

yapılmıştır. 

Ayrıca okulumuzdaki dilek ve şikayet kutusu da öğrencilerimizin hizmetindedir 

.

Velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin görüşleri bizler için 

değerlidir...
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YAPILACAĞI AY
VİZYON BELGESİNDEKİ ALANLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK EYLEMLER YAPILAN ÇALIŞMALAR

1 ARALIK Eğitim Ortamları-Fiziki İmkanlar Alanı

Okul ve pansiyonlardaki uygun mekânlar, öğrencilerin 

medeniyetimizin izlerini ve kültürel zenginliklerini tanımalarını 

sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

Okulumuzdaki uygun mekânlar, öğrencilerin medeniyetimizin izlerini ve 

kültürel zenginliklerini tanımalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Akıllı tahtalarda dijital panolara hadisler yansıtılarak belirli periyotlarlarla bu 

hadis ve ayetler yenilenerek  tüm okula izlettirimiştir. Ayrıca okul konferans 

salonumuzda da öğrencilerimiz için Milli Manevi değerler konulu seminer 

yapılmıştır. 

Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz Yunus Emre , Mevlana gibi 

büyüklerimizi;  Hadislerimizi ve Ayetlerimizi daha yakından tanıma fırsatı 

buluyorlar..

2 ARALIK Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı

Meslek dersleri öğretmenleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

öğretmenleri, kendi branşları  ile ilgili öğretim materyallerinin 

hazırlanması, geliştirilmesi ve EBA'da paylaşılması hususunda 

çalışmalar yapacaktır.

Okulumuzda Meslek Dersi öğretmenleri ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersi 

öğretmenlerimiz

Okul Bilişim teknolojileri Rehber Öğretmenimizin rehberliğinde 

ders içeriklerini EBA´ ya ekleyerek öğrencileriyle EBA´ yı aktif olarak 

kullanmaya başlamışlardır. 

Yapılan bazı etkinlikler : 

1 - http://izmir.meb.gov.tr/fatih/ihldersleri/  sitesinde “Kitaplar Konuşuyor 

Projesi”  kapsamında interaktif içerikler  EBA üzerinden öğrencilerle 

paylaşılmış ve dersler daha eğlenceli hale gelmeye başlamıştır. 

2- Web 2.0 araçları kullanılarak öğrencilere çeşitli materyaller hazırlanmıştır. 

Örn :https://learningapps.org/ ve bu materyaller EBA üzerinden 

öğrencilerimizle paylaşılmıştır.

3- Öğretmenlerimiz kendilerine ait dökümanlar EBA  dosya kısmına eklenerek 

öğrencilerin paylaşımına açılmıştır. 

4- Okulumuzdaki bütün tahtalarda Diyanet´e ait Kuran-ı Kerim uygulaması 

öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. 

5- http://dinogretimiokullar.meb.gov.tr/    sitesindeki iyi örnekler 

öğrencilerimizle EBA üzerinden paylaşılarak öğrencilerimizin motivasyonu 

artırılmaya çalışılmıştır.



3 ARALIK Akademik Gelişim Alanı
Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında öğrenciler 

bilgilendirilecektir.

Okul Müdürümüz Nihat KOÇAK Okulumuzda yapılan ve yapılacak olan sosyal 

ve kultürel etkinlikler hakkında bilgi veriyor.Nihat KOÇAK etkinliklere katılımın 

önem ve ehemmiyetine değindi.Her bir öğrencinin bu etkinliklerden en az 

birine katılmalarını istedi.

4 ARALIK Öğrenci Mesleki Gelişim Alanı
Okulun imkanları çerçevesinde geleneksel sanatlarımızın 

öğrenilmesine yönelik kurslar açılacaktır.

Okulumuzda geleneksel sanatlarımızdan Ebru öğrenilmesine yönelik çalışmalar 

yapılıyor. 

Keçiören Gençlik Merkezi´ne bağlı gençlik rehberleri, okulumuzda öğretmen 

ve öğrencilerimizle ebru sanatı icra etti. 

 

Görsel sanatlar öğretmenimiz Emine ÖZDOĞAN öğrencilerimizle ebru 

çalışması yaptı..

