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Takdim
İmam hatip okulları; asırlık geçmişi, eğitim tecrübeleri, 
güçlü eğitim kadrosu ile öğrencilerini çağın ve geleceğin 
becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına 
sarf edebilen; bilime sevdalı, millî kültüre duyarlı, 
ahlaklı bireyler yetiştirmeye devam etmekte, toplumsal 
sorumluluk ve gönüllülük programları ile model 
uygulamalar hayata geçirmektedir. Bundan birkaç asır 
öncesine kadar dünyanın medeniyet, bilim ve sanat 
merkezi olan bu topraklar bu gün de imam hatip okulları 
ile kendini bilen, tanıyan, ruhu, istikameti, gaye ve 
felsefesi olan, gençler yetiştirmeye devam etmektedir. 

Cihanşümul bir bilim anlayışını yeni nesle aktarma konusunda gerçekten güçlü bir müktesebatımız bulunmakta 
ve gençlerimizin ecdadımızın bu bayraktarlığı yeniden ele almasını bekliyoruz ve bu konuda ümitvarız. Zira 
okullarımız bilim, sanat, spor, kültür gibi pek çok alanda yürüttüğü çalışmalar ve toplumsal sorumluluk ile 
değerler konusunda örnek projeleriyle öncü olmaya devam etmektedir. 

İmam hatip okullarındaki bu güzel uygulamaların yaygınlaştırılması için İmam Hatip Okulları Başarılı 
Örnekler Sergisi gerçekleştirilmiş, bu çalışmaların daha fazla kitlelere ulaşması ve kalıcı olması amacıyla da 
sergi kitabı hazırlanmıştır. Bu güzel çalışmalara imza atan öğrencisinden öğretmenine, velisinden yöneticisine, 
okul çevresinden tüm topluma teşekkür ederim. İmam hatip okullarındaki başarılı örneklerin yer aldığı bu 
kitap, bu alandaki çalışmalardan sadece bir damladır. Bu damlanın dalga dalga büyüyerek tüm okullarda 
eğitim öğretimin iyileşmesine katkı sunmasını temenni ederim.

İmam hatip okullarında verilen emeklerin, gösterilen ilgi ve gayretlerin karşılık bulduğu ve tanıtıldığı bu kitabın 
hazırlanmasında ve sizlere ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
          

               
          Dr. Nazif YILMAZ 
          Din Öğretimi Genel Müdürü
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Sunuş
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İmam Hatip Okullarında 
eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yönelik pek çok 
alanda çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan biri olan 
İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Kitabını 
sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi 
Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyet, Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları, Değerler Eğitimi, Kurumsal Kapasite ve 
Fiziki Ortam ve Sosyal-Kültür-Sanat-Spor olmak üzere 
5 tematik alanda düzenlenmiştir. 
Başvurular edebiyat ve sosyal bilimler kategorisinden 
yazılım, kodlama, yenilikçi fikirler, teknolojik üretim 
kategorisine; göç ve uyum kategorisinden sağlıklı yaşam 
ve spor kültürü kategorisine kadar çeşitlilik göstermiş 
ve başvurular 16 kategorik alandan yapılmıştır.

İlkini gerçekleştirdiğimiz Sergi Çağrısına 381 başvuruda bulunulmuştur. Değerlendirme süreci üç aşamada 
gerçekleşmiştir. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde kurulan komisyon değerlendirmesi sonucu 222 başvuru 
Genel Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Her başvuru iki değerlendirici tarafından incelenmiş ve ilk 100 
başvuru belirlenmiştir. Bu başvurular değerlendiriciler ve komisyon tarafından tekrar incelenerek 50 
başvurunun video çekimleri gerçekleştirilmiştir. 

İmam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların teşvik edilmesi, tanıtılması ve 
yaygınlaştırılması amacıyla yapılan Sergi Kitabında “Başarılı Örnekler” tematik alanlara göre yer almıştır. 
Okullarda değişim ve dönüşüm oluşturan çalışma/uygulama/projeler olan başvuru metinleri detaylı ve 
sistematik bir şekilde amaç (neden yapıldı), faaliyetler (neler yapıldı), sonuç (ne elde edildi) ve öneriler 
(neler yapılabilir) başlıkları altında açıklanmıştır.  

Öğrencilerin iyi olma halini destekleme ve eğitim öğretimin iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla 
hazırlanan elinizdeki kitabın, okulların ilgi, ihtiyaç, bilgi ve birikimlerine ilham vermesi, teşvik etmesi ve 
başarılı örneklerin yaygınlaştırılması hususunda faydalı olmasını diliyorum. Kitabın her sayfasında yer 
aldığı gibi “Başarılar paylaştıkça artar.” diyor ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

        Uğur TECİR
        Araştıma Geliştirme ve Projeler
        Daire Başkanı
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Amaç

“Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman 
içinde” cümleleriyle başlayıp çocuk edebiyatında önemli 
bir yeri olan masalları görme engelli çocuklara okutup ve 
dinlettirdikten sonra bir masal hayal etmeleri ve böylece 
görme engelli çocuklar için masal geleneğini yaşatmak, 
hayal dünyalarını geliştirmek, bilişsel, sosyal-duygusal, 
dil gelişimine, kendini ifade etmesine katkı sağlamak 
amaçlanmıştır.

Görme engelli çocukların hayal ettiği masallar Braille 
alfabesiyle yazılan “Kabartmalı Resim Kitabı” haline 
getirilmiştir. Toplumda farkındalık oluşturmak için 
kitapta yer alan masalları, herkese ulaştırmak için 
videolar hazırlanıp işaret diline çevrilerek sosyal medyada 
yayınlamak, masallar okullarda drama yöntemiyle 
sergilenmek istenmiştir.

Okulumuzdaki öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları 
tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı 
kazandırmak, öğrencilerin engelli bireylere karşı duyarlı 
olma, yardım etme, iyilik, empati gibi temel değer ve 
erdemleri kazanmalarını sağlamak, sosyal duyguları 
gelişmiş ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine 
yardımcı olmak hedeflenmiştir.

Faaliyetler 

Proje amacına uygun olarak literatür taraması yapılmıştır. 
Görme engellilere eğitim veren rehabilitasyon ve okullara 
gidilmiştir. Özel eğitim öğretmenlerine danışılıp görme 
engelli bireylerin eğitimi hakkında bilgi alınmıştır. Braille 
tablet, yazı ve masal kitapları incelenmiştir.

Hayalimdeki Masallara 
Dokun

Tematik Alan: Sosyal-
Kültürel-Sanat-Spor

Kategorik Alan: Edebiyat ve 
Sosyal Bilimler

Okul: Ahmedi Hani Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Batman)

Derecesi: Birincilik
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DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anket Çalışması

Batman’da 7-16 yaş aralığı görme engelli bireylere 
masalların görme engelli çocukların hayal dünyasına 
olan etkisi, masal bilme durumu ve onlara yönelik 
masal çalışmalarının tespiti için anket uygulanmıştır.

Proje için afiş hazırlanmış ve görme engelli bireylerin 
de okuması içinde Braille alfabesiyle “Hayalimdeki 
masallara dokun” yazısı yazılmıştır. Basılan afişler 
özel eğitim okullarına, rehabilitasyon merkezlerine ve 
farkındalık yaratması için çevredeki okullara asılmış 
proje tanıtılmıştır.

Masalların Resmedilişi

Görme engelli öğrenciler seslendirilmiş masalları 
dinlemiş veya Braille yazılmış masalları okumuşlardır. 
Daha sonra bu öğrenciler bir masal hayal etmişlerdir. 
Çocukların hayal ettiği 30 masal ses kaydı ve Braille 
alfabesiyle hazırlanmıştır. Bu masallar Güzel Sanatlar 
Lisesi öğrencileri tarafından resmedilmiştir.

Kabartmalı Masal Kitabı 

Okuldaki masal atölyesinde “Kabartmalı resim kitabı” 
yazılı hale getirilmiştir. Bu kitaplar görme engelli 
olan ve olmayan tüm çocukların okuyacağı şekilde 
tasarlanmıştır. Masallar ve yine kitabın arka kapağına 
toplumda farkındalık ve sosyal mesaj içeren “Hayal 
edince hiçbir engel, engel değil bize!” yazısı Türkçe ve 
Braille alfabesiyle yazılmıştır. Görme engelli ressam 
Eşref Armağan’ın yaptığı resimler kitapların arkasına 
basılmıştır. 

“Hayal Edince Hiçbir Engel, Engel Değil Bize!”

Masallar öğrenciler tarafından seslendirilmiştir. 
Böylece görme engelli bireyler Braille alfabesini bilmese 
bile kitaptaki masalları dinleme imkânı sunulmuştur. 



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Toplumsal farkındalık oluşturmak için masallara yönelik 
videolar hazırlanıp sosyal medyada yayınlanmıştır. 
“Engelsiz Masal Dünyası” sosyal medya hesabı iş birliğinde 
masallar işaret diline çevrilmiştir. Masallar drama yoluyla 
sesli betimleme şeklinde görme engellilerin eğitim gördüğü 
okullarda sergilenmiştir. 

Sonuç

Görme engelli bireylerin masallara yönelik yapılan ihtiyaç 
tespitinde masal dinlemekten ve okumaktan hoşlandığı 
ve hayal ettikleri masalların bir kitap haline getirilmesi 
isteği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sonucunda bu ihtiyaç 
ve isteği yerine getirilmiştir. Çocukların masal yazma ya 
da hayal etme isteklerinde artış olduğu görülmüş, onların 
düşünce ufkunun açılmasına, bilişsel ve dil gelişimlerine 
katkıda bulunulmuştur. 

Görme engelli bireylere yönelik yapılan bu çalışmayla 
öğrencilerin empati, iyilik, yardımseverlik gibi temel değer 
ve erdemleri ile sosyal duyguların gelişimine ve görme 
engelli bireylere yönelik farkındalık ve bilinç kazanmasına 
katkı sağlanmıştır. 

Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip lisesi okulu “Hayalimdeki 
masallara dokun “ projesi sayesinde görme engelli 
bireylerin bağımsız düşünebilme niteliklerin kazanmasına, 
sosyal-duygusal, dil gelişimlerine, özgüvenlerin artmasına, 
kendilerini değerli hissetmelerine ve toplumda görme 
engelli bireylere yönelik ortak bilinç oluşturularak katkıda 
bulundu.

TÜBİTAK Türk Dili ve Edebiyatı Alanı Türkiye 2.’liği

Proje TÜBİTAK 2021 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
yarışmasında Türk Dili ve Edebiyatı alanında Türkiye 2.’liği 
derecesi almıştır. Proje yerel ve ulusal medyada yer almıştır. 
Yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında Özel Eğitim ve 
Rehberlik Müdürlükleri ile görüşmeler devam etmektedir. 
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DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öneriler

 Bu proje çalışmasından yola çıkılarak;

• Teknolojik imkânlardan yararlanılarak masal 
kitapları görme engelli çocukların dokunabileceği 
3D baskılı “kabartmalı resim kitabı” şeklinde 
tasarlanabilir. 

• Görme engelli çocukların hayal güçleri, dil ve sosyal-
duygusal gelişimi yönünden eğitim gördükleri 
okullarda masal hayal etme, yazma yarışmaları 
düzenlenmeli ve ödüllendirilmelidir. Uygun 
görülen masallar, toplumda farkındalık olması için 
tüm çocukların okuyabileceği kitaplar şeklinde 
tasarlanmalı ve kabartmalı şekilde görsellenmelidir.

• Masallar görme engelli çocukların eğitim gördüğü 
kurumlarda drama yöntemiyle ilişkilendirerek 
sergilenmelidir.

• Eğitimin her kademesinde görme engelli bireylerin 
iç dünyalarına keşfetme yolculuğunda şiir, öykü, 
hikâye, deneme, roman vb. eserlerini edebiyat 
dünyasına sunabileceği yarışmalar düzenlenebilir. 
Bu çalışmalar herkesin okuyacağı şekilde 
kitaplaştırılmalıdır.

• “Hayalimdeki masallara dokun” projesi ya da bu 
kategoriye benzer projelerin MEB Özel Eğitim ve 
Rehberlik Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata 
geçirilerek tüm illere yayılması sağlanabilir.

• Öğrencilerin engelli bireylere karşı duyarlı olma, 
yardım etme, iyilik, empati gibi temel değer ve 
erdemleri kazanmasını sağlamak için bu tür 
projelere okullarda daha fazla yer verilebilir.
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Amaç

Musiki kültürümüzde ve birçok alanda bir eğitim ve öğretim 
yöntemi olarak “usta-çırak” ilişkisi kullanılmaktadır. Bu 
yöntem ve teknikle musiki sanatını genç nesillere aktarmak, 
öğrencilerin bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerine 
sanat yoluyla rehberlik etmek sağlanmaktadır. Hem usta 
çırak hem de akran eğitimi ile yürütülmesi planlanan bu 
projede öğrencilerin saz icrası hususunda derinleşmeleri 
ve bu uygulamanın diğer kurumlar için de örnek olması 
beklenmektedir. Bu çalışma ile; 

• Okulun musiki bölümündeki öğrencilere eğitim, 
öğretim ve sanat yolculuklarında rehberlik ederek 
öğreticilik yeterliliği ve özgüveni kazandırmak, 

• Türk müziğinde kullanılan birçok sazı (enstrüman) 
“akran eğitimi” ile öğrencilerle buluşturmak ve bir 
saz ile tanışmalarını sağlamak, bu sazlara karşı 
bir farkındalık oluşturmak ve musiki sanatını genç 
nesillere aktarmak,

• Öğrencilerin müzikle ilgilenmelerini sağlayarak, 
onların kas ve hareket becerilerini geliştirmek, görsel-
konumsal koordinasyon ve odaklanma  becerilerine 
yardımcı olmak, kaygı durumlarını azaltmak ve 
duygularını kontrol etme imkânı sağlamak, 

• Günümüz sanat anlayışıyla ve geçmişten 
beslenerek donanımlı müzik icracıları yetiştirmek 
amaçlanmaktadır.

Usta-Çırak
Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Kültür ve 
Sanat

Okul: Hakkı Demir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (İstanbul)

Derecesi: İkincilik
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DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler

Usta-Çırakların Belirlenmesi

Ortaokul bölümünden ilk defa entstrüman çalacak 
öğrenciler tespit edilmiştir. Bu öğrenciler ile görüşmeler 
yapılmış ve hangi entstrümanlara ilgileri olduğu 
belirlenmiştir. Lise bölümünden ustalık (eğitimen) görevini 
yürütecek öğrenciler, entstrümanlar ve hangi öğrencilere 
ustalık yapacakları belirlenmiştir. Usta-çırak eğitimi 
başlamış, eğitim süreci takip edilmiştir. 

Repertuvar Seçimi

Proje boyunca icra edilecek eserler belirlenmiş,  öğrencilerle 
paylaşılmıştır. Hafızaya alınmış yani ezberlenmiş eser 
sayısı bir sanatkârın değerini ve seviyesini ortaya 
koyacağından bir ölçü olarak kullanılmıştır. Belirlenen 
eserler hafızaya alınmış, bu eğitimin sağladığı “birikim” 
ile öğrenciler kendi eserlerini vermeye ve bunların icrasını 
yapmaya başlamışlardır. 

Görünürlük Faaliyetleri

Proje tanıtım ekibi çeşitli afiş, broşür, pano, branda ve 
sosyal medya uygulamaları ile hedef kitleye ulaşmaya 
çalışmıştır. Projenin uygulama aşamalarına ilişkin 
görüntülere yer verilmiştir.

Çalışma repertuvarında yer alan eserler öğrenciler 
tarafından okul etkinliklerinde, özel günlerde toplu veya 
ayrı ayrı icra edilmiştir. Yıl sonu okul kapanış programında 
konser etkinliği planlamışlardır.
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Sonuç

Daha önce hiç enstrüman kullanmamış 60 ortaokul 
öğrencisi ilk defa enstrüman ile tanışmış, proje süresince 
ilgilendikleri sazlar ile katettikleri yol takip edilmiş, 
kişisel gelişimlerinde ilerlemeler olduğu gözlemlenmiştir. 
Bağlama, tanbur, kanun, keman, ud, ney, ritim gitar ve 
org-piyano sazlarının icralarıyla 10 ayrı sınıfta proje devam 
etmiş, usta ve çırak öğrenciler arasında etkili bir iletişim 
gerçekleşmiştir.

Usta öğrenciler, çırakların enstrümanda icra eksikliklerini 
tespit etmiş, böylece çırakları ilgilendikleri sanat dalında 
geliştirmişlerdir. Ayrıca sanat disiplini içerisinde, özgüven 
sahibi olarak, işbirliğiyle hizmet üreterek öğrenme ve 
öğretme eylemi gerçekleştirilmiştir.  Usta öğrenciler 
öğretmenlik mesleğinin uygulayıcısı olan öğretmenlerle 
empati kurmuş, öğrenme duygusunun yanında öğretme 
duygusunu da yaşamışlardır. 

Öğrencilerin (usta ve çıraklar)  kurs günlerinde sazları ile 
okula gelip gitmeleri, icraları ve çalışmaları okuldaki ve 
okul dışındaki arkadaşlarının dikkatini çekmiş, onların 
musikiye ve sazlara olan ilgilerini arttırmıştır.

Hem ortaokul hem de lise bölümü öğrencileri proje 
sonunda velilere konser vermiş ve onların da dikkatini 
sanata çekmişlerdir. Çalışma ile öğrencilerin okula aidiyeti 
artmış,  bu olumlu bağ öğrencilerin diğer derslere olan 
ilgisini de etkilemiş ve öğrencilerin akademik başarısına 
da  katkı sağlamıştır. 
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Öneriler 

Proje musiki bölümü olan okullarda uygulanabilir ve 
sürdürülebilir bir çalışmadır. Yine her okulda enstrüman 
icrası gerçekleştiren öğrenciler ile bunu öğrenmek 
isteyen öğrenciler için de bu çalışma yapılabilir. Bu 
çalışma öğretmenler veya öğretmen-öğrenci arasında da 
yapılabilir. Burada önemli olan bilgi ve tecrübe aktarımının 
oluşturulması ve buna yönelik ortamın sağlanmasıdır.

Eğitimlerin kurs vb. adlar altında yapılması önemlidir. Çünkü 
eğitimlerin planlı ve sistemli ilerlemesi gerekmektedir. Bu 
konuda usta ve çırakların motivasyonunun sağlanması 
önem arz etmektedir. Yine ilk defa öğretme tecrübesi 
deneyimleyecek öğrencilere öğretmenler tarafından 
bilgilendirme yapılabilir, olası problemlere yönelik çözüm 
önerileri sunulabilir.

Öğrencinin seçtiği sazı satın almada ya da alınan sazın 
kazara zarar görmesi durumunda  kimi aileler bunları 
gidermede güçlük çekebilir, hem seçilen sazın öğrencinin 
maddi durumuna uygun olması hem de seçilen sazın 
bir kazaya uğraması durumunda, öğrenci velilerine 
bir bilgilendirme toplantısı yapılabilir. Böylece aileler 
ekonomik durumlarının elverdiği sazlara yönelebilir. Okul 
idaresi tarafından maddi durumu yetersiz öğrenciler için 
okul aile birliği aracılığı ile saz temini yapılabilir.

Usta-çırak ilişkili çalışmalar  geleneksel ve çağdaş 
görsel sanatlar, spor programı vb. farklı alanlarda da 
uygulanabilir. Bu yönüyle geliştirilmeye uygun bir 
çalışmadır. 
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Amaç

Sinema, 17. yüzyılın sonlarından itibaren sosyal ve kültür-
tarih aktarıcılığı için kullanılmaya başlanmıştır. Karmaşık 
bilimsel konulardan davranış biçimlerine kadar her tür ve 
nitelikte bilgiyi en etkin biçimde aktarabilecek bir araçtır. 

Film Atölyesi Kurulumu

Okul olarak öğrencilerin film yapımı yoluyla toplumsal ve 
ahlaki değerlerin önemini fark etmeleri, sorumluluk alıp 
ortaya bir eser koyabilmeleri, farklı yeteneklerini keşfedip 
hayal dünyalarını geliştirebilmeleri gibi pek çok faydayı 
gerçekleştirebilmek adına film atölyesinin kurulumu 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu uygulamada sinema aracılığıyla öğrencilerin bilgi ve 
beceri açısından donanımlı olmalarını, güncel olayları takip 
edebilmelerini, bireysel, toplumsal ve kültürel yaşamda 
meydana gelen ve gelebilecek olan sorunlarla başa 
çıkabilmelerini, olaylara eleştirel gözle bakabilmelerini ve 
yaşadığı dünyayı doğru bir şekilde anlamlandırabilmelerini 
sağlamak amaçlanmaktadır. 

Film atölyesi ile Ayşe Şasa örneği üzerinden kadın 
yönetmenler yetiştirebilmek ve ülkemizde kadın 
yönetmenlerle birlikte yeni bir sinema dili ortaya çıkarırken 
öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri bir alan daha 
sağlamaktır. 

Neden Ayşe Şasa Film Atölyesi?

Ayşe Şasa batılı tarzda eğitim alıp oranın felsefi dünyasıyla 
düşünmeye çalışsa da orada kendini bulamamış ve 
şizofren olmuştur. Türkiye’nin o dönemdeki durumunu da 
şizofreniye benzetmiştir. Şizofreni bir nevi ikililiktir. Hem 
batı hem doğuyu almaya çalışıp bunları harmanlayamayan 
insanların bir kimlik bunalımı yaşadığını ve kendi yaşadığı 

Ayşe Şasa Genç 
Sinema Okulu

Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Kültür ve 
Sanat

Okul: Uluslararası Millî İrade 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Ankara)

Derecesi: Üçüncülük
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bunalımın da böyle olduğunu ifade etmiştir. Kendi öz 
köklerine ulaştıktan sonra aradığı şeyi bulmuş böylece 
hem ruhu bir sükûnete ermiş hem de mânâ sineması 
alanında üretim yapmaya başlamıştır. 

Faaliyetler
Ayşe Şasa sinema okulu pek çok kısa film çekmiş, bu filmler 
çeşitli yarışma ve festivallere katılarak ödüller almıştır. Aynı 
zamanda okulun sosyal medya hesaplarının tüm dijital 
içerikleri ve tanıtım filmleri de burada üretilmektedir. 

Öğrencilere yeni hayal dünyaları, yeni iş imkânları 
sağlayan atölye sayesinde hem kurum kültürüne bir 
katkı sağlamış hem kalıcı eserler bırakmış hem de ortaya 
çıkan eserlerin oluşumunda öğrencisinden öğretmenine, 
idarecisinden velisine pek çok paydaş ile çalışarak bağlar 
kuvvetlenmiştir. 

Çekilen Filmlerden Seçkiler

“Bağ” filmi, kardeşlik ve dostluk konuludur. “Kadife 
Güneş”, ergenlik dönemi problemlerine değinmektedir ve 
2019 İva Natura kısa film yarışmasında finalist olmaya 
hak kazanmıştır. “Yansımayanlar” yedi uluslararası film 
festivali özel gösterim seçkisinde yer almıştır.

“Ay Işığı”, engelsiz eğitimi konu alır ve Engelsiz Eğitim kısa 
film yarışması Türkiye ikincisidir.  “Gençliğe Armağan” 
kamu spotudur. “Prova” insan haklarına değinir ve 
“İstiklal” kısa film yarışması finalistidir. “90 Gün” kadın ve 
göç konularını ele alır. 

Okulun sosyal medya hesaplarının tüm dijital içeriklerinin 
üretilmesi ve okulun tanıtım filmlerinin çekilmesi de 
atölyemizin yaptığı faaliyetler arasında yer almaktadır.
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Okul Youtube Kanalı

Projeyi yaygınlaştırabilmek ve başka okullara da örnek 
olabilmek için yapılan en önemli çalışmalardan biri de 
Youtube kanalıdır. Çekilen kısa filmler, okul tanıtım 
videoları, özel günler için hazırlanmış içerikler gibi pek 
çok video Youtube kanalında bulunmaktadır. Kanal adı 
Uluslararası Milli İrade KAİHL ve linki https://www.
youtube.com/channel/UCI1kYWl1b7NArT9YxY-As0A/
featured şeklindedir. 

Sonuç

Temel düzeyde fotoğraf çekmeyi öğrenen öğrenciler elde 
ettikleri kazanımlar sayesinde yarışmalara katılıp ödüller 
almışlardır. Gençlerin Gözüyle Ankara Fotoğrafçılık 
yarışması üçüncülüğü elde edilmiştir.  

Film çekmeyi öğrenmenin yanında kamera arkasında neler 
yaşandığını, film çekilirken hangi şartlarda, ne şekilde, 
kaç insanla çekildiğini, bu insanların görev dağılımlarını 
da öğrenmektedirler. Senaryo yazma, kurgu yapma gibi 
alanlara dâhil olmaktadırlar. 

Öğrencilerin uluslararası düzeyde 344 saat aldıkları kurs 
sertifikası bulunmaktadır. Bu alanda bir kurs açmak 
istediklerinde yeterli bir belgedir.  Bu belge birçok özel 
üniversitenin sinema alanındaki bölümlerine kabul için 
bir referanstır. Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye 
yerleşme durumları bu sertifika ile mümkün olabilmektedir. 

Atölyenin kurum kültürüne de katkısı olmaktadır. Film 
çalışmalarına okulun tüm paydaşları dâhil olmakta ve 
ortak bir eser ortaya çıkmaktadır. İçeriklerin kalıcı olması 
kurum hafızasını oluşturmaktadır ve kurum kültürüne 
büyük katkı sağlamaktadır. 
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Kazanılan ödüller de sürecin bir diğer sonucudur. 
Fotoğrafçılık ve kısa film yarışmaları yönüyle okulun 
güçlü olması bu tarz yarışmalara katılımı ve başarıyı 
sağlamaktadır. 

Atölye çalışmaları öğrenciler için motivasyon kaynağı 
olmaktadır. Pek çok öğrencinin gönüllü olarak yaptıkları 
ışık işinden figüranlığa, senaryodan kameraya kadar pek 
çok alanda aktif olmalarına katkı sağlamaktadır. Sosyal-
sanatsal yönü güçlü olan öğrencilere alan sunmaktadır.

Öneriler

Hem öğrencilerin bilgilerini kalıcı hale getirmelerini 
sağlamak hem de başka okullarda da benzer faaliyetlerin 
yapılmasına öncü olmak adına öğrencilerin farklı 
okullara gidip seminerler vermeleri önemli bir çalışma 
olabilir. Öğrencilerin tecrübeleri diğer öğrencilere yönelik 
motivasyon kaynağı olabilir. 

Çekilecek yeni filmlerde başka okulların öğrencilerinin 
oyuncu olarak yer alması önerilebilir. Halk Eğitim 
Merkezlerinin okullarda sinema ve fotoğrafçılık kursu 
açması teşvik edilebilir. 

Sosyal alana ilgisi olan öğrencilerin okula ilgilerinin 
artması, veli-okul ilişkisinin sağlamlaşması, öğrencilerin 
yeni hayal dünyaları ve meslekler keşfetmeleri adına 
diğer okulların da bünyesinde sinema okulu kurmaları 
önerilmektedir. 
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Proje, Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu 
İmam Hatip Lisesine sınavla yerleşen, taşımalı eğitim 
kapsamında okula ulaşımı sağlanan Sivas/Merkez Çallı 
köyünde ikamet eden, her gün okula gidiş-geliş için 90 
km yol alan, görme engelli öğrenci Halit Şahin’in eğitim 
sürecine katılabilmesi, akranlarından geri kalmaması 
ve mevcut eğitim-öğretim imkânlarından en iyi şekilde 
istifade etmesi için gerçekleştirilmiştir.  Okul idaresi, 
öğretmen ve öğrenci destekli, gönüllülük esasına dayalı 
çalışmaları kapsamaktadır. 

Görme engelli öğrencimiz Halit Şahin, ilk kez ailesinin 
yanından ayrılıp eğitimini sürdürebilmek için günlük 90 
km yol alacak ve Sivas’ın çetin kış şartlarında günlük 
ortalama bir buçuk saat yol gidecekti. 

Öğrencimiz ailesinden uzakta eğitimine başlamıştır. Yeni 
okul, Halit Şahin için zorluklarla beraber yeni fırsatlar da 
demekti. Daha önce hiç almadığı Kur’an-ı Kerîm, Arapça 
ve bilgisayar gibi dersler imam hatip lisesi müfredatında 
bulunmaktaydı. Öğrencimize başta özgüven kazandırmak, 
derslerinde başarılı olmasını sağlamak ve serbest hareket 
etme becerisi kazandırmak için ihtiyaç duyduğu eğitimler 
tespit edildi. Dört yıllık süreçten sonra kendisini en iyi 
şekilde gerçekleştirmesine imkân sağlamak için okul 
idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerimiz büyük çaba 
gösterdiler ve bu minvalde birçok çalışma yapıldı.

Faaliyetler

Braille Alfabesinden Kur’an-ı Kerim Öğretimi

Öğrencimiz gibi görme engelli olan Ahmet KIZIL öğretmen,  
ders saatleri dışında Halit’i evinde misafir ederek Braille 
alfabesinden Kur’an-ı Kerim okumayı öğretti. Bu süreçte 
Halit’in ulaşımı okul müdür yardımcıları tarafından 
gönüllü olarak sağlandı. Verilen mahreç ve temel seviye 

Engelleri Beraber 
Aşarız

Tematik Alan: Sosyal- 
Kültürel- Sanatsal-Sportif

Kategorik Alan: Toplumsal 
Sorumluluk ve Gönüllülük

Okul: Uluslararası Şehit M. 
Murat Ertekin Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Sivas)
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tecvid dersleri sayesinde, öğrencimiz Kur’an-ı Kerim’i 
usulüne uygun okuyabilir seviyeye gelmiştir.

Bilgisayar Kursu

Bilgisayar ve internet günümüz eğitiminde oldukça önemli 
bir yere sahiptir. Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam 
Sanat Okulunda görevli görme engelli öğretmeni Selman 
Devecioğlu, temel seviye bir bilgisayar kursu açarak 
Halit’in bilgisayar okuryazarlığı konusunda eğitim alması 
sağlandı. Temel seviyede bilgisayar eğitimden sonra, 
özellikle kelime işlemci programların kullanımını öğretti. 
Kurs sonunda Halit bilgisayarı rahatlıkla kullanabilir hale 
geldi. Ders içeriklerine ulaşıp eksiklerini giderme imkânı 
buldu. Bilgisayar kursu okulumuzdaki ders dışı vakitlerde 
tamamlanmıştır. Uzaktan eğitim döneminde köyde ikamet 
eden öğrencimiz için dizüstü bilgisayar ve görme engellilere 
kullanım kolaylığı sağlayan yazı, komut ve ekran okuma 
(Jaws) programı temin edilmiştir.

Engelli KPSS Kursu

Öğrencimizin istihdamını sağlamak amacıyla, engellilere 
yönelik yapılan sınavda başarılı olabilmesi için hazırlık 
kursu açılmıştır. Edebiyat, tarih, coğrafya, T.C. inkılap 
tarihi ve Atatürkçülük, felsefe öğretmenlerimiz tarafından 
sınava yönelik içerikler hazırlanmış, bu içerikler Selman 
Hoca tarafından ses dosyası haline getirilerek öğrencimizin 
kullanımına sunulmuştur. Öğrencimiz girdiği sınavda 
54 bin aday içerisinde Sivas 1’incisi ve Türkiye 78’incisi 
olmuştur.

Bağımsız Hareket Etme Becerileri Kursu

İlköğrenimini köyde tamamlayan öğrencimizi okula ailesi 
götürüp getirmekteydi. Mesafe kısa olduğu için fazla bir 
hareket alanına sahip değildi. Bu durum öğrencimizin 
hareketlerine ürkeklik ve çekingenlik olarak yansımıştı. 
Okulun yerleşkesi içerisinde sınıflar ve yemekhane ayrı 
binalarda yer almaktadır. Halit’e, yemekhaneye gidiş 
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gelişlerinde, namaz için mescide gidiş ve gelişlerinde zaman 
zaman arkadaşları yardım etmekteydi ama onun en büyük 
arzusu kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılamasıydı. 

Bu ihtiyaca yönelik olarak yine Selman Devecioğlu ile 
görüşülmüş, ders saatlerinin sonunda gönüllü olarak 
“serbest hareket etme kursu” verilmiştir. Bu kursun 
sonunda Halit’in abdestini tek başına alması, okul 
bahçesinde rahatlıkla dolaşabiliyor olması gibi birçok 
olumlu gelişme olduğu gözlemlenmiştir.

Umre Ziyareti

Öğrencimiz kutsal topraklara gitme arzusunu sürekli 
belirtiyordu. Görme engelli olmasının kendisine dezavantaj 
olacağını düşünüyordu. Fakat bağımsız hareket etme 
kursundan sonra umre ziyaretini de rahatlıkla yapacağını 
düşünüyordu. Halit’in umre yapma arzusunu gidermek 
amacıyla okul öğretmenlerinin katkı sağladığı bir fon ile 
Halit Şahin ve istekli öğrenciler umreye gitmiştir.

Sonuç

Yapılan bu faaliyetlerden elde edilen en önemli sonuç 
öğrencimizin öz güven kazanmasıdır. Kendisini rahatça 
ifade edip, olaylar karşısında düşüncelerini, tepkisini 
ortaya koyabilmesidir. Braille alfabesi ile Kur’an-ı Kerim 
öğrendikten sonra kısa sürede ezberlerini tamamladı. Bu 
çalışma ile Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak öğrendi. 
Ders için gerekli kazanımları elde etti. 

Temel seviyede bilgisayar öğrenerek ihtiyaç duyduğu 
ders içeriklerine erişme imkânı buldu. Böylece eğitimde 
fırsat eşitliği konusunda önemli bir gelişme kaydedildi. 
Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan özel ders içerikleri 
ses dosyası haline getirilerek öğrencimizin kullanımına 
sunuldu ve dersleri tekrar etmesine imkân sağlandı. 
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Umre ziyareti ile hem ibadetini yerine getirmiş oldu hem 
de umre ziyaretinden almış olduğu moral ve motivasyonla 
başarısını daha da artırdı. 

Bu çalışma ile okulumuz, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 2020 Erişilebilirlik Yarışması Türkiye 
üçüncülüğü ödülünü kazanmıştır. Halit Şahin okul 
birincisi olmuştur. 2021 TYT’den sözel alanında 423,11275 
puan alarak Türkiye 1.219’uncusu olmuştur. Bu süreçte 
tüm öğretmen ve öğrencilerimizin katkısı bulunmakta 
olup herkes bu sonuçtan memnundur.

 

Öneriler

Hiçbir engellinin durumu kendi seçimi değildir ve her 
insan da bir engelli adayıdır. Engelli insanların yaşadıkları 
sorunlar sadece kendilerinin değil ailelerinin, çevrenin, 
toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. 
İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak 
ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin 
normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın 
oluşturulmasıyla mümkündür. Bu anlamda, engellilere 
acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal 
hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. 

Bu nedenle engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve 
gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem 
verilmelidir. Engellilik, temelde bir insan hakları konusu 
olarak ele alınmalıdır. Engellilerimizin önündeki her türlü 
engeli kaldırıp onların engelini engel olmaktan çıkartıp 
yaşama tutunmalarını sağlanmalıdır. 

Okullar, en azından kendi okullarında öğrenim gören 
engelli bireylere yönelik farkındalık sağlayan, onların 
eğitim öğretim süreçlerini iyileştirmeye ve kolaylaştırmaya 
dönük faaliyetlerde görev alabilir ve bu yönde projeler 
gerçekleştirebilirler. 
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Amaç
Bilgiye sahip olan değil bilgiyi kullanarak entelektüel fikirler  
ve fiziki ürünler ortaya koyabilen bireyler yetiştirmek. 

Derslerde edinilen bilgi ve kazanımlarla multi-disipliner bir 
anlayışla ortak çalışmalar yapabilmek öğrencilerin farklı 
alanlarda kendilerini ifade edebilmesini sağlamak. 

Bu bağlamda, öğrencilerin yabancı dili etkin kullanabilecekleri 
ve kendilerini ifade edebilecekleri platformlara ve ortamlara 
olan ihtiyaç “AkifTalks” programını ortaya çıkarmıştır. 

AkifTalks, lise seviyesindeki öğrencilerin dil becerilerinin yanı 
sıra diğer disiplinlerdeki bilgi ve becerilerini harmanlayarak 
akademik ve sanatsal faaliyetleri bir arada toplayan kısa fakat 
öz bir performans sergileme alanıdır. Program yabancı dilde 
bir şarkı, üç konuşmacının temaya uygun yaptığı sunumlar 
ve kısa bir tiyatro oyunu ile çerçevelenmiştir. 

AkifTalks, müzik ve tiyatro etkinliği ile öğrencilerin kültürel 
ve sanatsal alandaki yetkinliklerini destekler ve geliştirirken; 
araştırma, inceleme ve sorgulamaya dayalı hazırladıkları 
sunumlarla sunum becerilerini geliştirmektedir. Sunumlar 
ve etkinliklerde kullanılan teknoloji kullanımı da ayrıca 
öğrencilerin dijital becerilerine de katkı sağlamaktadır. 

Faaliyetler

AkifTalks, öğrencilerin yabancı dilde hem bireysel hem de 
toplumsal konularla alakalı duygularını, düşüncelerini, 
fikirlerini, araştırmalarını, çalışmalarını ve hayallerini 
anlatabildikleri, var olan problemlere ürettikleri çözüm 
yollarını sunabildikleri, müzik, sunu ve tiyatro üçlemesinden 
oluşan orijinal içerikli bir kültür sanat aktivitesidir. 

AkifTalks, 14-19 yaş aralığındaki öğrencilerin rehber 
öğretmenler önderliğinde öğrencilerin sorumluluk aldığı, 
tasarladığı, çalıştığı, ürettiği ve sunduğu bir çerçeve 
programdır. Programın dili İngilizcedir. AkifTalks, “AkifEnglish 
Club” kulübünün disiplinli ve düzenli bir takım çalışması 
ürünüdür.

AkifTalks
Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Yabancı Dil

Okul: Mehmet Akif Ersoy Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Kocaeli)
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Müzik, Tiyatro, Sunum

Program öğrencilerin icra ettiği bir müzik resitali ile başlar, 
temaya uygun üç konuşmacının sunumu ile devam eder ve 
kısa bir skeç ile biter. 

Kulüp üyeleri programın tema başlıklarını belirler, çalışmaları 
yapacak kişileri görevlendirir ve takibini yapar. 

Belirlenen temalar Google anket yardımı ile öğrencilere 
duyurulur ve en çok oy alan tema seçilir. Seçilen tema ile 
ilgili broşürler hazırlanır ve temaya uygun şarkı, sunu ve skeç 
önerileri için ön eleme açılır. 

Enstrüman çalma ve şarkı söyleme becerisine sahip 
öğrenciler, en fazla iki şarkı ile programın açılışını İngilizce 
şarkı ve uygun bir müzik enstrümanı ile gerçekleştirirler.

Konuşmacı Seçimi

Temaya uygun konuşmacı seçimi için duyuruya çıkılır ve 
adaylar kısa bir sunum ile ön elemelere katılır. Ön elemeden 
geçen konuşmacılar Sunumlarını PPT eşliğinde veya farklı 
sunum materyalleri kullanılarak hazırlanabilir. Sunuların 
süresi en fazla 20 dakika ile sınırlıdır.

Okul dışından programın konukları ise alanında uzman 
kişilerden AkifTalks halkla ilişkiler ekibi tarafından 
seçilmektedir. Bu kişilere mail yolu ile teklif gönderilmektedir,  
katılımı tamamen gönüllülük esasına bağlıdır. Herhangi bir 
ücret ödenmemektedir.

Hangi Skeç

Skeç bazen var olan bir oyundan alınmakta bazen de 
öğrencilerin kendi yazdıkları oyunlardan oluşmaktadır. 
Hem İngilizce dil becerilerinin kullanılması hem de seyirciye 
İngilizce bir oyun izleme imkânı vermesi açısından bu skeçler 
oldukça değerli ve dikkat çekicidir. Skeç yaklaşık 15-20 
dakikadır ve öğrenciler tarafından sergilenmektedir. 
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Görünürlük Çalışmaları

AkifTalks yazısı basılı ajanda, kalem, bardak, çanta ve 
fotoğraf çerçevesi hazırlanmakta ve izleyici öğrencilere hediye 
edilmektedir. Ayrıca, her program öncesi, davetiye, konuşmacı 
posterleri ve duyuru posterleri basılmakta, akış listesi içeren 
bir el broşürü hazırlanmaktadır. Bu giderler okul aile birliği 
tarafından karşılanmaktadır.

Program sonunda katılımcı öğrencilere katılım sertifikası 
verilmektedir. Programın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 
için seyircilerden yine Google anket ile geri bildirim 
alınmaktadır.

Sonuç

AkifTalks Programına katılan öğrencilerin kendilerine 
güvenleri, öz yeterlilik algıları, iç motivasyonları pozitif yönde 
artmakta, takım içerisinde iş birliği içinde çalışma, yaratıcılık, 
iletişim gibi 21.yy becerileri gelişmektedir. 

Programı izleyen öğrencilere de kendi dil becerilerini 
sorgulama, dinledikleri konuda bilgi sahibi olma ve eleştirme 
imkânı sunmaktadır. Dil ağırlıklı bir eğitimin dünyayı okumak 
ve anlamlandırmak için artık bir gereklilik olduğu bilincini 
kazandırmaktadır. 

Program öğrencilere bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda 
İngilizce dilinde akademik bir sunu yapabilecekleri seviyeye 
gelebilecekleri özgüveni kazandırmaktadır. Program okullarda 
verilen dil eğitimi kalitesinin de bir göstergesi olarak kurum 
marka değerini arttırmaktadır.

Program dil becerilerinin (Dinleme, Konuşma, Telaffuz, 
Okuma, Yazma) kazandırılması sürecinde dil eğitimine yeni 
başlayan öğrencilere cesaret ve motivasyon vermektedir.

AkifTalks İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma 
alanlarında öğrencilerin kültürümüze ve değerlerimize uygun 
kaynak üretmelerine ve bunları paylaşmalarına olanak 
sağlamaktadır.
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Öğrencilerimizin süreç içerisinde hem yaptıkları araştırma 
faaliyetleri ile bilimsel ve entelektüel gelişimlerine katkı 
sağlanmakta hem de kendilerinin düzenleyip organize ettikleri 
ve yönettikleri programla fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı 
sağlanmaktadır.

Öneriler

AkifTalks dil eğitimini etkinliğe dökmek isteyen, yabancı dilde 
program sunmak isteyen ve öğrencilerin dil becerilerinin yanı 
sıra 21.yy becerilerinin de gelişmesine önem veren okullar için 
uygun bir örnek programdır. Program İngilizce’nin yanı sıra 
Arapça, İspanyolca, Fransızca vb. dillerde de uygulanabilir.

AkifTalks programı içerisinde müzik, sunu ve skeç olması 
sebebiyle farklı ilgilere hitap eden bir içeriğe sahiptir ve bu 
nedenle öğrenci istediği bir alanı seçip o alanda kendini 
gösterebilir.

Programa dışarıdan katılacak uzman konukların sunumu 
İngilizce yapmaları zorunlu olduğu için okula yakın yerlerden 
bu konuda yetkin konuşmacı bulmak zor olabilir. Bu konuda 
online sunumlarla konuşmacılara ulaşılabilir.

Konuşmacı bulma konusunda üniversitelerle protokoller 
yapılabilir. Akademisyenlerden destek alınabilir. Özellikle 
yabancı dil okuyan ya da yabancı dilde üniversite eğitim alan 
kişilere de bu sunularda konuşma yapması teklif edilebilir.

Programın uygulanmasında zaman sıkıntısı 
yaşanmamaktadır. Müzik bölümü için öğrenciler ayrı bir 
programla provalarını yaparken aynı şekilde drama ekibi de 
kendi çalışmalarını yapmakta, yeri geldiğinde öğrenci ekleme 
ve çıkarma yapılmaktadır. Sunular öğrenciler tarafından 
bireysel çalışmalar olarak öğretmenler rehberliğinde 
hazırlanmaktadır. Program adı her okulun ismine veya 
tercihlerine göre belirlenebilir. 
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Amaç

Anadolu topraklarında toplumsal değerlerin taşıyıcı 
kolonları ve kültürel mirasın aktarıcıları tarihi eserlerdir. 
Tarihi mekânlar değer kazanımı açısından başlı başına bir 
okuldur. Öğrencilerimizin Diyarbakırlı olmalarına rağmen 
kentin tarihi ve kültürel dokusuna ilişkin bilgilerinin 
yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. 