5 ARALIK
Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve 

Kültürel Etkinlikler Alanı

Genel Müdürlükçe illere gönderilen  etkinlik takvimindeki ; Kur'an-ı 

Kerim'den Hayat Ölçüleri “Kırk Ayet” etkinlikleri, 

''Peygamberimizden Hayat Ölçüleri: Kırk Hadis” etkinlikleri 

yapılacaktır.

Öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesine imkân veren, akademik, mesleki, 

sportif, bilimsel, sanatsal ve yabancı dil alanlarından ilgi duydukları konulara 

yönelik sosyal kültürel etkinlikler gerçekleştirme amacıyla 40 Ayet 40 Hadis 

etkinliklerimiz başlamıştır ...

Öğrencilerimize 40 hadis ile ilgili çalışma kağıtları dağıtılarak çalışmalara 

başlanmıştır.

6 ARALIK Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı Anne-Baba Eğitimi Seminerleri verilecektir.

Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri projesi kapsamında, 

veli-okul bütünleşmesini sağlamak ve öğrencilerin bedensel, ruhsal 

gelişimlerini desteklemek amacıyla Anne-Baba Eğitimi Seminerleri etkin bir 

şekilde uygulanmaya çalışıyor.  Okulların çevresindeki veliler ve komşularla 

işbirliğini güçlendirmek için “okullar hayat olsun” projesi bağlamında 

velilerimize yönelik Rehber öğretmenimiz tarafından seminer verilmiştir.

7 ARALIK İzleme ve Değerlendirme Alanı
Öğrenci risk haritası çıkarılacak ve buna uygun gerekli tedbirler 

alınacaktır.

Öğrencilerin okula uyum, aidiyet, devam-devamsızlık, disiplin ve başarı, ödül-

ceza, sınıf tekrarı, okul terki ve disiplin durumlarına yönelik analizleri Öğrenci 

Risk Haritası belirlemek amacıyla toplantı yaptık. Sonuçları öğretmenler kurulu 

ile danışma kurulunda görüşerek gerekli tedbirlerin alınması karar alındı.
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1 OCAK Eğitim Ortamları-Fiziki İmkanlar Alanı

Aktif öğrenme ortamı olarak okuma salonları oluşturulacaktır. 

İmkanlar dahilinde yazarlık atölyesi, okuma salonu, zeka oyunları 

bölümü, resim ve müzik atölyeleri vb. eğitim ortamları 

hazırlanacaktır.

Öğrencilerimizin aktif öğrenme sağlayabilmeleri için okulun çeşitli 

mekanlarında okuma salaonları oluşturduk. Z kütüphane , Kütüphane , Satranç 

odası , Veli ziyaretçi odası gibi mekanların daha aktif kullanılması için 

çalışmalar yaptık ..

2 OCAK Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı
Aynı il ve ilçedeki AİHL, İHO ve diğer çevre okullarla süreklilik 

arzeden  iş birliği içerisinde olunacaktır.

İlçemizdeki okullar arası iletişim ve iş birliğini geliştirmek, eğitimde iyi 

örnekleri ve özgün projeleri paylaşmak amacıyla idarecilerimiz ve 

öğretmenlerimiz 

Muhsin Yazıcıoğlı İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ettiler.

3 OCAK Akademik Gelişim Alanı
Eğitim-öğretim süreçleri ve öğrenme becerileri, rehberlik birimleri ile 

işbirliği halinde düzenli bir şekilde  takibi yapılıp  rapor edilecektir.

Rehberlik servisimiz öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmede önemli 

adımlar atıyor.

Velilerimize yönelik seminerler vererek öğrencilerimizle ve sınıf 

öğretmenlerimizle çalışarak birebir planlama ve çalışma programı yaparak 

öğrenme becerilerini geliştirme yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

4 OCAK Öğrenci Mesleki Gelişim Alanı
Velilerin beklentilerine cevap vermek ve öğrencilerin mesleki bilgi ve 

becerileri ile okul kültürünü kazanması için aktif çalışılacaktır.