Kültürel miras farkındalığı aidiyet duygusunu geliştirir, 
hoşgörü, saygı gibi değerleri ve kültürel mirasın korunması 
konusunda sorumluluk duygusunu pekiştirir. Gençlerin 
ilgisini kültürel mirasımıza ve değerlerimize yöneltecek 
farklı ve etkili uygulamalarla kültürel mirasın aktarıcısı 
birer kılavuz olmaları hedeflenmiştir. Bunun için Akran 
rehberliği modeli belirlenmiştir. Böylece  öğrencilerin 
tarihin derinliklerinden kalan taşları dile getiren; hanları, 
hamamları, minare ve medreseleri, cami, havra ve 
kiliseleri konuşturan; kervansaraylarda konaklayan, her 
anı yaşayan ve anlatırken de karşı tarafa aktaran birer 
tarih ve kültür elçisi olmaları amaçlanmıştır. 

Kültürel mirasımızdaki yapıların kuruluş amacındaki 
merhamet, yardımlaşma, hoşgörü, saygı, sorumluluk gibi 
değerlerin gençler tarafından bilinmesi, içselleştirilmesi, 
milli ve manevi değerlerin güçlenmesi ve kültürel 
mirasla ilgili farkındalığın artmasına katkı sağlanması 
hedeflenmiştir.

 Okul dışı mekanlar kullanılarak eğitim ortamlarını 
zenginleştirmek, akran rehberliği ile Diyarbakır örneği 
üzerinden, tarihî mekânların kuruluş felsefesinin ve 
kültürel mirasın aktarımını gerçekleştirmek amaçlarımız 
arasındadır.  

Diyarbakır Kültür 
Elçileri (Tarihi 

Mekânlarda Akran 
Rehberliği Modeli)

Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Milli ve 
Manevi Değerler

Okul: Kayapınar Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Diyarbakır)
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Faaliyetler

Okul bünyesinde Kültür Elçileri Atölyesi açılmıştır. 
Diyarbakır’ın kültür envanteri çıkarılmış, öğrenciler 
tanıtımlarını yapacakları tarihi yapılar hakkında 
bilgilendirilmiştir. Öğrenciler bu kapsamda tarihi mekanı 
yerinde görmek, literatür taraması yapmak, röportaj 
yapmak gibi çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Akranlarına 
rehberlik yapacak öğrencilere özgüven, etkili sunum 
ve diksiyon teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. 
Çalışma kapsamında bir etkinlik planı hazırlanmış ve 
uygulanmıştır.

Akran Rehberliğinde Gezi Programları

Diyarbakır’da tarihi önemi olan Şeyh Mutahhar Cami, Ulu 
Cami, Dört Ayaklı Minare, Cemil Paşa Konağı, Behram 
Paşa Cami, Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Mesudiye 
Medresesi’ne yüz yüze ve online geziler düzenlenmiştir.  
Yine Diyarbakır’da görev yapan din kültürü ahlak bilgisi 
öğretmenleri, ilimize atanan ve şehri tanımak isteyen 
öğretmenler ile devlet koruması altındaki çocuklar için de 
geziler düzenlenmiştir.

Çevrim İçi Gezi Programları

Salgın nedeniyle projeye ara verilmemiş, zoom uygulaması 
üzerinden çevrim içi gezilerle tarihi mekânda canlı 
rehberlikler şeklinde çalışmalar sürdürülmüştür. 
Türkiye’nin farklı illerinden öğrencilere de sunumlar 
yapılmıştır. Geziye katılacak öğrencilere yönelik afiş 
ve davetiyeler hazırlanmış, afişte “Kültürel Mirasımızı 
Öğreniyoruz: Diyarbakır»” başlığı altında etkinlik tarihi, 
saati ve zoom bağlantı adresi verilmiştir. Davetiyeler sosyal 
medya platformları aracılığıyla paylaşılmıştır. 

Disiplinler Arası Yaklaşım 

Bu uygulamada disiplinler arası bir yaklaşım sergilenmiştir. 
Gezi programlarında tarihi mekânların kuruluş amacındaki 
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değerler ve eserin mimari tanıtımlarının yanında, coğrafya 
dersi ile bağlantılı olarak olarak Diyarbakır evlerinin 
yapısı, kullanılan malzemeler; fen dersi ile bağlantılı olarak 
bölgede yetişen bilim adamları, medreselerdeki çalışmalar; 
edebiyat dersi kapsamında Diyarbakır›da yetişen edebi 
şahsiyetler vurgulanmıştır.

Web 2.0 Araçları, Tanıtım Filmi ve Kutu Oyunu 

Öğrenciler uygulama ile ilgili anekdotları ve bilgileri 
akranlarına ulaştırmak, sosyal medyayı kültürel miras 
aktarım aracı olarak kullanmak amacıyla Web 2.0 
araçlarını kullanmış, sosyal medya hesapları açılmıştır. 
Trabzonlu işitme engelli öğrenciler ile Diyarbakırlı 
öğrencilerimiz toplumsal farkındalık amacıyla “Tarihi 
Mekânlarda Saklı Değerler” isimli tanıtım filmi 
hazırlamıştır. Film işitme engelliler için işaret dili, Türkçe 
ve İngilizce alt yazılı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin 
salgın döneminde aileleriyle nitelikli vakit geçirmeleri için 
“Kültürel Mirasımızı Öğreniyoruz” kutu oyunu öğretmen 
ve öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. 

Uygulamanın Etki Analizi

Uygulamanın etkisini ölçmek için okulumuzda kontrol 
ve uygulama grubu oluşturulmuş, 628 öğrenciye anket 
uygulanmış, akranlarına rehberlik yapan öğrencilerle 
nitel görüşmeler yapılmıştır. Veriler analiz edilerek 
raporlaştırılmıştır.  

Sonuç

Kültürel mirasın bir öğesi olan vakıflar, yardımlaşma 
değerinin kurumsallaşmış hali; medreseler, çalışkanlık ve 
saygı; hanlar, misafirperverlik ve cömertlik gibi değerlerin 
sembolü olarak öğrencilere akran rehberliğinde tanıtılmıştır. 

Uygulama ile ortaöğretime devam eden 13-18 yaş arası 2 
bine yakın öğrenciye ulaşılmıştır. Uygulamanın etkisini 
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ölçmek için 120 kişiden oluşan kontrol ve uygulama 
grubuna anket yapılmıştır. Gruplar arasında kültürel 
miras farkındalığı ve bilgilerde kalıcılık konusunda 
anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca akranlarına 
rehberlik yapan 18 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. 
Buna göre uygulamanın öğrencilerde bilişsel, duyuşsal 
ve davranışsal boyutta olumlu etkisi olduğu; aidiyet 
duygusu, sorumluluk, tarihi mekâna duyarlılık gibi 
değerleri pekiştirdiği, öğrenci merkezli ve öğrencileri 
araştırmaya teşvik eden bir yöntem olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Farklı illerden çevrim içi gezilerimize katılan 
628 öğrenciye uygulanan çevrimiçi ankette Tarihi 
Mekanlarda Akran Rehberliği Modelini kendileri için 
faydalı bulan katılımcıların oranı %92,8 olarak tespit 
edilmiştir. 

Öneriler

Her öğrenci kendi ilinin kültürel mirasını aktaran bir 
“kültür elçisi” olabilir, uzaktan eğitim döneminde bunu 
dijital platformlarda akranlarına aktarabilir. Okullarda 
“kültür elçileri atölyesi” kurularak, tarihi ve kültürel 
miras tanıtımına yönelik faaliyetler yürütülebilir.

Her branş, tarihi mekanları bir öğrenme ortamı olarak 
disiplinler arası bir yaklaşımla kullanabilir. Tarihi 
mekânlarda, müze eğitimlerinde akran rehberliği 
aktif kullanılabilir. Akademisyenlerce kültürel mirasa 
yönelik seminer verilebilir. 

Uygulama e-Twinning gibi uluslararası çevrimiçi 
platformlarda kullanılabilir. Web 2.0 araçlarının 
da imkanlarından yararlanılarak çevrimiçi geziler 
düzenlenebilir. Öğrencilerin aktif olduğu uluslararası bir 
gezi rehberliğine dönüşebilir. Zoom üzerinden ülkemiz 
ve yurt dışındaki tarihi ve kültürel mekânlar ile müze 
gibi eğitim ortamlarına gezi programları düzenlenebilir. 
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Amaç

Z Kuşağından Geleneksel Sanat isimli projenin çıkış noktası 
geleneksel el sanatlarını öğrencilere tanıtmak, akademik 
eğitimlerini sanatla desteklemek ve uygulama fırsatı 
vererek bu sanat dallarının devamlılığını sağlamaktır.

Geleneksel el sanatları alanı geniş olduğu için “ahşap 
yakma, çivi sanatı, kağıt rölyef sanatı” çalışma alanı olarak 
belirlenmiştir.

Çocukların çok yönlü öğrenmesi, yetenek ve ilgi alanları, 
estetik duygusu ve kültürel gelişimi üzerinde önemli 
katkıları olan görsel sanatlar eğitimi her çocuğun hakkıdır. 
Proje ile öğrencilerin ulaşmakta zorluk çekebileceği 
sanat dallarına okul aracılığıyla ulaşması, öğrenmesi, 
uygulaması, kalıcı davranış kazanması, akademik 
başarısını desteklemesi, zararlı alışkanlık ve ortamlardan 
korunması amacına katkı sağlamak hedeflenmiştir.  

Öğrencilerin kültürel mirasın aktarıcısı olduğu 
düşünüldüğünden, geleneksel sanatları korumak, 
yaşatmak, hatırlamak, günümüzde de estetik zevk verecek 
şekilde yorumlamak gerektiği bilinciyle geleneksel el 
sanatlarını onlara öğretmek amaçlanmıştır. 

Z Kuşağından 
Geleneksel Sanat

Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Kültür ve 
Sanat

Okul: Altındağ Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Ankara)
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Faaliyetler 

Öğrencilerin sanat alanındaki ihtiyaçlarını tespit etmek 
amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Öğrencilerden 
geleneksel el sanatlarıyla ilgili araştırma yapmaları 
istenmiştir. Öğrencilerin geri dönütlerine göre meyilli 
oldukları, merak ettikleri geleneksel sanatlar belirlenmiştir.

Okulda ahşap yakma, çivi sanatı (filografi), kabartma 
sanatı (kağıt rölyef) hakkında seminerler yapılmıştır. 
Modern sanatlar ve geleneksel sanatlarla ilgili karşılaştırma 
çalışmaları yapılmıştır. 

Sanat dallarına ilişkin öğrenci grupları belirlenmiştir. Bu 
gruplara sanat dalıyla ilgili detaylı bilgilendirme yapılmış, 
daha sonra ürün ortaya koyma sürecine geçilmiştir. Bu 
kapsamda halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu 
kurslarından faydalanılmıştır. Okula görsel sanatlar 
atölyesi açılmış ve teşrifatı yapılmıştır. 
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Sonuç

Öğrencilerin öncelikle kendileri sonra aileleri ve çevreleri 
geleneksel el sanatları konusunda bilgi sahibi olmuş, 
tarihi bir değer olan kültürel mirasımızın sürdürücüsü 
olma özelliği kazanmışlardır.

Öğrencilerin çalışmalara odaklanma sürelerinin arttığı 
görülmüştür. İlk çalışmalarında bir eserin üzerinde 15-20 
dakika çalışabilirken bu sürenin zamanla 40-50 dakikaya 
kadar çıktığı gözlemlenmiştir.

Öğrencilerimiz çalışmaları sırasında sosyal medyadan 
uzak durmuşlardır. Telefonlarını kontrol etme ihtiyacını 
daha az hissetmişlerdir. Öğrencilerin akran rehberliği ve 
akran öğretimi yaptıkları görülmüştür. Ekip olarak proje 
yarışmalarına başvuru yapmışlardır. 

Öğrenciler kalıcı ve üretime yönelik bir hobi 
kazanmış, eserlerini ve atölye çalışmalarını sergi ile 
sunmuşlardır. Öğrenciler sanat eğitimini bir sertifika ile 
belgelendirmişlerdir (2020 yılında 19 sertifika).

Öğrenciler geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına 
öncülük etmekle birlikte, her sanat eserini üretirken 
manevi gelişimlerine katkı sağlamışlardır.

Öğrenciler eser üretimi gerçekleştirerek atölye açma 
tecrübesi elde etmişlerdir. Yine bireysel sergi açmaya 
yönelik girişim faaliyetleri planlamışlardır. 
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Öneriler

Öğrencilerin geleneksel el sanatları ürünlerinden 
kişisel sergi oluşturma ve karma sergilere katılmaları 
sağlanabilir. Ürünler sosyal medya aracılığıyla 
sanatseverlere ulaştırılabilmekte, sanal sanat sergilerine 
katılım sağlanabilmektedir. Yine ürünlerin okul bahçe ve 
koridorlarında sergilenmesi sağlanabilir. Kurum temsili 
ve ağırlamalarda öğrenci ürünleri kullanılabilir. 

Projeye bir mekân ve küçük bir bütçeyle başlanabilir. 
Ancak çivi çakma (filografi), kağıt rölyef ve ahşap yakma 
sanatlarının çalışılırken oluşturduğu ses, koku, is gibi 
olumsuz durumların etkisini azaltmak için okullarda geniş 
atölyelerin oluşturulması ve havalandırma sistemlerinin 
olması gerekmektedir. Okul bütçesiyle karşılanamayan 
bu durumlar için hibe programlarından destek sağlamak 
amacıyla projeler yapılabilir. Okullar sanat dallarına 
ilişkin eğitimleri, okul içinde veya halk eğitim merkezleri 
aracılığıyla öğrenci ve öğretmenlerine verebilir. 

Çivi sanatının uygulanmasındaki fazla ses çıkarma 
durumu çalışma saatlerini sınırlamaktadır. Çalışma 
masaları yumuşak zeminle kaplanabilir. Kağıt rölyef 
sanatının uygulanmasında yapıştırıcı maddelerin kokuları 
koku hassasiyeti olan kişileri olumsuz etkilemektedir. Bu 
problem maske kullanımı ile giderilebilir. Ahşap yakma 
sanatında, yakma esnasında oluşan is ve kokunun uzun 
süre solunması rahatsız edici olabilir. Bu sebeple çalışma 
ortamı düzeni bir şekilde havalandırılmalıdır. 
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Amaç 

Kurumların bir amacı da öğrencilerin fiziksel ve zihinsel 
yönden sağlıklı olmalarını sağlamaktır. Sportif etkinliklerin 
akademik başarıyı destekleyici bir unsur olarak değerli 
olması düşüncesinden yola çıkarak gençlerin ruhen ve 
bedenen sağlıklı bireyler olması, güzel bir hobi edindirerek 
kendilerini gerçekleştirmesi, güvenilir bir eğitim ikliminde 
ilerlemeleri için mekân ve imkân sağlamak amaçlanmıştır. 

Öğrencilere nitelikli bir çalışma ortamı sunarak çevre-okul 
buluşmasını sağlamak da projenin hedefleri arasındadır. 
Sporun birleştiriciliği ve rekabet duygusunu barış içinde 
hissettirmesi bu amaçla enerji, emek ve sabır duygularının 
bir arada olması öğrenci gelişiminde önemlidir. Doğru 
uygulamaların ve yoğun emeğin kaybetmeyeceği, hasadın 
mutluluk ve huzur olacağı inancıyla ve “imkânlar mümkün 
kılar” denilerek yola çıkılmıştır. 

Faaliyetler

Spor salonu mekânsal olarak güvenli ve hijyenik hale 
getirildi. Spor malzemeleri hayırseverlerin yardımı ile 
temin edildi.

Döşemealtı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile iş birliğinde 
farklı branşlarda antrenör imkanı sağlandı. Beden eğitimi 
öğretmenleri tarafından ders ve kurs planlamaları yapıldı 
ve spor salonu aktif hale getirildi. 

İmkânlar Mümkün 
Kılar

Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Sağlıklı Yaşam 
ve Spor Kültürü

Okul: Volkan Canöz Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Antalya)
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Masa Tenisi, Kros, Bocce, Voleybol…

Öğrenciler birçok branştan yarışma ve müsabakalara 
hazırlandı. Bu alanlardan bazıları masa tenisi, oryantring, 
kros, boks, bocce, futbol, voleybol, muay thai, güreş, 
halter, bilek güreşidir. 

İl, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Yarışmalara 
Katılım

Öğrenciler sportif etkinlikleri içeren yerel, ulusal ve 
uluslararası birçok yarışma ve müsabakalara katılmış ve 
derece almışlardır. Bunların bazıları şunlardır:

1. Masa tenisi, oryantring, kros, boks, bocce okullar 
arası il müsabakalarına katılım sağlandı.

2. Antalya Büyükşehir Belediye Ligi futbol 
müsabakalarına katılım sağlandı.

3. Muay Thai Uluslararası Açık Turnuvası’na katılım 
sağlandı.

4. Halter, bilek güreşi, bisiklet, muay thai okul sporları 
il müsabakalarına katılım sağlandı.

5. Kros Mersin Bölge Yarışması’na katılım sağlandı.

6. Halter Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’na katılım 
sağlandı.

7. Naim Süleymanoğlu Gençler ve U-23 Ferdi Halter 
Türkiye Şampiyonası’na katılım sağlandı.
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84 öğrenciye yönelik farklı spor dallarında düzenlenen 
kurslar ve spor etkinliklerine katılım ile okulumuzda 
spor iklimi oluşturuldu. Öğrencilerin 13 farklı branşta 
20 müsabakaya katılmaları sağlanarak bireysel ve takım 
halinde yarışma kültürü kazandırıldı.  Öğrencilerin aldığı 
derecelerden bazıları aşağıdadır:

1. Muay Thai Uluslararası Açık Turnuvası’nda 
öğrencimiz Furkan SAYKIN Avrupa 3’üncüsü olarak 
bronz madalya kazandı (Aralık 2019).

2. Kick boks il müsabakalarında öğrencimiz Furkan 
SAYKIN il 1’inci olarak altın madalya kazandı (Aralık 
2019).

3. Kros Mersin Bölge Koşusu’nda öğrencimiz Ali GEZER 
bölge 3’üncü olarak bronz madalya kazandı (Ocak 
2020).

4. Bilek güreşi okul sporları il müsabakalarında 
öğrencilerimiz 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı 
(Şubat 2020).

5. Bisiklet okul sporları il müsabakalarında öğrencimiz 
Ferhat ÇETİN il 3’üncüsü olarak bronz madalya 
kazandı (Şubat 2020).

6. Halter Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’nda 
öğrencimiz Furkan Selahaddin YILMAZ (B) 
kategorisinde Türkiye 5’incisi oldu (Şubat 2020).

7. Naim Süleymanoğlu Gençler ve U-23 Ferdi Halter 
Türkiye Şampiyonası’nda 89 kg A kategorisinde 
koparmada 105 kg, silkmede 135 kg ve toplamda 
240 kg kaldırarak Türkiye 5’incisi olan öğrencimiz 
Osman Zahid AK Ankara’daki Türkiye Olimpiyat 
Hazırlık Merkezi’ne (TOHUM) katılmaya hak kazandı 
(6-10 Temmuz 2021).
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Öğrencilerimiz il ve bölge müsabakalarında,ulusal 
ve uluslararası yarışmalarda 22 altın, 9 gümüş, 11 
bronz madalya alarak okulumuzu, ilimizi, ülkemizi 
gururlandırmışlardır. Bu çalışma ile takım çalışması, 
liderlik, girişimcilik, ekip ruhu ve başarma duygusunu 
tecrübe etmişlerdir.

Öneriler

Sportif aktiviteleri yaygınlaştırmadaki en büyük engel 
okulun fiziki koşulları ve finansman durumudur. Spor 
salonu noktasında yetersiz olan okullarımızın düzenli ve 
amaca uygun bir aktivite yapması için okul-çevre iş birliği 
önemlidir. Bu noktada kamu kurum kuruluşları ve STK’lar 
ile iş birliği yapılabilir. 

Öğrencilerin hangi spor dalına ilgi ve yeteneği olduğu beden 
eğitimi öğretmeni, rehberlik servisi ve diğer paydaşların 
işbirliğinde belirlenebilir. 

Güvenli spor ortamının oluşturulabilmesi için ekip 
içinde çalışma; eğlenerek, öğrenerek ve barışçıl rekabet 
duygusunun öğrencilere kazandırılması önemlidir. Bu 
noktada öğrencilerin teşvik edilmesi ve birbirlerine yardımcı 
olabilecekleri ortamların oluşturulması gerekmektedir. 

Sportif etkinliklerin düzenlenmesi ve spor alanlarının 
oluşturulması okuldaki spor etkinliklerinin düzenli 
yapılmasında önemlidir. Okul yönetimi, öğretmen, öğrenci 
ve velilerin bu etkinlikleri desteklemesi ve teşvik etmesi 
çok temel bir gereksinimdir. Her şartta unutulmaması 
gereken ise “İmkânlar mümkün kılar” yaklaşımıdır.
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“Güzel Gören Güzel Düşünür” projesi, sanatın öğrenci 
davranışlarında oluşturduğu olumlu etkileri ortaya 
koymayı, öğrencilerde görsel hafızayı kullanarak gizil 
öğrenme sağlamayı, estetik algı ve beğeni düzeyini 
yükseltmeyi, duyarlılığı arttırmayı, inanç, sanat ve estetik 
kavramlarının iç içe ayrılmaz kavramlar olduğuna ilişkin 
farkındalığı arttırmayı ve eğitim ortamlarını güzelleştirmeyi 
amaçlamaktadır.

İslam-sanat-estetik ilişkisini de göz önüne alarak 
kültürümüzden tevarüs eden sanat anlayışını, ürünlerini 
ve beğenilerini gençlerimize tanıtmak, bu sanat eserlerini 
bizzat onların eliyle ve onların dünyalarında canlandırmak 
hedeflenmiştir. Böylece geleneksel ve çağdaş sanat 
çalışmalarının bir arada icra edilmesi ve ortaya çıkan 
eserlerin eğitim ortamlarında sergilenerek kültür 
aktarımının sürekli ve dinamik bir şekilde sağlanması 
önemsenmiştir.

 

Faaliyetler 

Öncelikle alan taraması yapılmış olup geçmişten 
günümüze geleneksel görsel sanatların gelişim süreci ve 
çeşitleri incelenmiştir. Hedef kitle okulda öğrenim gören 
kız öğrenciler olmakla birlikte öğretmenler ve veliler de 
çalışmalara katılmıştır. 