Hem imamlık, müezzinlik, vaizlik gibi uygulamalarla velilerimizin 

beklentilerine cevap vermek hem de öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri ile 

okul kültürünü kazanması için Mesleki Tatbikat Kulübümüz çalışmalarına hızla 

devam ediyor. 

Meslek dersleri öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

5 OCAK
Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve 

Kültürel Etkinlikler Alanı

Eğitim öğretim faaliyetleri  ve sosyal-kültürel etkinliklerde akran 

eğitiminden yararlanılacaktır.

Okulumuzda 6. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerimiz arasında münazara etkinlikleri 

düzenlenmiştir.  Ayrıca okul rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizi gruplar 

halinde odalarına alarak grup rehberliği yaparak akran eğitimine imkan 

sağlamaktadır. 

6 OCAK Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı

MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde; sağlıklı beslenme, 

obeziteyi önleme, spor etkinlikleri gibi öğrenci sağlığını korumaya 

yönelik çalışmalar düzenlenecektir.

Okulumuz Biyoloji Öğretmeni Ümran Günfer tarafından öğrencilerimize 

yönelik obeziteyi önleme semineri verilmiştir. 

7 OCAK İzleme ve Değerlendirme Alanı 1.Dönem sonunda “Vizyon Belgesi İzleme Raporu” hazırlanacaktır.

Birinci dönem sonunda kalite takip sistemi kapsamında yapılan çalışmalar okul 

idaresi öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilerek “Vizyon 

Belgesi İzleme Raporu”  oluşturuldu. Oluşturulan bu rapor okul arşivinde 

muhafaza edilecektir. 
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1 ŞUBAT Eğitim Ortamları-Fiziki İmkanlar Alanı
Okulların fiziki mekânları ders saatleri dışında da eğitim- öğretime 

imkân verecek şekilde planlanacaktır

Okullumuz  fiziki mekânları ders saatleri dışında da eğitim-öğretime imkân 

verecek şekilde planlanmıştır.

2 ŞUBAT Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı Öğretmenlerin meslekî gelişmelerine yönelik çalışmalar kapsamında 

bütün branşlardaki öğretmenlerin Bakanlıkça planlanan yaz dönemi 

hizmetiçi eğitim faaliyetleri, mesleki gelişim seminerleri ve dil becerilerini 

geliştirme çalışmalarına katılımları sağlanacaktır.

Okulumuz öğretmenlerine yönelik Ramazan Varol ile "Eğitimde İletişim ve 

Motivasyon Semineri" gerçekleştirdik. 

3 ŞUBAT Akademik Gelişim Alanı

Devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki riski taşıyan öğrenciler erken tespit 

edilip, zamanında  aile ile irtibata geçilerek gerekli eylem planı 

hazırlanacaktır.

Okul İdaresi,rehberlik servisi ve sınıf öğretmenleri   olarak öğrencilerimizin 

devamsızlık durumlarını yakından takip ediyoruz.

Bu kapsamda yasal bildirim sınırına ulaşan öğrencilerimizin durumu velisine 

bilgilendirme mektubu ve velinin cep telefonuna bilgilendirme mesajı 

gönderilmekte ve okul idaresi ile irtibata geçmesi sağlanmaktadır. 

   Uygulanan öğrenci takibi ve öğrenci-veli görüşmeleri neticesinde, genel 

olarak öğrenci devamsızlıklarının normalin altında seyrettiği tespit edilmiştir.

4 ŞUBAT Öğrenci Mesleki Gelişim Alanı

Meslek dersi öğretmenleri mesleki gelişim alanında rehberlik yapacaktır.

Meslek dersi öğretmenleri, mesleki kabiliyeti olan, kendisini geliştirmek 

isteyen öğrencilerin ders seçimlerinde rehberlik yapmışlardır. 

Mesleki gelişim alanında çalışmalarımız devam etmektedir.

5 ŞUBAT
Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve 

Kültürel Etkinlikler Alanı
Öğrencilerde, saygı, sevgi ve vefa duygularını geliştirmek için, ilim, 

hikmet, sanat ve spor alanlarından rol-model olacak örnek şahsiyetler  

okullarımıza davet edilecek   veya ziyaret edilecektir.

Öğrencilerde, saygı, sevgi ve vefa duygularını geliştirmek için, ilim, hikmet, 

sanat ve spor alanlarından rol-model olacak örnek şahsiyetler bağlamında  

Lokman Hekim Hastanesi Başhekimi Uzm Dr Necmeddin Din okulumuza 

davet edilmiştir.

6 ŞUBAT Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı
Millî birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden unsurlara karşı öğrencileri 

bilinçlendirilecektir.

Millî birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden unsurlara karşı öğrencilerimizi 

bilinçlendirmek amacıyla   okul bahçemizde ve konferans salonumuzda 

etkinlikler yapıldı.

7 ŞUBAT İzleme ve Değerlendirme Alanı Eğitim-öğretim yılı içerisinde her bir yazılı ve uygulamalı sınav sonrasında 

zümre öğretmenler; öğrencilerin kazanımları edinme durumlarını inceler, 

değerlendirir ve edinilemeyen kazanımlar için gerekli tedbirleri alacaktır.

Zümre Öğretmenlerimizle Öğrenci Kazanımları Hakkında Değerlendirme 

Toplantısı yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.
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1 MART Eğitim Ortamları-Fiziki İmkanlar Alanı
Okul bahçelerinde yapılacak ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları, 

öğrencilerin beğenisini kazanacak şekilde düzenlenecektir.

Okul bahçemizde  yapılan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları, öğrencilerin 

beğenisini kazanacak şekilde düzenlenmiştir.

2 MART Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı

Kur'an-ı Kerim ve Tashih-i Huruf kursları düzenlenecektir.

Okulumuz öğretmenler ve  idarecilerimizle biraraya gelerek okulumuzun genel 

sorunlarını görüştük.

         Öğrenci davranışlarından başarı durumlarına , kılık-kıyafet konusuna 

kadar birçok hususun gündeme geldiği istişare toplantısı çok verimli 

geçti.Toplantı sonrası yeniden biraraya gelmek üzere sözleşildi.

 Okunan ortak kitap ile ilgili beyin fırtınası yapıldı.

3 MART Akademik Gelişim Alanı

Okul müdürleri eğitim içeriğini ve uygulamalarını izlemek ve 

değerlendirmek, öğretim birlikteliğini sağlamak amacıyla derslere girecek,  

öğretmenler arasında tecrübe ve deneyimlerin paylaşılmasını 

sağlayacaktır.

Okul müdürümüz derslere girip öğretmenlerimize rehberlik ederek öğretmenler 

arasında tecrübe ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamıştır

4 MART Öğrenci Mesleki Gelişim Alanı
Öğrencilerin imam hatiplik, müezzinlik ve vaizlik uygulamaları meslek 

dersleri öğretmenlerinin etkin katılımıyla planlanacaktır.

Kur’an-ı Kerim, Hitabet ve Meslekî Uygulama dersleri kapsamında 

öğrencilerin imam hatiplik, müezzinlik, vaizlik ve Kur’an kursu öğreticiliği 

uygulamaları meslek dersleri öğretmenlerinin etkin katılımıyla uygulanıyor.

5 MART
Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve 

Kültürel Etkinlikler Alanı

Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Ali Ulvi Kurucu, 

Cahit Zarifoğlu, Yunus Emre vb. ülkemiz şairlerinin şiir, kıt'a ve beyitlerini 

okumaları, ezberlemeleri ve yorumlamaları üzerine etkinlikler 

gerçekleştirilecektir.

Mehmet Akif ile ilgili anma programı yapıldı. Eba´ daki Mehmet Akif Ersoy 

Belgeseli izletildi.

12 Mart İstiklal Marşının 97. Yıl dönümü ,Türkçe öğretmenimiz Latif Savaş´ın 

koordinesinde görevli 

6 MART Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı

Tüketim, israf vb. konularda öğrencilerin bilinçlenmeleri ve 

duyarlılıklarının artması için çalışmalar yürütülecektir.

Dinimizin gereği "İsraf Haramdır". İsraf konusuna dikkat çekmek israfı 

önlemek amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Elektrik anahtarlarına "Lüzumsuzsa söndür", lavabolara "İhtiyacın olduğu 

kadar aç",  gibi dikkat çekici minik pusulalar asıldı.