Sanat Atölyeleri Kurulumu

Okulda geleneksel sanatlar atölyesi, çağdaş sanatlar 
atölyesi, ebru atölyesi, taş rölyef atölyesi ve sanatsal 
mozaik atölyesi kurulmuştur. 

Güzel Gören Güzel 
Düşünür

Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Kültür ve 
Sanat

Okul: TP Fatıma Zehra Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Batman)
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Atölye kurulumu ve malzeme tedariki öncelikle okul 
tarafından sağlanmıştır. Daha sonra ortaya çıkan eserlerin 
sergilerde satılması ve sipariş usulü üretilen eserlerden 
elde edilen gelirle gerekli maddi kaynak sağlanmıştır.

Eğitim ortamları tamamı öğrencilerin el emeği göz nuru 
olan sanatsal mozaik tablo, yağlı boya tablo, tezhip, 
hüsn-ü hat tabloları, kağıt rölyef çalışmaları, sanatsal 
çalışma niteliğindeki koridor isimlikleri, geleneksel sanat 
motifleriyle ve özlü sözleri ihtiva eden kapı giydirmeleri, 
öncü şahsiyetlerin portreleri ve özlü sözlerinin bulunduğu 
tablolar, Kur’an-ı Kerim’in tavsiye ve öğüt niteliğindeki ayet 
meallerini içeren estetik tablolar ile zenginleştirilmiştir. 
Bu süreçlerinin tamamı öğrenci merkezli olarak 
yürütülmüştür.

Çalışmalarda önce geleneksel görsel sanatlara ait 
örneklerin aslına uygun çalışılması ardından da günümüz 
teknikleri ve sanatsal bakış açısıyla yeniden yorumlanması 
sağlanmıştır. Öğrencilerin ürettikleri eserlerin okulda 
sergilenmesi ve bunun için kullanılacak alanlar onlarla 
birlikte kararlaştırılmıştır. 

Ürünlerin Sergilenmesi

Öğrencilerin sanatsal ürünleri il merkezindeki alışveriş 
merkezinde (2 kez),  il kültür merkezinde (3 kez), il millî 
eğitim müdürlüğünde (2 kez) ve online sanal sergi olarak 
sergilenmiştir.

Sanatsal sergilerin düzenlenmesinde öğrenciler görev 
almışlardır. Davetiye hazırlama ve takdim, sosyal medya 
tanıtımı, veli karşılama vb. faaliyetler öğrenciler tarafından 
yürütülmüştür.
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Okulda geleneksel ve modern sanatlara yönelik birçok 
atölye kurulmuştur. Eser üretim süreçlerinde atölye 
ortamında öğrencilere kültürel değerler, ecdadın sanatla 
ilişkisi, inanç-sanat-estetik kavramlarının bağları 
aktarılmıştır. Bu bağlamda öğrenciler hazırlık yaparak grup 
içinde çeşitli sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Öğrenciler 
çalışmalar sürecinde pek çok deneyim yaşamışlardır. 

“Güzel Gören Güzel Düşünür” projesinde 120 kız öğrenci, 
10 öğretmen, 5 veli proje kapsamında ifade edilen sanat 
dallarında 1000’e yakın eser üretmiştir. 2023 Eğitim 
Vizyonu hedefleri doğrultusunda özgüveni yüksek, 
aklıselim, kalbiselim, zevkiselim, kendi öz kültürünü 
yeniden estetik bir çerçevede taşıyan, bütüncül ve istendik 
yönde davranış değişikliği sergileyen öğrencilerin yetiştiği 
gözlemlenmiştir.

“Güzel Gören Güzel Düşünür” projesi velilerin okula 
aktif olarak gelmelerini sağlamıştır. Öğretmenlerin ders 
saatlerinin dışında okulda vakit geçirmeleri ve eser 
üretmeleri de projenin sonuçlarından biridir. Bu kapsamda 
öğretmen-öğrenci-veli iletişiminin güçlenmesine katkı 
sağlamıştır. 

Ürünlerin sergilenmesi aşamasında görev alan öğrencilerde 
ise organizasyon ve girişimcilik becerilerinin gelişmesine 
katkı sunulmuştur. 
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Öneriler

Okullarda atölye kurulumu belli bir maliyet 
gerektirmektedir. İlk maliyetin okul aile birliği, veli 
desteği, kermes veya farklı kurum hibeleri ile sağlandıktan 
sonra üretilen eserlerin satışı ile malzeme alımı kendini 
karşılamaktadır. Bu nedenle okullara atölye kurulumu 
ve sürdürülebilirliğin mümkün olduğunu belirtmek 
gerekmektedir.  

Okuldaki eğitim ortamlarının öğrenci ürünleri ile 
donatılması hem maliyet hem de öğrenci eserinin 
sergilenmesi açısından faydalıdır. Böylece onlarda 
yapılan çalışmalara yönelik motivasyon artışı sağlanmış 
olmaktadır. 

Çalışmayı uygulamak isteyen okullar tüm süreçleri yazılı 
ve görsel olarak kayıt altına alabilir. Kayıt altına alınan 
görseller daha sonra katalog haline getirilebilir. 

Öğrencilerin sanatsal ürün üretimlerini bireysel sergi açma 
ve birçok sergiye katılmalarına yönelik öncü çalışmalar 
yapılabilir. Ürünlerin sosyal medyadan tanıtımı yapılabilir,  
online sergiler düzenlenebilir. 

Eserler okul ortamalarında (bahçe, koridor, kütüphane vb.) 
sergilenmesi sağlanabilir. Bölgede bulunan diğer okulların 
bahçe veya duvarlarına yönelik sanatsal eserler üretilebilir. 
Kurum temsili ve ağırlamada öğrenci ürünleri kullanılabilir. 
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Genç Ahiler Projesi İzmir’de uygulanan bir projedir. Bu 
uygulamaya “Hâre” isimli girişim işletmesi de katılmıştır. 

Tarihimizde ve Türk kültüründe önemli bir yeri olan Âhilik 
Teşkilatı’nı örnek alarak sosyal sorumluluk işletmesi 
kurmak. 

Kurulan bu işletme ile Osmanlı sanatları içinde önemli 
bir yeri olan ebru sanatını icra ederek usta-çırak ilişkisi 
içerisinde öğrencilere öğretmek.

Ebru sanatını günlük kullanılan birçok eşyaya uygulayarak 
onlara estetik güzellikler katmak.

Burada üretilen ürünlerin satışını gerçekleştirmek, elde 
edilen gelirleri down sendromlu bireylerle ilgili toplumda 
farkındalık oluşturabilmek için kullanmak.

Böylece öğrencilerin yaparken öğrenmesi, öğrendiklerini 
ürüne dönüştürmesi, ürünlerini girişimcilik ile gelire 
çevirmesi, elde edileni “hayr” olarak yardımlaşma ve 
dayanışma duygusunu geliştirebilmek için kullanması 
ve böylece geleneğimizde olanı geleceğe taşıması 
amaçlanmıştır.

Faaliyetler 

Proje planlama çalışması toplantıları yapılmıştır. Bu 
toplantılarda öğretmenlerle birlikte öğrenciler de yer 
almıştır. 

İşletmenin adı, nasıl kurulacağı, neler üretileceği ve sosyal 
sorumluluk çalışmalarının nasıl yapılacağına ilişkin 
planlamalar yapıldı.

Genç Ahiler
Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Toplumsal 
Sorumluluk ve Gönüllülük

Okul: Şehit Ömer Halisdemir 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(İzmir)
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Sosyal Sorumluluk İşletmesi: HÂRE

Hâre, Anadolu imam hatip lisesindeki öğrenciler tarafından 
kurulan bir işletmedir. Bu alanda öncü rol oynamaktadır. 
Proje kapsamında kurulan işletmenin üretim ve satış gibi 
ticari faaliyetler ile sosyal sorumluluk faaliyetleri olmak 
üzere iki temeli bulunmaktadır.

Ticari Faaliyetler

Şirket sermaye oluşturabilmek için hisse senetleri satışı 
yapılmıştır. Buradan elde edilen gelir ile ebru desenli ayraç 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayraçlar satılmış ve sermaye 
artışı sağlanmıştır. Daha sonra ayraç ile birlikte aşamalı 
olarak kolye-yüzük setleri, fular, şal ve eşarp üretimi 
yapılmıştır. 

Ürünlerin satışı ilk önce yakın çevreden okul öğrencileri ve 
öğretmenlerine, aile ve akrabalara yapılmıştır. Daha sonra 
ayraç için kırtasiye ve kitap kafelerle, eşarp ve şal için 
de bazı butiklerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  2020 
yılında düzenlenen İzmir Kadın Emeği Fuarı’na katılarak 
daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşılmıştır. Bir şirket 
ile tasarım şal üretimi için iş birliği yapılmıştır. Salgın 
nedeniyle üretime ara verilmiş, ancak 2020 yılı 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimiz için ebru desenli 
kupa ve ayraç seti de hazırlanmıştır.  

Ürün Yelpaze Hedefi 

Ayraç, eşarp, şal, ebru desenli bez çantalar, duvar 
panoları, yastık kılıfları, kupa vb. ürünler üretim hedefleri 
arasındadır.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Öğrencilerle Hâre’den elde edilen gelirin down sendromlu 
bireyler adına farkındalık oluşturabilmek için harcamaya 
karar verilmiştir. Bu bağlamda İzmir Down Sendromlular 
Derneği ile iş birliği yapılmıştır. Down sendromlu ihtiyaç 
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sahiplerine ulaşarak maddi anlamda destek olmak,  
down sendromu hakkında toplumda da bir farkındalık 
oluşturmak, onların yaşadığı sıkıntıları öğrenip bunları 
dile getirerek insanların bu konuda daha hassas 
olmalarını sağlamak sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 
hedeflerindendir.

Down Sendromlular İçin Kısa Hikâye 

Okulumuz Türkçe öğretmeninin down sendromlu bireylerle 
görüşerek onların hayatlarını, yaşadığı zorlukları anlatan 
kısa hikâye yazılması ve bu eserin basılması ve dağıtılması 
hedeflenmiştir. Bu çalışma için İzmir Down Sendromlular 
Derneği ile toplantı ve etkinlik/workshop planlanmıştır. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi iş birliğinde üniversite 
bünyesinde down sendromu ile ilgili bilgilendirme amaçlı 
ve ürün satışı da yapılabilecek bir stant kurma kararı 
alınmıştır. Salgın nedeniyle bu faaliyetler ertelenmiştir.

İzmir Kadın Emeği Fuarı’na Katılım

2020 yılı İzmir Kadın Emeği Fuarı’nda standımızı ziyaret 
edenlere down sendromu ile ilgili bilgilendirme yapılmış 
ve hazırlanan broşürler dağıtılmıştır. Bu etkinlik İzmir’in 
Haber Ekspres isimli yerel gazetesinde ve aynı gazetenin 
internet sitesinde yayımlanmıştır.

İzmir Depremi ve Sosyal Sorumluluk

İzmir depremi nedeniyle sosyal sorumluluk faaliyetleri 
revize edilmiş, öncelikle depremde zarar gören down 
sendromlu bireylere daha sonra diğer depremzedelere 
yardım edilmesi kararlaştırılmıştır. Yetkililer tarafından 
belirtilen deprem bölgesindeki çocuk oyun çadırının tatami 
minder kaplama, hikâye kitabı/boyama kitabı ile oyuncak 
ihtiyacı karşılanmıştır. Yine 11 depremzede aileye ziyaret 
gerçekleştirilmiş ve nakdi yardım yapılmıştır.
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Sonuç
Hâre, İzmir Genç Ahiler Projesi kapsamında İzmir’de 
kurulan 50 işletme arasından en iyi işletme seçilmiştir. 
Türkiye Gençlik Zirvesi’nde örnek proje olarak 
belirlenmiştir. 

Ticari faaliyetlerin yürütülmesi hakkında öğrencilerle 
birlikte eğitimler alınmıştır. 

Projede yer alan görsel sanatlar sınıfı öğrencileri ebru 
desenli ürünleri üretirken diğer öğrenciler de bu sürece 
dahil edilmiş ve el sanatları ile yapılan eserlerin, el emeğinin 
ne kadar uğraş, çaba ve sabır gerektirdiği ve dolayısıyla ne 
kadar önemli ve değerli olduğu tecrübe edilmiştir. 

Öğrenciler öğrenme, üretim, girişimcilik, sosyal 
sorumluluk, yardımlaşma gibi bilgi ve beceriler elde 
etmişlerdir. Ayrıca şirket çalışmalarında güncel gelişmeler 
ve toplum ihtiyaçlarına göre plan değişikliği yapabilmenin 
ve değişen koşullara uyum sağlayabilmenin önemi de 
tecrübe edilmiştir.

Öneriler 
Okullarda öğrencilerin kendi imkânları ile yürüttükleri 
bir sosyal sorumluluk işletmesi olması öğrencilerin 
girişimcilik becerilerini geliştirebilir. Okuldaki öğrencilerin 
birbiriyle iletişimini ve sosyalliğini artırır. 

Toplumdaki dezavantajlı bir gruba veya ihtiyaç sahibi 
kimselere faydalı olmak, öğrencilerde insanlara ve topluma 
karşı sorumluluk sahibi olma becerisini geliştirir. Bu 
bağlamda bu ve buna benzer projelerin yaygınlaştırılmasına 
yönelik eğitimler düzenlenebilir, kendi işletmesini kuran 
başarılı girişimciler okullarda seminer verebilir.  
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Amaç

Öğrencilerimizin geçmişten geleceğe köprü vazifesi gören 
kültür zenginliğini keşfetmeleri, bu kültürü birinci elden 
tanımaları, Osmanlı Türkçesini öğrenerek geçmişlerinden 
haberdar olarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri 
amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde öğrencilerin;

• Osmanlı Türkçesi dersine yönelik olumlu tutum 
geliştirmesi

• Tarihlerine olan ilgilerinin artması

• Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyabilmelerine katkı 
sağlama

• Osmanlı Türkçesi dersini gelecek yıllarda da severek 
okumalarını sağlama

• Osmanlı Türkçesi dersinin üniversite eğitiminde katkı 
sağlayacağı anlayışını kazanması hedeflenmiştir.

Çınar Ağacı ve “Bir Çınar Yeşeriyor”

 “Çınar” ağacı, kültürümüzde Osmanlı Devleti’ni ifade 
etmektedir. Osman Gazi rüyasında bir çınar ağacının 
büyüyerek üç kıtaya uzandığını görmüş, bu çınar ağacının 
Osmanlı Devleti olduğu şeklinde bir anlayış gelişmiştir. 
Bu menkıbeden hareketle projeye “Bir Çınar Yeşeriyor” adı 
verilmiştir.

Bir Çınar Yeşeriyor
Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Edebiyat ve 
Sosyal Bilimler

Okul: Erbaa Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Tokat)
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Faaliyetler 

“Hatipname” Dergisi

Eski Erbaa mezarlığına düzenlenen bir eğitim gezisinde 
öğrencilerin mezar taşlarındaki yazıları okumaya çalıştıkları 
ancak zorlandıkları görülmüştür. Yine öğrencilerin 
Osmanlı Türkçesine yönelik bir ilgisinin olduğu da 
gözlemlenmiştir. Bu ilginin devamlılığını sağlamak üzere 
‘‘Hatipname’’ adıyla bir Osmanlıca gazetesi çıkarılmasına 
karar verilmiştir.

Öğrencilerin Osmanlı Türkçesi dersine yönelik 
yaklaşımlarını belirlemek için anket çalışması yapılmıştır. 
Bu çalışmanın sonuçlarından hareketle öğrencilerle iş 
birliğinde faaliyetler planlanmıştır. Bu faaliyetlerden biri 
de “Bir Çınar Yeşeriyor” projesi ve onun aşamalarıdır. Bu 
aşamalardan biri olan Osmanlı Türkçesi gazetesi çıkarmak 
öğrenciler tarafından olumlu karşılanmıştır. Hatipname 
ismine karar verildikten sonra gazetede hangi içeriklerin 
yer alacağı değerlendirilmiş ve bu içerik öğrenciler arasında 
paylaştırılmıştır. Çalışmada akran eğitimi yöntemi de 
kullanılmıştır. 

Gazete, içerik hazırlama ve tasarım aşamalarından sonra 
baskıya hazır hale getirilmiştir. Baskı için sponsor temin 
edilmiş ve gazete bastırılmıştır. Öğrenciler gazetenin 
basımı yapıldığında öğrendiklerini bir ürüne çevirmenin 
tecrübesini yaşamışlardır. 

Tanıtımı ve reklam çalışmaları kapsamında siyasi kişilere, 
tarihçilere, program yapımcılarına gazete gönderilmiş ve 
olumlu yönde görüşler alınmıştır. Proje hem görsel hem de 
yazılı basında yer bulmuştur. 
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Sonuç

“Bir Çınar Yeşeriyor” projesi, okulumuzda tarih ve dil 
bilincinin gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Çalışmalar 
sonrası Osmanlı döneminden kalma eski Erbaa mezarlığı 
ziyaret edilmiş, bu ziyarette öğrencilerin mezar taşlarını 
okumaya olan ilgilerinde artış olduğu gözlenmiştir. 
Tekrardan yapılan anket çalışmasında Osmanlı Türkçesi 
dersine yönelik olumlu tutumlar geliştiği görülmüştür.

Yapılan çalışma ile tarihçilerin, halkın ve öğrencilerin 
beğenisi kazanılmış; öğrencilerin Osmanlı Türkçesine olan 
ilgisi artmış, dersi sevmeleri ve diğer öğrencilerin de bu 
derse ilgi duymaları sağlanmıştır. Gazetenin bir takipçi 
kitlesi de oluşmuştur. İlçede açılan Osmanlı Türkçesi 
kursunu tamamlayan vatandaşlar “Hatipname” gazetesini 
takip etmeye başlamıştır.  

“Hatipname” adlı Osmanlı Türkçesi gazetesi, “İstiklal 
Marşımızın 100.Yılı ve Mehmet Âkif Ersoy” özel sayısıyla 
yayın hayatına devam etmektedir. 
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Öneriler

Proje, Osmanlı Türkçesine yönelik öğrencilerin olumlu 
tutum geliştirmeleri ve bu derste öğrendiklerini bir ürüne 
dönüştürebilmeleri yönünde önemli bir çalışmadır. 
Öğrencinin yaşayarak ve uygulayarak edindiği bilgilerin 
daha kalıcı olduğu bu projeyle ortaya konulmuştur. 
Bu nedenle okulların öğrendikleri bilgileri ürüne 
dönüştürebilecekleri uygulamalar yapılması önemlidir.  

Projenin kaymakam, belediye başkanı, millî eğitim 
müdürü, sivil toplum örgütleri tarafından beğenilmesi, 
ilçemizde ve ülkemizde bu hacim ve içerikte bir Osmanlı 
Türkçesi gazetesinin olmaması çalışmanın öncü ve özgün 
oluşunun bir göstergesidir. Bu tür çalışmalar, okul 
tanıtımına yönelik katkısı göz önünde bulundurularak 
yaygınlaştırılabilir.
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Amaç

Çalışma daha önce herhangi bir spor dalında amatör veya 
profesyonel bir tecrübesi olmayan öğrencileri tespit ederek 
kickboks sporu ile tanıştırmayı, kickboks sporunda 
bölgesel ve ulusal müsabakalarda başarı sağlamalarını 
amaçlamaktadır. Bu çalışmada;

• Okuldaki lisanslı sporcu sayısının artırılması, 

• Spor müsabakalarına ve turnuvalara öğrenci 
katılımının sağlanması,  

• Kız öğrencilerin spora teşvik edilerek öz güvenlerinin 
artırılması, spor yoluyla sosyalleşmelerinin sağlaması 
ve olası bir olumsuz durumunda kendini savunabilme 
imkânına sahip olması, 

• Öğrencilerin hareketsiz yaşam biçiminden uzaklaşarak 
spor ile aktif hale getirilmesi, 

• Sporun zihinsel yenilenmeye olan katkısı konusunda 
farkındalık oluşturularak öğrencilerin akademik 
başarılarının artırılması hedeflenmiştir.

Faaliyetler 

Okulda proje ekibi oluşturulmuştur. Bu aşamada kickboks 
dünya şampiyonluğu bulunan beden eğitimi öğretmeninin 
birikimlerini okuldaki öğrencilere aktarması projenin 
temel motivasyonu olmuştur.

İlgi ve İstek Anketi

Öğrencilerin kickboks sporunu yapmaya istekli olup 
olmadıklarını öğrenmek için anket uygulanmış, 76 kişinin 
bu sporu yapmak istediği belirlenmiştir. Bu öğrencilere 
Ankara Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden, 

Haydi Gençler 
Spora Daha Güçlü 

Yarınlara
Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Sağlıklı Yaşam 
ve Spor Kültürü

Okul: Ankara Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Ankara)
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okulumuzda daha önce kurulmuş olan Ankara Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü adına 
sporcu lisansı çıkarılmıştır.

Spor Kariyeri Olan Kişilerle Görüşmeler

Kariyer günleri faaliyetleri kapsamında Dünya Şampiyonu 
Bahri TANRIKULU, Dünya Şampiyonu Hamide BIKÇIN 
ÇETİNER, Dünya Şampiyonu Taşkın KAHVECİ, Dünya 
Şampiyonu Mevlüt PEKCAN ve spor federasyonları 
yöneticileri ile öğrencilerin buluşması sağlanmıştır. 

Öğrencilerin fiziksel uygunluk testleri yapılarak boy, kilo, 
esneklik, kuvvet ve koordinasyon ölçümleri yapılmıştır. 
Kurs kapsamında 76 öğrenciyle hafta içi her gün 2 saat 
temel motorik özellikler kuvvet, esneklik ve koordinasyon 
antrenmanları yapılmıştır. Yarışmalara katılabilecek 20 
öğrenci belirlenmiş, performans gözlem takip formları ile 
değerlendirmeler yapılarak bu öğrencilerin eksikleri tespit 
edilmiş ve bunlara yönelik ek antrenmanlar yapılmıştır. 
Salgın sürecinde de çalışmalar uzaktan antrenman yoluyla 
çevirim içi olarak devam etmiştir.

Müsabakalara Katılım

Kickboks oyun kuralları ve yarışmalarda kullanılabilecek 
teknikleri pekiştirmek için öğrencilere Dünya ve Avrupa 
Şampiyonası videoları izletilmiştir. Öğrencilerin müsabaka 
ortamına alışması için Türkiye Kickboks Kulüpler Ligi 
müsabakalarına seyirci olarak katılımı sağlanmıştır.  

520 sporcunun katıldığı Türkiye Kickboks Kulüpler 
Ligine ve 2019 yılı Gençler Ankara Okullar Kickboks 
Şampiyonasına 20 öğrenci ile katılım sağlanmıştır. 2020 
yılı Türkiye Okul Sporları Kickboks Müsabakasına 11 
öğrenci katılmıştır.
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Sonuç

Okulumuzda daha önce spor geçmişi olmayan 76 öğrencinin 
kickboks sporunda lisans alması sağlanmıştır. Bu 
öğrencilerle yapılan çalışmalarda Gençler Türkiye Okullar 
Kickboks Şampiyonasında 1 Türkiye şampiyonluğu, 2 
Türkiye üçüncülüğü, Türkiye Kickboks Kulüpler Liginde 
2 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü, Gençler 
Ankara Okullar Arası Kickboks Şampiyonasında 4 Ankara 
şampiyonluğu, 2 Ankara ikinciliği ve 5 Ankara üçüncülüğü 
kazanılmıştır.       

Proje kapsamındaki faaliyetlere katılan öğrencilerle yapılan 
görüşmelerde sporun öğrencilerin öz güvenini artırdığı 
belirtilmiştir. Öğrencilerin, katıldığı müsabakalarda 
yeni ortamlara girmesi, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
gelen sporcu ve antrenörlerle tanışması, yeni arkadaşlar 
edinmesiyle sosyalleştikleri gözlemlenmiştir. 

Öğrenciler sporun fiziksel görünüşlerini ve psikolojik iyi 
oluş düzeylerini artırdığını belirtmişlerdir. Bir savunma 
sporu olan kickboks antrenmanları sonucunda öğrencilerin 
fiziksel kuvveti artmış, savunma tekniklerini öğrenerek 
kendilerini savunabilme becerileri gelişmiştir. 

Gerçekleştirilen faaliyetler ile okulumuzda spor iklimi 
oluşturulmuştur. Okuldaki öğrencilerin bir spor dalında 
eğitim almaları hususunda çalışmalar teşvik edici 
olmuştur. Öğrencilerin bireysel ve takım halinde yarışma 
katılım kültürü kazandırılmıştır.
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Öneriler

Bu proje okulların tüm kademelerinde farklı spor 
branşlarına uygun olarak yürütülebilir. Tercih edilen 
branşlar için halk eğitim merkezlerinden antrenör 
görevlendirilebilir.

Projede okulun spor salonu kullanılmıştır ancak spor 
salonu olmayan okullarda da çok amaçlı salonlar veya boş 
sınıflar kullanıma uygun hale getirilebilir. Malzeme ve spor 
ekipman ihtiyaçları okul aile birliği ve okul spor kulübü 
derneği tarafından karşılanmıştır. Diğer okullar da benzer 
kaynakları kullanabilir. 

Okulumuzda spor kulübü dart, futbol, masa tenisi, 
voleybol, basketbol branşlarında da çalışmalara devam 
etmektedir. Turnuvalara katılıp bu branşlarda da 
başarılara ulaşılmıştır. Diğer okullar da gençlik hizmetleri 
ve spor il müdürlüğüne bağlı spor kulübü kurarak okullar 
arası veya spor federasyonlarının düzenlediği yarışmalara 
katılabilir, branş antrenör yönetimiyle sistemli ve tutarlı 
olarak çalışmalarına devam ederse başarılı sonuçlara 
ulaşılabilir.

Kickboks branşında okullar arası, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası yarışmalar düzenlendiğinden her okul 
önce kendi bölgesindeki daha sonra ulusal yarışmalara 
katılabilir. 9. ve 10. sınıf öğrencileri, yarışmalara katılım 
için en erken dönemlerden biri olması ve lise eğitimi bitene 
kadar okulu temsil edebilme imkânı nedeniyle tercih 
edilebilir. 
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Amaç

70-80 yıl önce neşredilmiş bir eseri öğrencilerimizin bir 
sözlük yardımı olmaksızın tamamıyla anlaması neredeyse 
imkânsız olduğu, lise çağındaki öğrencilerimizin gittikçe 
daha az sayıda kelime ile muhatap olduğu bir zamanda 
kitapların anlam dünyalarına girmekte zorlanmalarına 
sebep olarak gösterdikleri kelimelere dikkat çekmek, 
kelimelerle sınırlı hayal dünyalarını zenginleştirmek 
amaçlanmıştır. 

Öğrenciler modern çağın aygıtları ile erişilebilen sosyal 
ağlarda vakit geçirmeyi; kitap, dergi ya da herhangi bir 
metin okumaya tercih ediyor ve gittikçe daha az kelime 
ile kendilerini ifade ediyor. Son yıllarda kitap basım 
sayıları ve okuma oranları yakın geçmişe oranla görece 
artmasına rağmen gençlerimizin günlük yaşamındaki 
konuşmalarında bu artışa paralel bir kelime zenginliği 
gözlenememektedir. Gençler klasik denilen kitapların 
dilini de ağır bulmaktadır. Konuşma dilindeki kelime azlığı, 
birden çok durum ve olay için aynı kelimeyi kullanma, 
karşılaştığı bir sorun karşısında kendini etkili bir şekilde 
ifade edememe ve buna bağlı olarak öz güven eksikliği 
ortaya çıkabilmektedir. 

Öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine 
yönelik okullarda düzenli aralıklarla okuma etkinlikleri 
yapılmaktadır. Bununla birlikte okuduğu metinde yeni 
kelimelerle karşılaşan öğrencilerin bunları bilmesi, 
anlaması ve bu kelimelerle zihin dünyasını genişletmesi 
amacıyla “Okulumuzdaki bütün öğrencilerin ya da bu 
konuya ilgi duyan öğrencilerin katılabileceği bir kelime 
etkinliği nasıl yapılabilir?” sorusuna cevap “Duvar Lügati” 
çalışması olarak ortaya çıkmıştır. 

Lügat-i Cedide
Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Okuma 
Kültürü

Okul: Cedide Abalıoğlu Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Denizli)
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Faaliyetler

Okulumuzda öğrencilerin önünden her gün geçtiği 
koridorun duvarına birer tahta yerleştirildi. Tahtaların 
çevreleri, turkuaz ve mor renkle boyandı. Böylece tahtaların 
birer ismi de oldu: Turkuaz Tahta, Mor Tahta. 

“Neyi Unuttuğunu Hatırla”

Tahtalara “Duvar Lügati” başlığı yazıldı. Slogan olarak “neyi 
unuttuğunu hatırla” ifadesi eklendi. Tahtalara kalemlikler 
ve tahta silgisi konuldu ve “Tahtayı Kullanma Kılavuzu” 
belgesi asıldı. Kelimelerin tahtaya nasıl yazılması gerektiği, 
hangi renkle neyin yazılacağı hakkında bilgi veren bu belge 
hazırlanırken TDK’nın sözlüklerinde kullanılan usulden 
faydalanıldı. 

Her günün sonunda tahtanın fotoğrafları çekilip bu proje 
için kurulan WhatsApp grubunda paylaşıldı. Gönüllü 
öğrencilerimiz, her hafta sonu o haftanın kelimelerini Excel 
dosyasına kaydetti. Böylece tahtalara yazılan kelimeler; 
kelimenin imlası, hangi dilden çıktığı, anlamı, o kelimeyi 
yazan öğrencinin okul numarası gibi bilgileri içeren bir 
Excel dosyamız oldu. Bu uygulama çerçevesinde tüm 
öğrencilerimizin katıldığı Kahoot yarışması düzenlendi. 

Ve Lügat-i Cedide 

2020 yılındaki salgın nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime 
ara verilince okulda uygulanan projemiz sosyal mecrada 
çeşitlenerek yapıldı. Yeniliğe vurgu, okul adına değinme 
ve klasik sözlük anlayışına yeni bir nefesi ifade etmesi 
amacıyla özgün bir ad olarak uygulama Lügat-i Cedide (Yeni 
Sözlük) adını aldı. Slogan ise küçük bir değişiklikle “Neyi 
unuttuğumuzu hatırlayalım.” olarak belirlendi. Kullanıcı 
adresimiz de instagram.com/lugati.cedide  olarak alındı. 
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Z kuşağı özelliklerine uygun olarak İnstagram’da 
sürdürülen projenin içeriklerini gönüllü bir grup öğrenci 
hazırladı. İleti yoluyla gelen kelimeleri içeriğe dönüştürüp 
paylaşmanın yanında kelimelerin hangi dilden geldiklerini 
bildiren kısa hikâyelerle bezenmiş etimoloji içerikleri de 
hazırlandı. 

“Bir Deyim”, “Bir Atasözü”

“Bir Deyim” ve “Bir Atasözü” başlıkları altında dilimizin bir 
zenginliği olan söz kalıplarının hikâyeleri de görselleştirilip 
yayımlandı. Kelime hikâyelerinin çok etkileşim aldığı 
görüldü. Dönütlerden bu tür paylaşımların ilgiyle takip 
edildiği ortaya çıkınca o türden içerikler öne çıkarıldı.

Instagram uygulamasının hikâye kısmında belli aralıklarla, 
paylaşılan kelimelerle ilgili küçük testler hazırlandı. 
Çok ilgi gören bu testlerle takipçilerimizin kelime ve söz 
gruplarını öğrenme seviyeleri ile ilgili dönütler elde edilmiş 
oldu. Uygulama ile mezun öğrenciler, veliler ve konuya ilgi 
duyan başka takipçilere de ulaşılmış oldu. 

Sonuç 

Lügat-i Cedide hesabı için yapılan anket çalışmasına katılan 
takipçilerin %47’si lise çağı yaş grubundandır. “Kitap 
okudukça anlama kabiliyetim gelişti. Anlama kabiliyetim 
geliştikçe kitap okuma hevesim arttı.” diyenlerin oranı ise 
%75’tir. Katılımcıların %41’i hesapta paylaşılanları her 
gün takip ettiğini beyan etmiş. %70’i hesabı takip etmeye 
başladıktan sonra kitaplarda yeni karşılaştığı kelimelerin 
anlamları hakkında daha dikkatli olduğunu ifade ediyor. 
%75’i ise hesabı takip etmeye başladıktan sonra yeni 
öğrendiği kelimelerin kökenleri hakkında çıkarımlarda 
bulunabildiğini söylemiştir. 



61

Artar...Artar...””

BAŞARILI ÖRNEKLER

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Proje öğrencilere yönelik yapılmış iken, artık hedef kitlemiz 
genişledi. Yeni olanaklar ile uygulamamız yaygınlaştı. 
Öğrenci ve diğer takipçilerin kelime, deyim ve atasözlerinin 
anlamlarına yönelik farkındalık oluşturduğu görülmüştür. 

Proje aynı zamanda bir öğrenme ortamı sunmuş 
ve Edebiyat zümresinin yazılı sınavlarında Lügat-i 
Cedide hesabından paylaşılan kelimelerden de sorular 
sorulmuştur. Yine öğrencilerimiz YKS sınavlarındaki 
kelimelerin çoğunun anlamını bu uygulamadan dolayı 
bildiklerini belirtmişlerdir.

Proje Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Eğitim’de İyi Örnekler çalışmasında örnek uygulama 
olarak sunulmuştur.

Öneriler 

Bu proje tüm okullarda uygulanabilir. Uygulamanın 
devamı için herhangi maliyet gerekmemektedir. 

Okullarda aylık kelime yarışmaları ile projeye olan ilgi 
diri tutulmaya çalışılabilir. Okuldaki lügat ile sosyal 
medyadaki lügat çalışmaları eşzamanlı yürütülebilir. 

Okullar arası kelime yarışmaları yapılabilir. Sınıf 
seviyelerine uygun kelime listeleri üzerinden, belli bir 
bölgenin ağız özellikleri taşıyan kelime listelerinden, bir 
yazarın külliyatından, belli bir dönem yazarlarından, 
bir edebî akım temsilcilerinin eserlerindeki kelimeler 
üzerinden vb. yarışmalar yapılabilir.
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Amaç

Veliaht Şehzade projesinin temel amacı Osmanlı Devleti 
padişahlarının ve şehzadelerinin çocukluklarına dair gün 
yüzüne çıkmamış bilgi ve belgeleri tarayarak bir hikâye 
örgüsü oluşturmaktır. Böylece tarihimize çocukların 
gözünden bakacak kısmen gerçeklik payı olan bir eser 
ortaya çıkacaktır. 

Bu çalışmada “kaynak taraması” tekniği kullanılarak 
padişahların çocukluklarına dair gün yüzüne çıkmamış 
bilgi ve belgeleri yayınlayarak yapılan alana ait farkındalığın 
oluşmasını hedeflenmiştir. Ayrıca öğretimde kaynak 
taramasının öğrenciler tarafından profesyonel düzeyde 
yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Öğrencilerin araştırma/inceleme becerisini geliştirmeye 
odaklanan bu proje ile tarih okuryazarlığının da 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 
bünyesinde haftalarca sürecek çalışma ile öğrencilerin 
bilişsel ve duyuşsal boyutta kendilerini geliştirmeleri bir 
diğer önemli amaçtır.

Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerin hayat boyu 
kullanabilecekleri ve ileride geliştirebilecekleri birtakım 
beceriler kazanmaları için geniş bir yelpazeye sahip 
etkinlikler tasarlanmıştır. Böylece beceri temelli eğitim 
anlayışına uygun öğrenme ortamlarının da kullanılması 
sağlanmıştır. 

Faaliyetler

Proje kapsamında öğrencilerin padişahların çocukluklarına 
dönük ön bilgilerinin oluşması amacıyla bir araştırma 
süreci başlatılmıştır. Daha sonra tarihi mekan ziyaretleri 
ile dönemin genel havasının somutlaşması sağlanmıştır. 
Kaynak taraması yöntem ve tekniği öğrencilere öğretilmiş 
ve projeye aktif katılmaları sağlanmıştır.

Veliaht Şehzade
Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Edebiyat ve 
Sosyal Bilimler

Okul: Şehit Mehmet Güder 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(İstanbul)
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Kaynak Tarama Faaliyetleri

Öğrenciler padişahların çocuklukları ile ilgili yayınlanmış 
kitap, dergi, gazete vb. kaynak okumaları yapmış, 
şehzadeler ile ilgili belgesellerin izlenmesi sağlanmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin tarihiyle ilişkili filmler ve animasyonlar 
izlenmiştir. Birinci elden ve ikinci elden kaynaklar, ferman, 
mühür, para, gazete, hatıra vb., materyaller kapsamlı 
şekilde ele alınmıştır.

Topkapı Sarayı, Dolmabahçe  Sarayı, Yıldız Sarayı ve pek 
çok köşk ziyaret edilerek şehzadeler ile ilgili somut veriler 
yerinde incelenmiştir. Padişahların ve şehzadelerin eğitim, 
aile, sosyal çevresi gibi alanlara dönük doküman incelemesi 
için çeşitli kütüphane ve arşiv gezileri düzenlenmiştir. 
Uzmanlar ve bilim insanları ile görüşmeler düzenlenmiştir.

Edebi Eser Oluşturma Faaliyetleri

Destan, efsane, hikâye, şiir gibi edebi eserlerle ilgili bilgiler 
verilmiştir. Özellikle yurt dışı kaynaklardan da elde edilen 
bazı içerik ve görsellerin ayrıntılı taraması yapılarak hikâye 
örgüsünün oluşumuna katkı vermesi sağlanmıştır.

İki ay boyunca öğrencilerin ileri düzey yazarlık becerisini 
geliştirip bir eser ortaya koyabilme yetkinliği ölçülmüştür. 
12 aylık birinci düzey yazarlık eğitimi sonrası öğrencilere 
ikinci düzey yazarlık eğitimi verilmiştir. Bu eğitim 
kapsamında aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür: 

• Hikâyeyi yeniden uyarlama çalışmaları

• Değerlendirme formatı

• Fotoğraf yorumlama

• Konu anlatımı: yazının öğeleri

• Bir yazar olarak görme deneyimi

• Sözlü tarih çalışmalarında gerçeklik ile bağ

• Fikir yazıları üzerine
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• Ne yazacağını bilmek

• Yazdığını düzenlemek

• Odaklı iletişim çalışması 

Öğrencilerin kaleme aldıkları eserler değerlendirilmiş, 
kendileri öz eleştirilerini raporlayarak kurgularındaki 
bazı noktalarda düzenlemeye gitmiştir. Hikayelerin 
baskıya geçmesi sağlanmış, kitabın kapak ismi ortak 
kararla belirlenmiştir. Kitap tanıtımı için afiş ve broşür 
hazırlanmıştır. Sosyal medya hesaplarında ve dijital 
platformlarda tanıtımı yapılmıştır. 

Sonuç

Proje yazarlık eğitimi almış 36 öğrenci ile başlamış ve bu 
öğrenciler kaynak tarama alanında çalışma yapabilecek 
düzeye gelmiştir. Ayrıca kaynak tarama tarih konusunda 
kayıt ve arşivlemenin nasıl yapıldığını öğrenmişlerdir.  
Yine 120 öğrenciye yaratıcı yazarlık eğitimi ve 42 öğrenciye 
kaynak taraması yöntemleri ve sözlü tarih çalışmalarına 
yönelik eğitimler verilmiştir.

Tarihi belge ve kaynakların incelenmesi ve tasnif edilmesi 
sürecini aktif şekilde yürüten öğrenciler ileri düzey 
yazarlık eğitimi ile de söz konusu dokümanlar aracılığıyla 
hikayeler yazmaya başlamıştır. Böylece öğrencilerin tarih 
ve edebiyat alanında kendilerini geliştirmesine imkân 
veren bu proje ile öğrenciler hem edebiyat hem de tarih 
okuryazarı olmalarına katkı sağlanmıştır. 

Öğrenciler kaynak tarama ile edindikleri bilgileri edebi 
eser yazma becerileri ile birleştirerek padişahların gerçek 
hayatlarına sadık kalarak hikayelerini kurgulamış ve 
“Veliaht Şehzade” adlı eser ortaya çıkmıştır.

Proje gelirleri ve sponsorların desteği ile Afrika’nın çeşitli 
ülkelerinde su kuyularının açılması sağlanmıştır. Akranları 
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ile etkileşimin geliştirilmesi amacıyla diğer okullarda proje 
sunumu yapılmıştır. Sosyal medyada iki defa Türkiye 
çapında gündem olma çalışması yapılmıştır.

Öneriler 

Bu çalışma ile öğrencilere kazandırılan kaynak taraması 
yöntemi ile yaratıcılık yazma becerileri sayesinde yazarlık 
hayatlarına halen devam etmektedirler. Bu anlamda 
nitelikli yazar olma amacı bireysel bazda ilerlemektedir. 
Buradan yola çıkarak okullarda yaratıcı yazma 
atölyelerinin kurulması ve öğrencilerin kendilerini bu 
alanda geliştirmelerine fırsat verilmesi sağlanabilir. 

Proje Osmanlı padişahlarının şehzadelik dönemlerine 
dönük yapılmıştır. İlk dönem şehzadelere yönelik 
dokümanlara ulaşmanın zorluğu nedeniyle bu dönem 
eserde ele alınamamıştır. Ancak kaynaklara daha kolay 
ulaşabilme imkânının olması, gelişmiş teknik ve bilişim 
araçlarının varlığı, tarihsel olarak günümüze daha yakın 
olması gibi gerekçelerden dolayı cumhuriyet devri önde 
gelen yöneticiler ile ilgili bir çalışma yapılabilir. Nitekim 
“Millî Mücadele, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekâtı, 15 
Temmuz…” gibi önemli gelişmelerde ön planda olan tarihi 
şahsiyetleri konu alan benzer projeler ortaya konulabilir. 
Yine okulların bulunduğu bölgede bilim, tarih ve dini 
şahsiyetlere yönelik de edebi eserler ortaya konulabilir. 

Okuryazarlık becerisine dönük belli bir alt yapısı olan 
velilerin benzer projelere dahil edilmesi daha zengin 
içeriklerin ortaya çıkmasına imkân sağlayabilir. Yine 
öğretmenlerin de bu tür çalışmalarda bulunması öğrenci 
motivasyonunu artırabilir. 
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Amaç

Geleneksel oyunlarımızın öğrencilerimize öğretilmesi, 
oynatılması ile geleneksel oyun kültürünün korunması 
öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif ihtiyaçlarını 
karşılamak. 

Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirip kişisel 
gelişimlerine katkı sağlamak.

Proje daha önce hibe alınarak uygulanmış, başarılı 
sonuçları ile okul stratejik planına entegre edilerek 
geleneksel hale getirilerek kurum kültürünün bir parçası 
olması hedeflenmiştir. 

Ekim ayında yapılması ile öğrencilerin oryantasyon 
döneminde okula uyum sağlamalarına ve Mayıs ayında 
yapılması ile eğitim öğretim yılının yoğunluğunu bahar 
şenlikleriyle atmasına katkı sağlamaktadır. 

Öğrencilerin günlük hayatında herhangi bir spor veya 
günlük egzersiz alışkanlığına sahip olması, geleneksel 
oyunlar hakkında bilgilenmesi, bu yolla sosyalleşebilmesi, 
akran iletişimi ve etkileşimini artırıcı etkinlikler yapmak 
amaçlanmıştır.  

Geleneksel oyunlarımızı yaşayarak, oynayarak hatırlamak, 
öğrenmek, yaygınlaştırmak ve diğer nesillere aktarımına 
katkı sağlamak, açık hava ve grup oyunlarına teşvik 
etmek ve öğrencilerimizin akademik stresini azaltmak, 
okulu yeniden düzenleyerek geleneksel sokak oyunlarının 
oynanabileceği bir alana çevirmek de hedeflenmiştir.

Geçmişten Günümüze 
Geleneksel Oyunlarımız
Tematik Alan: Sosyal - 
Kültür- Sanat- Spor

Kategorik Alan: Kültür ve 
Sanat

Okul: Afyonkarahisar Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Afyonkarahisar)



67

Artar...Artar...””

BAŞARILI ÖRNEKLER

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler

Proje yürütme ekibi oluşturulur, proje tanıtımı yapılır, 
görünürlük ve pano çalışmaları yürütülür. “Geçmişten 
Günümüze Geleneksel Oyunlarımız” turnuva hazırlıkları 
tamamlanır. Geleneksel Oyunlar Söyleşisi kapsamında 
uzman kişilerce geleneksel oyunlar hakkında bilgi verilir.