Okuldaki nöbetçi öğrenciler nöbet tuttukları katların koridor ve lavabo 

lambalarını kullanılmayan zamanlarda söndürerek israfın birazcık da olsa 

önüne geçilmesine vesile oldular.

Bunun dışında hazırlanan dijital panolarla da israf konusuna dikkat çekildi.

Zamanı boş geçirmenin de israf olduğu ele alındı ve boş vakitlerin nasıl 

değerlendirilebileceği konusunda önerilerde bulundular.

Meslek dersleri öğretmenlerimiz öğrencilerimizi bilinçlendirme amaçlı bir dizi 

seminerler verdi. 

7 MART İzleme ve Değerlendirme Alanı

Her bir yazılı ve uygulamalı sınav sonrasında zümre öğretmenleri, 

öğrencilerin kazanımları edinme durumlarını inceleyecektir.

Eğitim öğretim yılı boyunca yapılan tüm yazılı ve uygulama sınavlarından 

sonra olduğu gibi uygulanan deneme sınavlarının da ardından da zümreler 

kendi aralarında sınav sonuçlarını ayrıntılı olarak 

değerlendirmektedir.Öğrencilerin kazanımları edinme durumları incelenmekte 

yeterli başarıya ulaşılamamış öğrenciler için ek tedbirler planlanmakta ve başarı 

oranlarının arttırılması için alınan tedbirler uygulanmaktadır. Bu kazanımlar ve 

sınav sonuçları ile ilgili raporlar hazırlarnarak okul idaresine teslim 

edilmektedir.



NO
ÇALIŞMANIN 

YAPILACAĞI AY
VİZYON BELGESİNDEKİ ALANLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK EYLEMLER YAPILAN ÇALIŞMALAR

1 NİSAN Eğitim Ortamları-Fiziki İmkanlar Alanı

Öğrencilerin aidiyet duygusu kazanması ve kurum kültürü oluşması için 

okul arşivlerindeki belge ve görseller okulda sergilenecektir.

Öğrencilerin aidiyet duygusu kazanması ve kurum kültürü oluşması için 

imkanlar dahilinde "panolar "oluşturuldu.Ders aralarında öğrencilerimizin 

dikkatini çekmesi sağlandı.

Ayrıca akıllı tahtalarımızda digital panolar hazırlanarak ders öncesi 

öğrencilerimize kurum kültürü ile ilgili bilgilendirme yapıldı . 

2 NİSAN Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı

Okul yönetimleri; eğitim ile ilgili konferans, çalıştay, kurs ve seminerlere 

katılacaktır.

İHL Meslek ve DKAB Öğretmenlerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof Dr İbrahim Maraş

“ Ahlaki Değerler - Sağlıklı Dini Bilgi - Dinin İnsanileştirilmesi   “ üzerine  bir 

değerlendirme yapıldı. 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in eğitim anlayışı ve eğitim metotları üzerine 

müzakere edildi. 

  Okullarda gelişen teknoloji, internet ve sosyal medya bağlamında e-bağımlılık 

üzerine sorunlar ve çözüm önerileri temalı öğretmenlerimizle atolye çalışmaları 

yapılarak öğretmenlerimiz teknoloji bağımlılığıklarını sorguladılar ve "gelişen 

teknolojiye nasıl uyum sağlarız? " konusu tartışıldı.

3 NİSAN Akademik Gelişim Alanı

Okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle beraber TÜBİTAK Bilim 

fuarlarına ve TÜBİTAK projelerine katılacaktır.

Bölgemizde bulunan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak  Bilim Fuarı 

ve Fen Bahçesi etkinliği gerçekleştirdik

Burada öğrencilerimiz ve okulumuza gelen veliler , farklı okullardan 

öğretmenler ve idareciler

robotik kodlama, doğal denge ve yenilenebilen enerji kaynakları üzerine 

yapılan

proje ve çalışmaları inceleyerek, origami sergisini gezerek  bilgi sahibi oldular.