Geleneksel Oyunlar Turnuvası kapsamında çeşitli 
kategorilerdeki turnuvalar (açık hava oyunları, topla 
oynanan oyunlar, müzikli oyunlar, kâğıt ve kalem oyunları, 
sözcük oyunları, masa oyunları ve taşlı oyunlar vb.) 
periyodik olarak öğle arası ve okul çıkışında düzenlenir.  
Turnuvanın açılışında yerel otoriteler, okul müdürleri, 
ortaokullardan temsili öğrenci grupları ve yerel basın da 
davet edilerek projenin yerelde bilgilendirmesi yapılır.  

Turnuvada mazideki gibi geleneksel nostalji müzikleri ve 
geleneksel sokak tatları sunulmuştur. Bu tatlara örnek 
olarak salçalı-çikolatalı-yoğurtlu-tahinli-pekmezli ekmek, 
pamuk şekeri, elma şekeri, lokumlu bisküvi, leblebi tozu, 
mısır patlatması gibi tatlar ikram edilmiştir.

Geleneksel Oyunlar 

Turnuvada oynanan her oyun için ayrı ayrı bilgilendirme 
stantları kuruldu.  Halat Çekme, Yumurta Taşıma, 
Geleneksel ve Modern Ok Atma, Mangala, Sek Sek, Beş 
Taş, Çuval Yarışı, İstop, Ortada Sıçan (Yakar Top), Tombik 
(7 kiremit), Kaleli Yakan Top, Mendil Kapmaca, Misket, 
Körebe, Üç Taş, Aç Kapıyı Bezirganbaşı Kapı Hakkı gibi 
oyunlar oynandı. Sınıflar her kategorideki oyun için 
kendi takımlarını oluşturdu. Her kategoride bireysel ve 
grup ödülleri verildi. Öğretmeler de her kategoride kendi 
arlarında takımlarını oluşturup yarışmalara katıldı. 



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Artar...Artar...””

68

BAŞARILI ÖRNEKLER
Kısa Film

Faaliyetlerin resim ve videoları çekildi, senaryolar yazıldı, 
öğrencilerin bireysel ve grup olarak etkinlikler hakkında 
değerlendirmeleri alındı ve kısa film oluşturuldu. Kısa 
film, yerel ve ulusal kanallarda yayınlandı.

Sonuç 

Projeye 600 öğrenci ve 40 öğretmen katılmıştır. Bu 
kapsamda söyleşi etkinliği, bireysel ve sınıflar arası 
turnuvalara katılım sağlanmıştır. Ayrıca veliler de 
faaliyetlerde yer almışlardır. Bu anlamda çalışma öğrenci-
öğretmen-yönetici ve okul aile birliğinin iş birliği içinde 
hareket etmesine örnek niteliğindedir.

Öğrenciler geleneksel oyunları eğlenerek oynamış, 
hatırlamış ve benimsemişlerdir. Öğretmenler ise nostalji 
tadında çocukluklarında oynadıkları oyunları hatırlayıp, 
öğrencilere rehberlik etmiş böylece öğrenci-öğretmen 
iletişimi güçlenmiştir. 

Geleneksel oyun bilgilendirmeleri, uygulamalı oyunlar 
ve turnuvalar ile öğrencilerin sosyal-kültürel-fiziksel 
gelişmelerine ve serbest zamanlarını etkili bir şekilde 
kullanmalarına katkı sağlamıştır.

Öğrencilerin akranları ile iletişimine olumlu katkılar 
sağlamıştır. Proje çalışmalarında yer alan ve süreci yöneten 
öğrenciler açısından girişimcilik becerisi sergilenmiştir. 

Öğrencilerin “Geçmişten Günümüze Geleneksel 
Oyunlarımız” kısa filmini hazırlarken teknik bilgi, 
kurgulama, senaryo yazma, planlama, dijital ortamda 
paylaşım gibi yeterlilikleri gelişmiştir.



69

Artar...Artar...””

BAŞARILI ÖRNEKLER

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bölgemizdeki ilkokullar ve ortaokullar ziyaret edilerek 
geleneksel oyunlarımız öğrencilere sosyal sorumluluk 
kapsamında öğretilmiştir.

Öğrencilere faaliyetleri değerlendirme anketi uygulanmıştır. 
Proje çalışmaları raporlaştırılmıştır. 

Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri 

“Nostalji tadında bir yolculuğa çıkarak çocukluğumuzda 
oynadığımız oyunları hatırladık  ve bu oyunların  
oynanmasında öğrencilerimize  rehberlik ettik.” Öğretmen

“Takım halinde çalıştık, ekip ruhu oluşturduk , stratejiler 
belirdik, sosyalleştik, kazandık, kaybettik, üzüldük, çok 
eğlendik” Öğrenci

“Fikirlerimizi projeye dönüştürerek hayata geçirmemizi 
sağlayan ve biz gençlere her daim güvenerek ve sorumluluk 
vererek okulumuzda uygulamamıza ve koordine etmemize 
imkân sağlayan kıymetli öğretmenlerimize bu muhteşem 
proje için çok teşekkür ederim.” Öğrenci

Öneriler 

Proje güz döneminde öğrencilere okulu benimsemeleri 
ve çabuk uyum sağlamaları kapsamında oryantasyon 
aktivitesi ve bahar döneminde ise bahar şenliği olarak 
uygulanması önerilir.

Proje sürecinin fotoğraflanarak sergi yapılması 
önerilebilir. Sürece ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri 
kitaplaştırılabilir ve okul tanıtım günlerinde kullanılabilir. 
Turnuvalar veliler arası da yapılabilir. 
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Amaç

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında, pansiyondaki 
öğrencilerin her tür ihtiyacına cevap verebilme sorumluluğu 
çerçevesinde burada verilen hizmetlerin niteliğini artırmak 
amaçlanmıştır. 

Bu proje ile farklı okullardan, kültürlerden, çevrelerden gelen 
15-19 yaş aralığındaki öğrencilerin barındığı pansiyonların 
fiziki imkânlarını iyileştirmek; öğrencilerin sosyal, kültürel, 
akademik yönden gelişmesini, öz güven kazanmasını, 
kendilerini ifade edebilen, sorumluluklarının farkında 
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmıştır. 
Sorunların tespit edilmesi, bu sorunlara yönelik çözüm 
odaklı, uygulamalı ve kapsamlı bir çalışmanın yapılması 
hedeflenmiştir. 

Faaliyetler 

Pansiyon hizmetlerinin daha kaliteli olması için alan 
taraması yapılmıştır. Sorunların tespitine yönelik anket 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları komisyonca 
incelenmiş ve kurul toplantıları yapılmıştır.  Buna göre 
öğrenci görüşlerinden faydalanılarak aylık etkinlikler 
planlanmıştır. 

Okulların açıldığı ilk hafta öğrenci ve velilere uyum semineri 
düzenlenmiş, pansiyon kuralları, zaman çizelgesi, disiplin 
yönetmeliği başlıklarında bilgilendirilmeler yapılmıştır.

Akademik Çalışmalar

Bi Dünya Değişim
Tematik Alan: Sosyal-Kültür-
Sanat-Spor

Kategorik Alan: Rehberlik 
Hizmetleri

Okul: Çankırı Hacı Murad-ı 
Veli Anadolu İmam Hatip 
Lisesi (Çankırı)
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Öğrenciler için önemli olan verimli ders çalışma yöntemleri/
zamanı etkili kullanma, meslek seçimi ve kariyer 
planlaması, üniversiteye giriş sınavları konullarında 
seminer çalışmaları yapılmıştır.

“Akranımdan öğreniyorum” etkinliği ile okulda dersi 
iyi anlamış öğrenciler, derse katılamayan veya konuyu 
yeterince kavrayamamış arkadaşlarına etüt sınıflarında 
grup çalışması yaparak konuyu anlatmışlardır. Bilgi 
yarışmasıyla öğrencilerin bilgi birikimleri yoklanmış, farklı 
okuldan öğrenciler bu yarışmalara katılmıştır. Yıl boyunca 
yapılan genel kültür bilgi yarışması, bir kelime bir işlem, 
tabu,  jenga, dart,  bocce, futbol, basketbol, satranç gibi 
farklı yarışma ve etkinliklerle öğrenciler gerçek ortamda 
yarışmanın, arkadaşlık ve dostluk ortamının doyumsuz 
güzelliklerini yaşamıştır.

Kültür Sanat Etkinliği

Folklorik bir gecede oyun ve etkinlikler sayesinde Türk-
İslam kültürünün eşsiz güzellikleri sergilenmiştir. Şiir 
dinletisiyle şiir ve müzikle dolu etkinlik gerçekleştirilmiştir. 
Tarihi-kültürel-dini mekânlara ve ilimizdeki şehitliğe 
yapılan ziyaretler, bizi biz yapan değerleri tanıma, ecdada 
vefalı olma, kültürün tanıtımına katkı sağlamıştır. 
Uçurtma etkinliği sayesinde öğrenciler öğretmenlerinden 
uçurtma yapmayı ve uçurmayı öğrenmiştir.

Her ay düzenli olarak uzman şahsiyetler öğrencilere rol 
model olmak üzere pansiyona davet edilerek “Pansiyonda 
Gönül Sohbetleri” yapılmıştır.
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Görünürlük Çalışmaları

Gerçekleştirilen etkinlikler “Pansiyon Duvar Gazetesi” 
olarak görselleştirilmiştir. Üzerinde okul, proje isminin 
ve logosunun yer aldığı ve her etkinlikte öğrencilerin 
kullandıkları tişörtler öğrencilerimizin yapılanları 
sahiplenmelerini sağlamıştır. Çalışmada kullanılmak 
üzere pansiyon öğretmenleri tarafından yazılan “Değişim 
Vakti” şiiri bestelenerek kalıcı hale getirilmiştir. 

Değişim Vakti
Besmele çekerek çıktık bu yola. 

Şimdi yurdumda çalışmalıyız.

Oku, öğren, yap, tembellik yok asla,      

Zaman, büyük hedeflere koşma zamanı.

Şimdi değişim, değişim vakti.

Biz varız, yaparız bunu unutma.

Yurdumun insanı, yüzün gülsün hep.

Bir olup engelleri aşma zamanı.

Tarihe şeref veren, asil Türk’sün sen,

Allah’a gönülden el açma zamanı.

Şimdi değişim, değişim vakti.

Biz varız, yaparız bunu unutma
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Sonuç

Faaliyetler gerçekleştirildikten sonra son test uygulaması 
gerçekleştirilmiş ve hedeflenen alanlarda iyileşmeler 
sağlandığı görülmüştür. Proje öğrenciler tarafından 
benimsenmiş, öğrenci katılımını önceleyen etkinlikler 
karşılık bulmuştur. 

Okula/pansiyona yapılan ziyaretlerde veli memnuniyetinde 
artış olduğu gözlenmiştir. Çalışma sayesinde pansiyondaki 
disiplin olaylarında ciddi azalmalar olmuştur. Çalışmanın 
yapıldığı yıl sadece 1 öğrenci okul disiplin kuruluna sevk 
edilmiştir. 

Bu çalışmayla pansiyon ortamı öğrenciler için daha anlamlı, 
sıkıcılıktan uzak, cazibeli bir ortama dönüşmüştür. 
Zararlı alışkanlıklardan uzaklaşma ve sanal ortamların 
tehlikelerinden uzak kalma anlamında alternatif 
etkinlikler sunulmuştur. Böylece pansiyon ortamı, gençler 
için rehberlik eden, çözüm üreten, geliştiren, dönüştüren 
ortamlar olmuştur. 

Öneriler

Pansiyon yönetimlerinin faaliyetleri planlı, programlı bir 
yapıya kavuşturulması için e-okul modülündeki pansiyon 
sekmesi içeriğine e-faaliyet içeriği eklenebilir.  Bu modül 
ile örnek çalışmalar pansiyonlarda uygulanabilir. 

Her okul pansiyonu bu çalışmayı rahatlıkla kendi 
pansiyonunda hem uygulayabilir hem de geliştirebilir. 
Çalışma diğer okul ve pansiyonlara bir fikir verebilir, 
değişen şartlara ve yöreye göre uyarlamalar yapılabilir. 
Ayrıca çalışmanın bütçe gerektirmemesi ya da çok asgari 
düzeyde maliyetlerle gerçekleştirilebilir olması, projenin 
uygulanabilirliğini kolaylaştırmaktadır.



AR-GE VE  
PROJE UYGULAMALARI



Hafız İHO STEAM Merkezi

Dâhice Fikirler Projesi

PROGEB (Proje Geliştirme Birimi)

Görme Engelliler İçin Sesli Haritalar 

Duyuyorum, Yaşıyorum

Mekanik Ventilatör Solunum Cihazı (Ev Tipi)

GİTO Teknoloji Takımı/Gito Techno Team

Vizyoner Hedefler (VİZE) Projesi

Birlikte Öğreniyoruz

Dijital E-Beveynlik

Hayal Et Gerçekleştir
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Amaç
Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip olabilmesi için 
zenginleştirilmiş eğitim ortamları oluşturulması amacıyla 
10 farklı atölye ve 2 eğitim alanından oluşan STEAM 
Merkezi oluşturulmuştur. 

Merkezin Sembolü: ARI

Tasarım ve kurgusu özgün olan bu merkezde üretim 
ve mühendisliğin doğadaki karşılığı olan Arı, merkezin 
sembolüdür. Ayrıca “Mümin bal arısına benzer. Temiz olan 
şeyleri yer, temiz olan şeyler ortaya koyar, temiz yerlere 
konar ve konduğu yeri ne kırar ne de incitir.” hadisi de 
rehber olmuştur. Merkezdeki STEAM/STEM yaklaşımı, 
bir arının farklı çiçeklerden aldığı nektarı işleyerek özgün 
bir ürün olan bal üretme süreci olarak kurgulanmıştır. Bu 
kurguda öğrenci bal arısı, eğitim-öğretim alanları kovan 
ve öğrenme çıktılarının gerçek hayat problemlerinin temel 
alındığı proje ürünleri bal olarak sembolize edilmiştir. 

Bu merkez ile eğitim ortamlarını geliştirmek, bu ortamların 
öğrenme süreçlerinde aktif kullanılmasını sağlamak; 
öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre akademik, mesleki, 
sosyal ve kültürel gelişimlerine çok yönlü katkıda 
bulunmak; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, 
mesleki, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek; 
yenilikçi fikirleri, yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilmek 
ve ürün odaklı çalışmalar yapabilmek amaçlanmıştır. 

Bu merkezde; robot atölyesi, inovasyon atölyesi, kodlama-
maker atölyesi, 3D cep sinema, STEAM etkinlik atölyesi, 
bilim uygulamaları atölyesi, modelleme & mühendislik 
atölyesi, uzay ve havacılık atölyesi, akıl oyunları atölyesi ile 
fuaye alanı bulunmaktadır. 

Faaliyetler

STEM eğitimi öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısı 
kazandırmakta ve öğrencilerin projelerini somut olarak 
hayata geçirebilmesini sağlamaktadır. Düzce Üniversitesi 
ile iş birliği protokolü imzalanmıştır. 

Hafız İHO STEAM 
Merkezi

Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları

Kategorik Alan: Yazılım, 
Kodlama, Yenilikçi Fikirler, 
Teknolojik Üretim

Okul: Mehmet Akif İnan Hafız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Düzce)

Derecesi: Birincilik
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Öğrenciler okula başladıkları ilk yıldan itibaren bu 
atölyelerde eğitim almaya başlamaktadır. Gerek mentör 
gerekse akran eğitimi sayesinde mezun olana kadar 
eğitimlerine devam etmektedirler. Oluşturulan “teknoloji 
takımları”,  atölye çalışmaları ile elde ettikleri bilgi ve 
becerilerini ürüne dönüştürmektedir. Atölyelere düzenli 
olarak malzeme alımı yapılmaktadır. Ayrıca sistemli olarak 
yeni yazılım programları öğrenilmektedir. 

Atölyeler ve İçeriği

Robot Atölyesi: LEGO, Fischerteknik, Makeblok, mbot 
gibi eğitim robotları ile yapılan eğitimlerde öğrencilere 
robotik çalışmaların temeli öğretilmektedir. Burada 
öğrenciler Teknofest Havacılık ve Uzay Festivali, ODTÜ 
robot yarışmaları, İTÜ robot yarışmaları gibi yarışmalara 
hazırlanmaktadır.

Kodlama ve Maker Atölyesi: Tasarım, yazılım ve kodlama 
üzerine eğitimler verilmektedir. Öğrenciler Solidworks, 
Pyhton, Csharp, Open Rocket, Catia, Stem Kodlab, Arduino 
gibi yazılımları katılmış olduğu yarışmalarda tecrübe 
etmektedir.

Elektrik-Elektronik Atölyesi: Osiloskop, el ve güç aletleri, 
multimetre ve ölçüm cihazları, baskı devre makine sistemleri 
ve gerekli elektronik ekipman ile almış oldukları eğitimleri 
projelerde uygulamaktadır. 

Mühendislik Tasarım Atölyesi: Fischerteknik modelleme 
kitleri ile öğrencilerin mühendislik tasarım becerisi 
kazanması ve ürünler ortaya koyması sağlanmaktadır.

İnovasyon Atölyesi:  El ve güç aletleri, metal ve ahşap işleme 
aletleri ileri düzey prototipleme makineleri (3D yazıcı, CNC) 
ile öğrencilerin tasarımları ürüne dönüştürülmektedir. Bu 
alan mentör ve öğrencinin yarışma odaklı ürünler geliştirdiği 
tam donanımlı bir atölyedir.

Uzay ve Havacılık Atölyesi: Temel uçuş prensipleri, hava 
araçları, roket ve uydu sistemleri konusunda temel bilgi 
sahibi olmaları, örnek uygulamalar ile model seviyesinde bu 
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sistemlerin donanım ve yazılımlarının prensiplerine hâkim 
olmaları için öğrencilere eğitimlerin verildiği atölyedir.

Bilim Uygulamaları Atölyesi: Bilimsel işlem basamaklarını 
öğrenen öğrencilerin fen bilimleri alanında yapmak istediği 
gözlem ve deneylerin gerçekleştirildiği atölyedir.

Fikir ve Edebiyat Atölyesi: Öğrencilerin fikir ve edebiyat 
çalışmaları ile okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, 
arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler 
olarak yetişmelerine ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, 
sanatsal, edebi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkı 
sağlamayı amaçlayan atölyedir. 

Görsel, Müzik ve 3D Cep Sinema Atölyesi: Telli, vurmalı 
ve üflemeli çalgı vb. enstrümanlara yönelik eğitimler 
verilmektedir. Fotoğrafçılık, sinema gösterimleri, yapılan 
çalışmaların sunumları, eğitimler ve seminerler de 
gerçekleştirilmekltedir.

Sonuç
Bu merkezde eğitim alan öğrenciler ulusal ve uluslararası 
bilim, robot, teknoloji yarışmalarında 29 derece elde 
etmiştir. Elde edilen tecrübe ve yetkinliklerin bir çıktısı 
olarak yerelde ve genelde eğitici eğitimleri gerçekleştiren 
merkez, aynı zamanda farklı düzeydeki eğitim kurumlarına 
da eğitimler vermektedir. 

21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında etkin faaliyetler 
gösteren merkez, aynı zamanda birçok atölye kurulumuna 
model olmuştur. Merkezin ürünleri arasında öğrenci 
projeleri, öğrenci ve eğitici eğitimleri, akademik bildiri ve 
makaleler bulunmaktadır. 

Teknoloji takımları TEKNOFEST 2021’de roket, elektrikli 
araç, insansız hava araçları, sanayide dijital teknolojiler 
yarışmaları olmak üzere 4 farklı kategoride ön raporlarını 
tamamlayarak bir sonraki aşamaya geçmişlerdir.
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Öneriler 
Üniversite ve akademisyenlerle olan iş birliği merkezin 
çalışmalarında önem arz etmektedir.

STEM eğitimi öncelikle sınıf içinde başlayan ve okul sonrası 
devam eden bir öğrenme süreci içerisinde yorumlanmalıdır. 
Hafız İHO STEAM Merkezinde çalışmalar okul saatleri 
dışında, yarıyıl tatillerde ve yaz tatillerinde özetle 
öğrencilerin başarılı sonuçlar alabilmesi için 12 ay boyunca 
devam etmektedir. Okullarda yapılacak etkinlikler buna 
göre planlanmalıdır.

Merkezde atölyeler öğrencilerin tasarımlarını hayata 
geçirdiği alanlar olmuştur. Yerel yönetimler, STK’ler ve 
üretim atölyeleri (CNC, lazer, işleme merkezleri gibi) ile iş 
birliği sağlanmalıdır.  Uygulamada çıkabilecek sorunların 
belirlenmesi ve giderilmesi için tüm paydaşlar ile toplantılar 
yapılmalı ve sorunların giderilmesi için kurumlarda bir 
birim oluşturulmalıdır. 

Atölyelere malzeme tedarikinin düzenli olarak sağlanması 
gerekmektedir. Özellikle eğitimlerde malzeme yedeklerinin 
olması önemlidir. 

Faaliyetin Adı Tarihi Alınan Derece

TÜBİTAK 2018 Bölge finaline 4 proje ile katılım fizik alanında 
Türkiye finalisti

Türk Dünyası Bilim 
Olimpiyatları 2017 Türkiye finalisti

Şanlıurfa TÜBİTAK 4007 
(STEAM) Yarışması 2018 Türkiye 3’üncüsü

16. Uluslararası ODTÜ Robot 
Günleri 2019 Çizgi izleyen kategorisinde takım olarak 

3’üncülük

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Robot Yarışmaları(İTÜRO) 2018 Çizgi izleyen kategorisinde 1’incilik, 2’ncilik, 

3’üncülük

Toyota Teknik Proje Yarışması 2018 İl 1’incisi, 2’ncisi, 3’üncüsü, Türkiye 4’üncüsü

13. TÜBİTAK Ortaokullar Arası 
Araştırma Proje Yarışması

2018-
2019

13 proje ile katılım
Biyoloji alanında Bölge 1’inciliği
Fizik alanında Bölge 1’inciliği ve 2’nciliği 
Teknoloji ve tasarım alanında Bölge 2’inciliği 
ve 3’üncülüğü
Yazılım alanında Bölge 2’nciliği
Fizik alanı Türkiye 3’üncülüğü

First Robotics Competition 
Bosphorus Regional/İstanbul 2020 Otonom kategorisi 5’inciliği,  Çaylak 1’incisi

17. ODTÜ Robot Günleri 2020 Çizgi izleyen kategorisi 3. takım 

TEKNOFEST 2020 Uçan Araba 
Tasarım Yarışması 2020 Serbest kategoride 534 proje arasında 5’incilik

TEKNOFEST 2020 Akıllı Ulaşım 
Kategorisi 2020 Lise kategorisi 639 proje arasında 6’ncılık

TEKNOFEST 2020 Alçak İrtifa 
Kategorisi 2020 Üniversite kategorisi177 üniversite takımı 

içinde 11’incilik 

Kovandaki Ballardan Damlalar: Başarıları Örnekleri
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Her şey bir hayal, bir fikir ile başlar... Dâhice Fikirler Projesi; 
yaratıcılık, yenilenme, üretkenlik, sorumluluk alma, problem 
çözme, eleştirel düşünme, etkili iletişim, etkin işbirliği ve 
liderlik gibi 21. yy becerileri bağlamında çözüm, gelişim, 
yenilik, buluş, icat ve proje odaklı bilimsel ve inovatif 
düşünme biçimini geliştirmek, gençlerimizi küçük yaştan 
itibaren bu yönlü düşünmeye,  fikir üretmeye teşvik etmek, 
inovatif düşünen ve fikir üreten genç dâhileri keşfetmek ve 
ödüllendirmek amaçlı bir süreç yönetimi projesidir.