4 NİSAN Öğrenci Mesleki Gelişim Alanı

İl Müftülüğü ile yapılan protokol çerçevesinde müftülüklerle işbirliği 

yaparak öğrencilerin Kur'an kıraatlerini iyileştirilmesi, ses ve nefes eğitimi 

almaları, Kur'an-ı Kerim, ezan, salâ, ilahi, kaside vb. okuma becerileri 

kazanmaları sağlanacaktır.

Öğrencilerimizin Kur´an kıraatlerinin iyileştirilmesini, ses ve nefes eğitimi 

almalarını, Kur´an-ı Kerim, ezan, salâ, ilahi, kaside vs. okuma becerileri 

kazanmalarını,  namaz kıldırmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam 

etmektedir.

5 NİSAN
Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve 

Kültürel Etkinlikler Alanı

Öğrencilere yurt içi ve yurt dışı tarihi, kültürel ve mesleki geziler 

düzenlenecektir.

Öğrencilerin medeniyet bilinci edinmeleri amacıyla; ülkemizi, kültürel 

değerlerimizi, kadim medeniyetimizin dününü, bugününü ve geleceğini 

değerlendirmeleri, İslam dünyasını ve dünya ülkelerini tanımaları, bilgi, görgü 

ve yeteneklerini geliştirmeleri, toplumsal kurallara uyma ve bir arada yaşama 

kültürü edinmeleri ve sosyal iletişim beceri geliştirmelerine yönelik yurt içi 

gezimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleştirdik.

6 NİSAN Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı

Yurt içindeki ve yurt dışındaki imam hatip okulları, köy okulları ve farklı 

türdeki diğer okullar ile kardeş okul çalışmaları yapılacaktır.

Eğitimde farklılık ve yeniliklerden yararlanmak için kardeş okul olarak Muhsin 

Yazıcıoğlu İmam Hatip ortaokulu yöneticileri ile biraraya geldik.  Okullar 

arasında materyal paylaşımı yapılması kararlaştırıldı.

Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının eğitim 

sistemimizdeki yeri, eğitim müfredatı ve örnek çalışmaları hakkında temel 

eğitim kurumlarındaki okullara, öğrencilere ve kamuoyuna yönelik mayıs ve 

haziran aylarında “tanıtım çalışmaları” yapılmasına karar verildi. 

7 NİSAN İzleme ve Değerlendirme Alanı

Mezuniyet günleri etkinliği aracılığıyla mezunların okul ile bağları devam 

ettirilecektir.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizle bağlarımızı koparmıyoruz . Mezun 

olan Öğrencilerimiz her fırsatta okullarına gelerek öğretmenlerini ziyaret 

ediyorlar. 

Ayrıca okulumuza özel kermes, mezuniyet gibi kutlamalarda mezun 

öğrencilerimizi aramızda görmekten gurur duyuyoruz.



NO
ÇALIŞMANIN 

YAPILACAĞI AY
VİZYON BELGESİNDEKİ ALANLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK EYLEMLER YAPILAN ÇALIŞMALAR

1 MAYIS Eğitim Ortamları-Fiziki İmkanlar Alanı

Fiziki mekânı uygun olan okulların bahçesinde, öğrencilerin mesleki bilgi 

ve becerilerini geliştirecekleri mescit veya cami teşekkül ettirilecektir.

Koridorlarımızı tarihte önemli yeri olan matematikçilerden  "filozof 

matametikçiler sokağı "oluşturarak süsledik . 

Böylelikle öğrencilerimiz ders dışı etkinliklerde de filozof matematikçileri , 

önemli formülleri , "altın oran" ı , pi sayısının gizemini keşfetmiş olacaklardır.

2 MAYIS Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı

Öğretmenlerin bilgi, beceri ve motivasyonlarını artırmak amacıyla 

periyodik izleme ve değerlendirmeler yapılacak ve performansı yüksek 

olan öğretmenler ödüllendirilecektir.

Rehberlik servisimiz tarafından Öğretmenlerimize yönelik  Zaman Yönetimi 

konulu konferans verildi . Bu konuda çeşitli kitap isimleri belirlenerek 

okunması ve daha sonra biraraya gelerek öğretmenlerimiz arası tartışılması 

kararlaştırıldı. 