Bu proje ile okulumuzdaki genç dâhilerden bilimsel araştırma, 
inovasyon, teknoloji takımları oluşturmak, bu takımlara 
çalışma imkân ve ortamı sunmak,  okulumuzu bir bilim, 
teknoloji ve inovasyon merkezi haline getirmek amaçlanmıştır. 
Bu çerçevede; 

• Kurumumuz tarafından ilçe genelinde ortaokul 
öğrencilerine yönelik “inovatif fikir yarışması” 
düzenlenmesi,

• Fikir yarışmasına katılan gençleri okulumuza öğrenci 
olarak kazandırarak bu öğrencilerden bilimsel araştırma 
ekipleri, proje ve çalışma takımlarının oluşturulması, bu 
ekip ve takımlara çalışma imkân ve ortamı sağlayarak 
mentorluk edilmesi,

• Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, teknoloji, 
inovasyon yarışma ve festivallerine katılım sağlanması, 
patent/faydalı model başvurularının yapılması 
hedeflenmiştir. 

Dâhice Fikirler Projesi, ortaokul öğrencisi bir gencin 
zihninde fikir aşamasında olan bir teknolojik ürün, bilimsel 
düşünce, buluş ya da icat hayalinin lisede patentli bir ürüne 
dönüşmesinin serüvenidir.

Dâhice Fikirler 
Projesi

Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları

Kategorik Alan: Yazılım, 
Kodlama, Yenilikçi Fikirler ve 
Teknolojik Üretim

Okul: Seydişehir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Konya)

Derecesi: İkincilik
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Faaliyetler

Dâhice Fikirler Yarışması 

“Sen bir dâhisin.” sloganı ile ortaokul öğrencilerine yönelik 
ödüllü, çözüm, gelişim, yenilik, buluş, icat ve proje odaklı 
Dâhice Fikirler yarışması düzenlenmiştir. Dereceye giren 20 
başvuru ödüllendirilmiştir. Bütün ödül törenleri öğrencilerin 
kendi okullarında karne töreni ile birlikte yapılmıştır. 

“Dâhice Fikirler İnovasyon-Teknoloji Takımları” isimli 8 takım 
kurulmuştur. Bu takımların insansız hava araçları, savaşan 
insansız hava araçları,  biyoteknoloji, robotik araçlar ve 
inovasyon olmak üzere 5 alanda çalışmaları için gerekli ortam 
ve imkân oluşturulmuştur.  

RABİA (Robotik Araçlar, Biyoteknoloji, İnsansız Hava Araçları 
Atölyesi) kurulmuş, öğrencilere uygulamalı bir şekilde 
çalışabilmeleri için fiziki ortam sağlanmıştır. Bilim insanları 
ve akademisyenlerle öğrenciler buluşturulmuş ve söyleşiler 
gerçekleştirilmiştir. Her eğitim öğretim yılı sonunda başarılı 
örnekler sergisi düzenlenmiştir.  

Dâhice Fikirler Proje Ekipleri

Fen ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında üç öğrenci ve 
bir rehber öğretmenden oluşan, “Dâhice Fikirler Bilimsel 
Araştırma Proje Ekipleri” isimli 20 bilimsel araştırma ekibi 
kurulmuştur. Bu ekiplere proje rehber öğretmenleri tarafından 
bilimsel araştırma teknikleri ve rapor hazırlama yöntemleri 
hakkında eğitim verilmiştir. Dâhice Fikirler Bilimsel Araştırma 
Proje Ekibi olarak ilçe çapında bütün lise öğrencilerinin 
katılabileceği “Güzel Ahlâk ve Eğitim ile Bilim” isimli söyleşiler 
düzenlenmiştir. 

2019’un Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olması münasebetiyle 
“Müslüman Bilim İnsanları ve Fuat Sezgin”, “Çözüm, Gelişim, 
Yenilik, Buluş, İcat ve Proje Odaklı İnovatif Düşünüş Biçimi” 
konulu söyleşiler gerçekleştirilmiş ve “Dâhice Fikirler” isimli 
yarışma hakkında bilgiler verilmiştir. 



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Artar...Artar...””

82

BAŞARILI ÖRNEKLER
Sonuç

Patent/Faydalı Model Başvurusu

Dâhice Fikirler Yarışması’na katılarak birinci olan ve Genç 
Dâhiler İnovasyon Grubu üyesi öğrencimiz Osman Tuğrul 
TURGUT, “Patentle Türkiye Yarışması” kapsamında patent/
faydalı model başvurusu yapmıştır. Başvuru Türk Patent 
ve Marka Kurumunca kabul edilmiş, “Araştırma Raporu” 
aşamasına kadar gelmiştir  (Başvuru No:2020/22573, 
Başvuru Tarihi: 30.12.2020). 

TEKNOFEST Finaline Katılım, İlk Başarı (2020) 

Hezarfenoğulları İHA Takımı kurum ve ilçe tarihinde bir ilki 
başararak, TÜBİTAK “Liseler Arası İnsansız Hava Araçları 
Yarışması”nda döner kanat kategorisinde finale kalmış, 
TEKNOFEST 2020’ye katılmış ve Türkiye 13’üncüsü olmuştur. 

İlk Kez Dört Takımla TEKNOFEST Başvurusu (2021)

“Hezarfenoğulları İHA Takımı”, ön eleme ve ön tasarım raporu 
aşamalarını geçmiş, finaller için çalışmaya devam etmektedir. 
Takım kaptanı Enes TEKE, İHA bilgi ve becerisini üst seviyeye 
taşımış bir öğrenci olup ilçe düzeyinde eğitimler vermektedir. 

“Akşemseddin BT” isimli biyoteknoloji takımımız, TEKNOFEST 
kapsamında TÜBİTAK “Liseler Arası Biyoteknoloji İnovasyon 
Yarışması” kapsamında fikir kategorisinde yarışmaya 
başvurmuş, ön eleme ve tasarım raporu aşamalarını geçmiş 
ve finaller için çalışmaya devam etmektedir.  

“Seydisefer Savaşan İHA Takımı”, TEKNOFEST “Savaşan 
İnsansız Hava Araçları Yarışması” ön eleme ve ön tasarım 
raporu aşamalarını geçmiştir. İlmi Cezeri Roborik Araçlar 
Takımı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen robot 
yarışmalarına hazırlanmaktadır.

On Bir Bilimsel Araştırma Projesi (2021) 

11 takım halinde 11 bilimsel araştırma projesi gerçekleştirmiş 
ve TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması’na başvuru yapmıştır. Bilimsel araştırma çalışmaları 
kitap haline getirilmiştir.
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Öneriler

Proje, her ilçede bir ya da birkaç eğitim kurumunun işbirliği 
ile uygulamaya konularak yaygınlaştırılabilir. Bu çalışmalar 
okulun kurumsallaşması, markalaşması ve kurumsal 
tanıtımının yapılması açısından büyük katkı sağlayacaktır. 
Proje ile her ilçede bir bilimsel araştırma, inovasyon, teknoloji 
merkezi niteliğinde imam hatip lisesi olması sağlanabilir.

Projeyi kendi bölgelerinde uygulamak isteyen eğitim kurumları 
için öneriler:

• Yarışma ve faaliyetlerde ödül verilecek kişi sayısının 
mümkün olduğunca çoğaltılması projenin amaçları ve 
sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. 

• Ödül törenlerinin öğrencilerin kendi okullarında karne 
töreni gibi etkinlikler dâhilinde yapılması çok önemlidir.

• Eğitim kurumlarının doğal paydaşları olan üniversiteler,  
kaymakamlıklar/valilikler, belediyeler, müftülükler ve 
diğer kurum, kuruluşlar ile proje kapsamında aktif iş 
birliği ve proje paydaşlığı yapılmalıdır.

• Okul bünyesinde çeşitli alanlarda teknoloji takımları 
ve bilimsel araştırma ekipleri oluşturulmalıdır. Bu 
takım ve ekipler kurulurken üyelerin farklı sınıf 
düzeylerinde olması yararlı olmaktadır. Çünkü farklı 
sınıf düzeylerinde olan öğrencilerin bir takımda yer 
alması projenin devamlılığı ve bilgi birikiminin takım 
içinde aktarımı bakımından önemlidir.

• Projenin hedef kitlesi ilkokul düzeyine de indirgenerek 
genişletilebilir.

• MEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türk 
Marka ve Patent Kurumu, TEKNOFEST gibi kurum, 
kuruluş ve organizasyonlar tarafından patent/faydalı 
model, teknoloji, inovasyon, bilimsel araştırma gibi 
pek çok alanda düzenlenen yarışmalara etkin katılım 
sağlanması öğrenci motivasyonu açısından önem arz 
etmektedir.
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PROGEB, 21. yüzyıl becerileri ile proje tabanlı öğrenme 
modelini harmanlayarak, okulun Ar-Ge çalışmalarına 
yön vermek, iç yönetmeliği ve dokümante edilmiş formları 
sayesinde çalışmalarını sistematik biçimde sürdüren bir 
birim olması amacıyla kurulmuştur. PROGEB’in amacı; 
hedef kitlesinin ve etki alanına giren paydaşların Ar-Ge ve 
yenilik altyapısının; proje hazırlama, proje geliştirme, fikri 
projelendirme, proje yürütme ve proje yönetme kültürünün 
güçlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. 
Bu kapsamda; öğrencilerin becerilerini geliştirme ve 
akademik tercihleri için yetenek farkındalığı sağlamaktır.

“Bir Fikrin Var Mı?” ve Atölyeler

Okulumuz proje tabanlı eğitim modelini benimsemiş, 
“Bir Fikrin Var mı?” anketleriyle öğrencisini proje 
çalışmalarına yönlendirmiştir. Çalışmaların daha iyi bir 
fiziki ortamda yapılabilmesi için Mustafa Dündar Bilim 
ve Sanat Atölyelerinin kurulum çalışmaları başlatılmıştır. 
Burada Prototipleme Atölyesi, Siber Güvenlik ve Kriptoloji 
Atölyesi, Biomarker Atölyesi, Kimyasanal Atölyesi, 
Robotik – Kodlama Atölyesi, Elektrik – Elektronik Atölyesi, 
Mekanik – Ahşap Atölyesi,  e-İçerik Atölyesi, Uygulamalı 
Matematik Atölyesi, Güzel Sanatlar Atölyesi ve Patent Ofisi 
bulunmaktadır.

Aynı süreçte PROGEB iç yönetmeliği de hazırlanmış ve 
öğrenci, öğretmen ve diğer tüm paydaşlarının proje yönetme 
kültürünü benimsemesinin sistematik bir çalışma ortamı 
ile sağlanması planlanmıştır. 

PROGEB (Proje 
Geliştirme Birimi)

Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları

Kategorik Alan: Yazılım, 
Kodlama, Yenilikçi Fikirler, 
Teknolojik Üretim

Okul: Uluslararası Murat 
Hüdavendigar Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Bursa)

Derecesi: Üçüncülük
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Faaliyetler 
Hüdavendigar Proje Takımları

• İHA Takımı, Teknolojik Tasarım Takımı, Fizik 
Takımı, Biyoloji Takımı, Alternatif Enerji Takımı, 
Robot Takımı, Yazılım/Mobil Oyun Takımı, Grafik 
Tasarım Takımı, Animasyon Takımı, Matematik 
Takımı ve Kimya Takımından oluşan “Hüdavendigar 
Proje Takımları”nı belirlemek üzere gerekli anket 
çalışması yapar, değerlendirir ve hazırlanan listenin 
duyurulması sağlanır. 

• Ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon destek 
programları düzenli olarak takip edilir. Çağrıların 
takibi ve bilgilendirme çalışmaları yapılır. 

• Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapar; 
çalıştay, sempozyum, panel, konferans, kongre ve 
bilimsel toplantılar ve seminerler düzenlenir.

• Sunulacak ulusal ve uluslararası projelerin 
özgün değer, alternatif plan, yaygın etki ve 
gerçekleştirilebilirlik konularında proje sahiplerine 
danışmanlık, bilgilendirme hizmetleri verilir.

• Projelerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını 
sağlayan hukuki düzenlemeler konusunda (patent) 
proje sahiplerine destek verilir.

• Akademik Bilim Kuruluna sunumların hazırlanması 
ve eylem planlarının güncellenmesi sağlanır.

• Okul zümreleri, iyileştirme ekipleri ve öğrenci 
kulüplerinin proje araştırmalarının planlanması veya 
yürütülmesini sağlar.
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• Prototipleme Atölyesi, Siber Güvenlik ve Kriptoloji 
Atölyesi, Biomarker Atölyesi, Kimyasanal Atölyesi, 
Robotik – Kodlama Atölyesi, Elektrik – Elektronik 
Atölyesi, Mekanik – Ahşap Atölyesi,  e-İçerik Atölyesi, 
Uygulamalı Matematik Atölyesi, Güzel Sanatlar 
Atölyesi ve Patent Ofisinden oluşan Mustafa Dündar 
Bilim ve Sanat Atölyelerindeki eğitimleri planlar. 

• Dış kaynaklı projelerin başlatılması, izlenmesi, 
raporlandırılması ve sonlandırılması süreçlerinin 
takibini yapar. 

• Projelerin izlenmesi, araştırma performansının 
değerlendirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının bir veri tabanı 
oluşturulacak biçimde web sayfası üzerinden yayınlar. 

Sonuç

PROGEB kapsamında yapılan sistemli ve planlı çalışmalar 
neticesinde okuldaki ekipler tarafından birçok proje, 
uygulama ve çalışma yapılmıştır. Yapılan proje sayılarında 
ciddi artışlar olmuştur. 

Ekiplerin ortaya koyduğu çalışmalar yarışmalara katılmış 
ve çeşitli dereceler elde etmişlerdir. Yarışmalara katılan 
projelerin başarılı kabul edilme düzeyleri artmıştır. 
Geliştirilen projeler ile 11 adet patentin tüm disiplinlerde 
kullanılabilmesi ve STEM okul etiketi için yapılan 
çalışmalarda proje sonucunda ortaya konulmuştur. 

Birçok kurum ve kuruluştan hibe destekleri alınmış, 
okulun fiziki kapasitesine ve öğrencilerin gelişimine katkı 
sağlanmıştır. Çalışmalar sonucu yapılan eğitimler, tanıtım 
ve elde edilen başarılar için hazırlanan afişler, ile görsel 
ve yazılı basında çıkan haberler, törenler ve toplantılar 
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okulun tanıtımına ve kurum kültürünün oluşumuna 
yardımcı olmuştur.

Proje sonucunda atölye çalışmaları sayısı 214, araştırma 
projeleri sayısı 39, proje ekip sayısı 23 ve ulusal ve 
uluslararası yürütülen ve yarışma ödül sayısı 3 olmuştur. 
Okulumuz 2019-2020 EFQM Bursa Mükemmellik ödülünü 
almıştır.

PROGEB ile kısaca öğrencilerin üniversiteye giriş 
sınavında gösterdikleri başarı, öğrencilerin proje 
çalışmalarına katılım sayıları, ulusal ve uluslararası 
proje yarışmalarına katılım ve derece sayıları, HHİS 4,0 
kapsamında iş birlikçilerimizle ortak gerçekleştirilen proje 
ve eğitim sayıları ve yapılan prototip sayıları gibi çıktılar da 
iyileşmeler ortaya konulmuştur. 

Öneriler

Uygulama okullarda proje çalışmalarının daha düzenli 
ve sistemli yapılmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle 
okulların bu sistemi planladığında iş bölümünün tespiti 
için iç yönetmeliğini de oluşturması önerilir. 

Proje planlamasında organizasyon şemasının yapılması, 
stratejik eylem planları çerçevesinde hazırlanacak 
faaliyet planlarının kendi ihtiyaç ve imkânları düzeyinde 
yapılandırılması ve iyileştirme ekiplerine görev dağılımı 
yapılırken değerlendirme ve sonuçlarını takip etmekten 
zevk alacakları konular ile ilişkilendirmek işin faaliyet 
göstergelerinin verimi açısından uygun olacağı 
düşünülmektedir.

Proje koordinatörü ve iyileştirme ekibinin okul öğretmeni 
olması nedeniyle sunum ve toplantılar da zaman 
planlamalarında zorluklar ortaya çıkabilmektedir. Zoom 
platformu buna çözüm olarak düşünülebilir.
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Dezavantajlı gruplar arasında yer alan görme engelli bireylerin 
günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, eğitim almalarını 
sağlayacak veyahut halihazırda eğitim almakta iseler 
bunu daha etkin, faydalı ve verimli hale getirecek ürünleri 
tasarlamak, oluşturmak ve sosyoekonomik kesimden her 
görme engellinin temin edebileceği biçimde yaygınlaştırmak.

Öğrenci ve öğretmenlerin bireysel ve kurumsal sosyal 
sorumluluk duygusu içinde bir bilinç geliştirmek ve bu 
kapsamda gerekli etkinlikleri gerçekleştirme çabası içinde 
bulunmak.

Eğitimde fırsat eşitliğini kapsayıcı bir yaklaşımla ele alarak 
dokunma ve işitme duyusu ile görme engelli bireylerin yazılı 
ve grafik bilgiye erişimleri, aynı zamanda çevrelerinin ve 
ortamlarının özellikleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. 

Herkes için eğitimde ortak bir tasarımın mümkün olabileceği 
düşüncesi ile oluşturulmuş sesli haritaların özgün yönü 
gören görmeyen çocukların aynı materyali kullanabilmesi 
ve bir arada eğitim görebilmelerine imkân tanımasıdır. Bu 
materyaller ile görme engellilerin coğrafya eğitimindeki 
en temel sorun olan materyal sorunu çözülerek, görme 
engellilerin eğitim sürecinden daha fazla ve daha etkin şekilde 
yararlanması amaçlanmıştır.

Faaliyetler

Dezavantajlı gruplardan olan görme engelli bireylerin günlük 
yaşamını kolaylaştıracak eğitim materyalleri tasarlamak, 
üretmek ve yaymak için okulumuzda “Dokunsal Eğitim 

Görme Engelliler 
İçin Sesli Haritalar

Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları

Kategorik Alan: Öğretim 
Teknolojileri/Malzemeleri

Okul: Şehit Fatih Kalu Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Manisa)
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Materyalleri” adını verdiğimiz bir “İyilik Atölyesi” kurulmuştur. 

Atölyede 40 öğrenci ve 15 veliye dokunsal harita ve materyal 
yapımı öğretildi. Okul imkânları ile dokunsal eğitim 
materyalleri, rubik küp ve tangram vb. oyuncakları ve 
dokunsal oyunlar yapılacak malzemeler satın alındı. 

Görme Engelli çocukların eğitim gördüğü 17 okul ve özel 
eğitim merkezlerinde eğitim gören görme engelli çocuklar 
ile kaynaştırma eğitimi alan 3000’e yakın görme engelli 
çocuk için özel olarak tasarlanmış materyaller yapıldı ve bu 
materyallerin nasıl kullanılacağı onlara öğretildi. Materyallerin 
kullanılmasından sonra öğrencilerin başarılarını ölçmek için 
uygulanan ön test ve son test sonuçlarında materyal kullanan 
öğrencilerin başarısının arttığı görüldü. 

Dokunulabilir ve Sesli Haritalar

Dokunulabilir haritalar, sadece dokunularak algılanabilir 
yükseltilmiş kabartmalar içermektedir. Bu projede 
tasarlanarak kullanılan sesli haritalarda ise bilgi farklı doku 
ve desen ile hazırlanarak dokunulabilir sembollerle ve Braille 
alfabesi ile ifade edilmiştir.  

Üretilen materyalleri bu alanda yapılmış çalışmalara göre 
özgün kılan projede haritalarda sadece isim ve konum 
bilgisi değil aynı zamanda dünya haritası üzerindeki her 
bir dokunun altına monte edilen butonlar ile haritada 
parmakları ile gezinen görme engelli bireylerin gezindiği yer 
üzerindeki dokuya hafif bir şekilde basması sonucunda sesli 
olarak bilgiler sunulmaktadır. Böylece materyal daha etkin 
bir eğitim materyaline dönüşmüştür. İngilizce veya Türkçe dil 
seçeneklerini de sunmaktadır.
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Sonuç 

Dünya’da ilk kez tasarlanan dokunsal sesli lejant sistemi ile 
coğrafi bilgilerin görme engelli öğrenciye kimseden yardım 
almadan bağımsızca sesli olarak öğrenebilmesinin önünü 
açmıştır. Aynı zamanda da bu haritalar gören ve görmeyen 
çocukların aynı materyali kullanarak ve bir arada eğitim 
görebilmelerine imkân tanımıştır.

Türkiye’den Dünya’ya

Okulumuzda kurduğumuz beceri atölyesinde ürettiğimiz 
materyalleri Ruanda, Sudan, Burundi, Kamerun, Zambiya, 
Zanzibar, Japonya ve ülkemizdeki görme engelliler okullarının 
tamamına gönderilmiştir. Yine bu ülkelerdeki beyaz baston 
ile karşılaşmamış öğrencilere 1000’den fazla beyaz baston 
verildi ve nasıl kullanılacağı öğretildi. 

Tanıtım ve Yaygınlaştırma Çalışmaları

Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa ve 
Van illerinde Dokunsal Eğitim Materyalleri Sergisi açarak 
uygulamanın yaygınlaşması sağlanmıştır. Bu çalışmanın 
beraberinde haritalar teknolojik ürün haline getirilmiştir. 
ABD’deki “Paths To Literacy For Students Who Are Blind 
Or Visually Impaired” sitesi ve Teksas Enstitüsü yapılan 
çalışmaları paylaşmaktadır. Böylece ulusal ve uluslararası 
konferanslarda eğitim materyallerinin üretimi, kullanımı ve 
öğretimini nasıl geliştirildiği anlatılmaktadır. 