 

Ayrıca öğrencilerimize ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda Mesleki bağlamda 

rehberlik yapabilmek için karşılıklı düşünce paylaşımında bulunuldu. 

3 MAYIS Akademik Gelişim Alanı

Öğrencilerin bilimsel çalışma, deney, inceleme, gezi ve gözlemlerde 

bulunmaları, laboratuvar çalışmalarında aktif olarak yer almaları teşvik 

edilecektir.

Öğrencilerin bilimsel çalışma, deney, inceleme, gezi ve gözlemlerde 

bulunmaları, laboratuvar çalışmalarında aktif olarak yer almaları için 

yaptığımız etkinlikler: 

Öğrencilerimiz aktif olarak Fen laboratuvarı´ nı,

Bilişim Teknolojileri Sınıfını 

ve Zenginleştirilmiş Kütüphaneyi kullanmaktadır.

4 MAYIS Öğrenci Mesleki Gelişim Alanı
İl Müftülüğü ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerin meslekî 

yönden gelişmesi için  Ramazan aylarında camilerde imamlık, müezzinlik 

yapmaları, hafız öğrencilerin  mukabele okumaları ve  hatimle teravih 

namazı kıldırmaları sağlanacaktır.

İl Müftülüğümüz  ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerimizin meslekî 

yönden gelişmesi için Ramazan aylarında camilerde imamlık, müezzinlik 

yapmaları, hafız öğrencilerin mukabele okumaları ve hatimle teravih namazı 

kıldırmaları sağlanmıştır.

Öğrencilerimizin mesleki uygulamaları oldukça verimli geçmiştir. 

5 MAYIS
Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve 

Kültürel Etkinlikler Alanı

Sportif etkinlikler kapsamında; futbol,, basketbol, voleybol,   masa tenisi, 

atletizm, güreş,  izcilik, savuma sporları (karate, tekvando, judo), satranç 

etkinlikleri okulun imkanları ölçüsünde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 

işbirliği yapılarak düzenlenecektir.

Okulumuz Ortaokul öğrencileri arası Satranç turnuvası devam etmektedir. 

Okulumuz Futsal Takımı Keçiören ´de Tügva ´nın organize ettiği turnuvalara 

katılmıştır.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okullar arası Taekwondo +65 Kg Erkekler 

yarışmalarında

8/C sınıfından Mustafa Hulusi Onar Ankara 1. lik Madalyasını kazanmıştır .

 İmam Hatip Ortaokulumuz Öğrencileri Arapça Şarkı Yarışmasına Katıldılar

 Lise Futsal Takımımız Keçiören İlçe müsabakalarında ,  grubunda yaptığı 

maçlar sonucunda namağlup olarak tur atlamıştır

6 MAYIS Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı

İl millî eğitim müdürlüklerinin il müftülükleri, ilahiyat fakülteleri ve 

üniversiteler ile yapmış oldukları protokoller kapsamında okullar ilgili 

kurumlarla ve alt birimleriyle ortak çalışmalar yapacaktır.

Okulumuz 12. sınıf öğrencilerini Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesini 

tanımaları için götürdük.

Fakülte de sunumu Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL yaptı. 

Kendilerine samimi ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz. Sunum ve okul 

kütüphanesi öğrencilerimizin çok ilgisini çekti. İlahiyat fakültesine ilgi arttı. 

Öğrencilerimizi bu fakültede görmek dileğiyle.

7 MAYIS İzleme ve Değerlendirme Alanı Vizyon Belgesi kapsamında elde edilen kazanımların, yapılan faaliyetlerin, 

özgün uygulamalara alt görüş ve önerilerin hazırlandığı bir rapor, 

belirlenen şablona göre her yıl Temmuz ayının ilk haftasında Genel 

Müdürlüğümüze elektronik ortamda gönderilecektir.

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Sonrasında Zümre Öğretmenleri biraraya 

gelerek öğrencilerin kazanımları edinme durumlarını inceleyerek değerlendirdi 

ve edinilemeyen kazanımlar için gerekli tedbirleri almaya çalıştık 

Toplantı öğrenci kazanımları açısından oldukça verimli geçti.

NİHAT KOÇAK 

OKUL MÜDÜRÜ 