Ödüllerimiz 

2019 İyilik Ödülleri Yarışmasında “En İyi İyilik Projesi” 
TEKNOFEST 2020 yılı “Türkiye Kapsayıcılık Takımı” ile 
Eğitim Teknolojileri alanında takım olarak Türkiye Birinciliği 
2020 “Erişilebilirlik Yılı” kapsamında “Erişilebilirlik Ödülleri” 
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yarışmasında “En İyi Erişilebilir Tasarım Ödülü” Dokunsal-
Sesli Eğitim Materyallerini tüm dünyaya yaymak ve 
dünyadaki görme engelli bütün çocuklara ulaşabilmek bizim 
için en büyük başarı olacaktır.

Öneriler 

Görme engellilerin eğitiminde sesli haritaların öğrenme amaçlı 
kullanıldığı bilimsel uygulamada yapılan ön test ve son test 
sonuçlarına göre sesli haritaları kullanan grubun anlamlı bir 
şekilde daha yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir. 

Bu uygulama aynı zamanda Coğrafya Eğitiminde öğrencilerin 
farklı öğrenme stilleri olduğundan, öğrenme sesli haritaların 
görme engelli öğrenciye hitap edecek şekilde, işitsel ve 
dokunsal öğrenme stillerinin kullanılması gerektiğine işaret 
etmiştir. 

Harita bilgisi ve uygulamaları gibi oldukça zor bir konuda 
doğru öğretim programı, yeterli zaman, içerik ve pozitif 
yaklaşım sonucu kullanılacak olan Sesli Haritaların görme 
engelli öğrencilerin akademik başarılarını olumlu etkileyeceği 
görülmüştür.

Okulların eğitim alanlarında ihtiyaçları tespit edip, buna 
yönelik birçok ürün geliştirmesi öğrencilerin öğrenme, üretim, 
toplumsal sorumluluk gibi alanlarda beceriler kazanmasına 
katkı sağlamaktadır. Bu nedenle her okulun bu tür proje 
üretmeye yönelik istek ve emek içinde olması da önemlidir. 
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Amaç

Doğal afetler ekonomik ve sosyal hayatı kısa sürede olumsuz 
şekilde etkileyerek, büyük maddi kayıplara, ölümlere 
ve yaralanmalara yol açabilmektedir. 2011 tarihinde 
Japonya’daki depremden etkilenen tüm bireylerde ölüm 
oranı %1.03 iken, fiziksel engeli olan vatandaşların ölüm 
oranının %2.30 ile en yüksek oran olduğunu göstermiştir.

“Sesimi Duyan Var Mı?”

Deprem felaketi sonrası enkaz başında gerçekleştirilen 
sessiz ve umutlu bekleyişlere şahit olunmaktadır. Hem 
enkaz altındaki kişiler için dışarıdan gelecek, hem de 
dışarıdakiler için enkaz altından gelecek bir sesin hayata 
açılan bir kapı olduğu düşünülürse “Sesimi duyan var 
mı?” çağrısına cevap verebilmenin ne kadar önemli olduğu 
gerçektir. Bu sesi duyup cevap verebilme konusunda tüm 
bireyler içinde, hatta fiziksel engelli bireyler içerisinde dahi 
en dezavantajlı kişiler işitme engelli kişilerdir. 

Nerede, ne zaman ve ne kadar etkili olacağı tahmin 
edilemeyen depreme karşı, işitme engelli vatandaşlarımızın 
başına gelebilecek, hayati öneme sahip bu probleme 
çözüm üretmek adına gerçekleştirilen bu araştırmanın 
amacı enkaz altında kalmaları halinde işitme engelli 
vatandaşların, dışarıdan gelecek çağrıları algılamalarını ve 
buna cevap vermelerini sağlayarak yerlerinin bulunmasını 
kolaylaştıracak taşınabilir bir cihaz üretmektir.

Faaliyetler
Tasarım Tabanlı Araştırma

Çalışma için  “Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi” 
uygulanmıştır. Ürün tasarım aşamasında ilk adımda 
teorik olarak nasıl bir ürün olması gerektiği üzerinde 
beyin fırtınası gerçekleştirildi. Buna göre dışarıdan gelecek 

Duyuyorum, 
Yaşıyorum

Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları

Kategorik Alan: Yazılım, 
Kodlama, Yenilikçi Fikirler, 
Teknolojik Üretim

Okul: Afyonkarahisar 
Hattat Ahmet Karahisari 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Afyonkarahisar)
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sesleri algılayan, ses algılanması durumunda kullanıcıya 
titreşim yolu ile uyarı veren bir sistem üzerinde karar 
kılındı. Ayrıca kullanıcının işitme engeli dışında konuşma 
engelinin de olması veya yorgunluk ve bitkinlik sebebi 
ile ses verememesi ihtimaline yönelik titreşim anında 
çevresine mors kodunda S.O.S. sesi verecek şekilde 
tasarlanmasına karar verildi.

Sistem devre şemalarının çizimleri yapıldı. İlk devre arduino 
uno mikrodenetleyici kart kullanılarak tamamlandı.

İlk devrede mors kodunda S.O.S. sesi verilmesi sağlandı, 
ses seviyesi kontrolü gerçekleştirildi. Denemelerde 0.5 
metre uzaklık ses algılamasında 6 farklı ses sensörü 
denemeler sonucu 5 metreye kadar uzaktan algılama 
başarısı sağlanmıştır.  

Sistem ses algılanması durumunda titreşim motorunun 2 
saniye çalışıp 1 saniye duracak şekilde çalışmasına ve bu 
döngüyü 5 kez tekrarlayarak 15 saniye boyunca uyarının 
devam etmesine karar verildi. Aynı süreç içerisinde 
titreşim motoru ile eş zamanlı olarak 15 saniye boyunca 
buzzerın da S.O.S. sesi vermesine yönelik sistem kodları 
güncellendi. 

Üretimin son aşamasında kutulama işlemine geçildi. 
Hesaplamalar  65 mm x 65 mm x 20 mm ebatlarında 
kutuya devrenin sığdırılabileceği görüldü ve taşınabilir 
bir ürün olması adına ürünün son hali için kolye şeklinde 
üretilmesine karar verildi. Kutunun tasarımı Tinkercad 
programı üzerinden 3 boyutlu yapılmış, görsel amaçlı 
kendi logomuz üzerine eklenmiş ve 3 boyutlu yazıcıdan 
basılmıştır. Montaj işlemi sonucu ürüne son hali 
verilmiştir.
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Sonuç 

Tasarlanan ürün kullanılabilirlik ve fayda açısından çeşitli 
testlere tabi tutulmuştur. Bu testler sonucunda;

• Sistemin eşik değeri olarak belirlenen ses düzeyinin 
üzerinde aktif hale geldiği,

• Titreşim motorlarının istenilen şekilde (2sn aktif 
-1sn pasif) 15 saniye çalıştığı,

• Titreşim gücünün uyarma anlamında yeterli seviyede 
olduğu,

• Buzzer üzerinden titreşim motoru ile eş zamanlı 
mors kodunda S.O.S. sesi alındığı,

• Buzzer sesinin 12 metre uzaklığa kadar duyulabilir 
olduğu,

• Açma-kapama düğmesi sayesinde sistemin acil 
durumlar dışında çalışmasının önüne geçilerek 
gereksiz çalışma ve enerji kaybının önüne geçildiği,

• Sistem aktif halde iken bekleme durumunda 72 saat, 
uyarı durumda iken kesintisiz 5 saat çalışabildiği 
yani yaklaşık 1200 kez ikaz verebildiği tespit edildi.

• Ürünün boyutlarının boyunda bir aksesuar olarak 
taşınması hem taşınabilirlik, hem de enkaz altında 
açma-kapama için ulaşılabilirlik adına yeterli 
görülmüştür.

Böylece herhangi bir mobil iletişim teknolojisine ihtiyaç 
duymadan, enkaz altında kalan işitme engelli bireylerin 
dışarıdan gelecek sesleri, ses algılama özelliği olan 
titreşim özellikli bir kolye ile fark etmeleri ve buna hem 
kendilerinin hem de cihazın çıkaracağı seslerle cevap 
vermeleri sağlanmıştır.
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Öneriler 

Geliştirilen ürünün yaygınlaştırılması adına seri üretime 
geçilerek, maliyetlerin düşürülmesi sağlanabilir. Böylece 
ürünün daha da küçültülmesi taşınabilirlik adına daha da 
olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır. 

Ayrıca deprem sonrası mobil iletişim ağlarında yaşanan 
sorunlar düşünüldüğünde mobil uygulamalar üzerinden 
iletişim kurulması, yardım amaçlı konum, mesaj ve 
durum bildirimlerinin iletiminin aksadığı düşünülürse, 
cihaz içerisine yerleştirilebilecek bluetooth iletişim cihazı 
ile ayrıca konum bilgisi de gönderebilir bir versiyon elde 
edilebilir. 

Okullarda öğrencilerin bu tarz çalışmalarda bulunması 
onların ihtiyaç, tasarım, üretim gibi araştırma ve 
geliştirme aşamalarını bilme ve uygulayabilme becerilerini 
artırmaktadır. Buna yönelik projelerin okullarda 
yaygınlaştırılması bu becerinin kazanılmasına katkı 
sağlayabilir. 
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Amaç

Covid-19 salgını, bir ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirliği 
konusunda yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu 
ortaya koymuştur. Bu süreçte ülkelerin araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine daha fazla önem vermesi gerektiği 
anlaşılmıştır. 

Zira salgın nedeniyle, sağlık alanında en fazla ihtiyaç 
duyulan solunum cihazı, maske, filtre ve dezenfektan 
gibi temel sağlık malzemeleri, üretici ülkeler tarafından 
alınan tedbirler nedeniyle birçok ülke tarafından temin 
edilememiştir. Ülkemizde meslek liselerindeki öğretmen 
ve öğrenciler hem dezenfektan hem de maske üreterek bu 
sürecin yönetilmesine katkı sağlamışlardır. 

Ancak mekanik ventilatör solunum cihazlarının üretimi 
konusunda okul düzeyinde herhangi bir araştırma-
geliştirme çalışması yapılmamıştır. Bu çalışma ile bu 
yöndeki araştırmalara katkı sunulması ve  mekanik 
ventilatör solunum cihazı geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

21. yüzyıl gerekliliklerine uygun bireyler yetiştirmek 
amacıyla uyumlu olarak bilişimle, üretim ve tasarım 
odaklı düşünme becerileri kazandırmak, öğrencilerin 
çeşitli üretim alanlarında tecrübeler kazanması ile 
birlikte yeni ve özgün fikirler geliştirebilmesi için olanak 
sağlamak, yenilikçi fikirler geliştirme süreçlerine aktif 
katılımlarını sağlamak, öğrencileri geleceğin mesleklerine 
hazırlayarak gelişen çağa uyum sağlamalarını desteklemek 
hedeflenmiştir. 

Mekanik Ventilatör 
Solunum Cihazı (Ev 

Tipi) 
Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları 

Kategorik Alan: Yazılım, 
Kodlama, Yenilikçi 
Fikirler, Teknolojik 
Üretim

Okul: Şehit Erol Olçok Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Kahramanmaraş)
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Faaliyetler

Proje ekibi oluşturulmuştur. Projenin gerekçesi, amacı 
ve adı belirlenmiştir. Yöntem ve alan taraması yapılmış, 
projenin finansmanı sağlanmıştır.

Atölye kurulumu ve malzeme tedariki aşamalarından 
sonra yapım ve test aşamalarına geçilmiştir.  

Alan taramasından sonra en iyi ventilasyon yöntemlerinden 
birinin pozitif basınçlı mekanik ventilatörler aracılığıyla 
olduğuna karar verilmiştir. 

Kahramanmaraş SGK iş birliğinde mekanik ventilatör 
solunum cihazlarının tamir ve bakımının yapıldığı 
işyerlerinde incelemeler yapılmıştır. İlimizde görev yapan 
çocuk yoğun bakım ve çocuk servisinde görevli uzman 
hekimlerle görüşülmüştür. Bu araştırmalar neticesinde 
oksijen satürasyonu ve nabız değerlerini gösteren iki 
makineye bağlı ventilatör olduğu, bunun yerine bu iki 
değerin tek bir cihazda gösterilmesi fonksiyonlu cihaz 
tasarımı planlanmıştır. Yine hasta yakınlarına yönelik 
olarak cihazın akıllı cep telefonları ile takip edilmesini 
sağlayacak özellikte olması kararlaştırılmıştır. 

Tasarlanan Mekanik Ventilatör Solum Cihazı 
Özellikleri 

• Hastanın oksijen satürasyonunu ve nabız sayısını 
dengeleyecek 

• Pozitif basınçlı, evde ve hastanede kullanılabilecek 

• Elektrik kesintilerine karşı batarya desteği olan 

• Akıllı telefonlarla uzaktan takip edilebilen 

• Hastanın kandaki oksijen miktarını ve kalp atım 
sayısını ölçebilen, sesli ikazı olan 
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Tasarlanan cihazın üç boyutlu ayrıntılı çizimi yapılmıştır. 
Okuldaki resim atölyesi, gerekli alet ve ekipmanlarla 
donatılarak çalışma ortamı oluşturulmuştur. Kullanılacak 
malzemeler olan 2 adet step motor, 3 Arduino UNO 
kart, pediatrik ambu seti, solunum devresi, suni esnek 
akciğer balonu, lcd ekran, bluetooth modülü, oksijen ve 
nabız modülü, jamper kablo, bazer, hoparlör alımı okul 
tarafından finanse edilmiştir. 

Cihaz üretim ve yazılım aşamaları yukarıda belirtilen 
özelliklere göre kodlanarak prototip oluşturulmuştur.

 

Sonuç

Pozitif basınçlı (doğrudan solunum yoluna basınç) modern 
bir ventilasyon cihazı prototipi üretilmiştir. Bu cihaz hem 
bulunduğu ortamın oksijenini hem de harici bir kaynaktan 
gelen suni (sanayi) oksijeni hastaya ulaştırabilme özelliğine 
de sahiptir.

Öğrencilerin araştırma ve tasarım tabanlı öğrenme 
becerilerinin geliştirilmesi ve bir cihazın üretim aşamalarını 
yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanmıştır.

İnsanlığın yararına olacak bir cihaz üretimi ile aynı 
zamanda toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına 
katkı sağlanmıştır. 

Tasarlanan bu cihaz özgünlüğü, maliyeti ve salgın 
şartlarında en fazla ihtiyaç duyulan sağlık ürünü olması 
nedeniyle ulusal ve yerel basında büyük ilgi görmüştür. Bu 
durum hem öğrencilere motivasyon hem de okulumuzun 
tanıtımına katkı sağlamıştır. 
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Öneriler 

Bu çalışmanın geliştirilmesi ile ev tipi mekanik ventilatör 
cihazının seri üretimi sağlanabilir. Ar-ge çalışmalarında 
tasarım ve üretim ile öğrencilerin araştırma ve icat etme 
motivasyonları artacaktır. 

Piyasa şartlarına göre maliyeti çok uygun olan bu cihaz, 
laboratuvar ve atölye gibi geniş imkânlara sahip meslek 
liselerinde daha kolay üretilebilir. Bunun yanında döner 
sermaye üzerinden ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde iç 
piyasanın talebi karşılanabilir. 

Öğrencilerin bu tür çalışmalarda yer alması ve ürün 
geliştirme aşamalarını öğrenebilmesi için ar-ge çalışmaları 
yapan kurum, kuruluş veya şirketler ile iş birliği halinde 
bulunulmalıdır. 

Okulda yazılım, kodlama ve yenilikçi fikirler geliştiren 
teknoloji takımları oluşturulmalıdır. Bu takımın ürettiği 
projelerin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için üyelerinin farklı 
sınıf düzeylerinden olması önemlidir. 

Yenilikçi fikirlerin devamlılığı için kodlama çalışmaları 
sadece öğrencilere değil öğretmenlere yönelik de olmalıdır. 
Kodlama ve yazılım bilen öğretmenler ile öğrenci takımları 
eşleştirilebilir.

Okullarda yenilikçi fikirlerin önemsenmesi ve gerekli desteğin 
öğrenci ve öğretmenlere verilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin 
tecrübe edinmesi ve motivasyon artışı için geliştirilen 
ürünlerin yarışmalara katılımları sağlanmalıdır. Bu konuda 
okullara rehberlik yapılabilir. 
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21. yüzyıl becerileri ile donanmış genç öğrencilerin 
yetiştirilmesini gaye edinen GİTO Teknoloji Takımı; 
yaratıcılık, eleştirel düşünme, girişimcilik, sorumluluk ve 
takım ruhunu ekibi  oluşturan temel yapı taşları olarak 
kabul etmektedir.

Uzun vadede hedefleri teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve 
Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlamak; kısa vadede ise 
okul çevresinden başlayarak kız öğrencilerin mühendislik 
ve teknoloji alanında faaliyetlerini arttırmak, “imam hatip” 
ve “kadın” ifadelerinin mühendislik alanında toplum 
tarafından oluşturulan önyargılarını kırmak, çeşitli 
etkinlikler ve eğitimler düzenleyerek akademik dersler 
dışında öğrencileri robotik, yazılım, mekanik gibi farklı 
disiplinler ile tanıştırmak ve bu alanlara teşvik etmektir.

Yapılan faaliyetler sayesinde öğrencilerin kendilerini 
keşfetmesi ve gelecekteki hedeflerini belirlemesinde yol 
gösterici olması hedeflenmektedir. 3 boyutlu tasarımdan 
3 boyutlu yazıcılar kullanmaya, mekanik aksamların 
bağlantısından bir elektronik devreyi lehimlemeye, 
kod yazmaktan insansız bir araç üretmeye, yeri 
geldiğinde projelerine yatırım yapacak sponsorlarla 
görüşerek öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmesi 
amaçlanmıştır.

Faaliyetler 

Eğitim Süreci

Okulumuzda öncelikli olarak kodlama, robotik ve yazılım 
alanında çeşitli  eğitimler verilmiştir. Eğitimler neticesinde 
farklı takımlar kurulmuştur. Gito Techno Team de bu 
takımlardan biridir. 

GİTO Teknoloji Takımı/
Gito Techno Team

Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları

Kategorik Alan: Yazılım, 
Kodlama, Yenilikçi Fikirler, 
Teknolojik Üretim

Okul: Güngören İstanbul Ticaret 
Odası Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi (İstanbul)
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Gito Techno Team, Robotis Steam eğitim kitleri ile eğitim 
faaliyetlerine başlamış, algoritma mantığı ve yazımı, robot 
tasarlama ve R+Task isimli C++ tabanlı yazılım programı 
üzerinden kendi kodlarını yazmayı öğrenmişlerdir. 
Öğrenciler aralarındaki yarışmalarla eksik noktalarını 
saptamış ve kendilerini geliştirmişlerdir. 

Takım üyeleri Güney Kore’de FiraRoboWorld Cup 
Yarışmasına katılmıştır. Yarışmadan önce düzenlenen 
Fira Frontier Camp’a katılım sağlamış, üç günlük kamp 
süresince insansı robotlar hakkında teknik bilgiler, 
robotlarda görüntü işleme ve yazılım öğrenmişlerdir.

Takım üyelerinin sayısı her yıl artmış ve eğitimlerini 
geliştirmiştir. Bu kapsamda Pyhton yazılımı eğitimi 
almışlardır. Bu eğitimler süresince okulda seminerler 
düzenlenmiştir. Covid salgını sürecinde eğitimlerine online 
devam eden üyeler eğitimlere eksiksiz bir şekilde katılım 
sağlamıştır. 

Hackathon ve Ideathon Katılımı

Bu süreçte Gito Techno Team’in bazı üyeleri online 
hackathonlara katılarak güncel sorunlara teknolojik 
çözümler üretmeye çalışmışlardır. Bunlardan biri olan 
Covidathon’da 2 takım üyemiz Covid-19’a yönelik 
tasarladıkları projede 1.lik elde etmişlerdir. 

Takım, okul içi ideathon (fikir geliştirme ve proje kampı) 
düzenleyerek yeni üyelerin takıma girişi sağlanarak takımı 
geliştirme çalışmaları yapmışlardır.  Ideathon süresince 
doğal afetler,akıllı şehirler ve eğitim konularını ele alan 
katılımcılar ortaya özgün fikirler koymuşlardır. Takım 
üyeleri deneyim paylaşımı çalışmaları kapsamında Sivil 
Toplum Kuruluşları iş birliğinde öğrenci kamplarına 
katılarak tecrübelerini paylaşmışlardır.
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GİTO Teknoloji Takımı 9 öğrencinin liderliğinde toplam 
20 öğrenci ile kurulmuş, halihazırda 40’dan fazla öğrenci 
ile yoluna devam etmektedir. Şu anda aktif olarak üç ayrı 
proje geliştiren takım; insansız su altı aracı, insansız hava 
aracı ve roket üretmekte ve geliştirmektedir.

Gito Techno Team, kurulduğu ilk yıl Steam Cup Turkey 
yarışmasında Şehir Yarışçısı, Otonom Yüreme ve Otonom 
Araç kategorilerinde 1.lik elde etmiştir. Aynı yıl Güney 
Kore’de düzenlenen FiraRoboWorld Cup’a (Dünya Robot 
Sporları Yarışması) davet edilmiştir. Burada Huro Cup, City 
Racer (Şehir Yarışçısı), Robot Sporları ve İmkansız Görev 
kategorilerinde yarışmıştır. İmkansız Görev Kategorisinde 
verilen süre içinde tasarladıkları robotu yazılım ve mekanik  
yönü olmak üzere  tam zamanında yarış pistine koyarak 
Dünya 3.lüğünü elde etmiştir.

 Yine TEKNOFEST 2020 yılı İnsansız Su Altı kategorisinde 
finale kalmayı başarmıştır. TEKNOFEST 2021’de ise 3 
takımla Drone, Roket ve İnsansız Su Altı kategorilerinde 
final aşamaları için çalışmalarına devam etmektedir. 

GİTO Teknoloji Takımı, bir imam hatip lisesinde 
kız öğrencilerin başlattığı bir başarı hikayesidir. Bu 
çalışmalar öğrencilerin özgüven, nitelik ve daha birçok 
açıdan gelişmesini sağlamıştır. Yapılan faaliyetler, katılım 
sağlanan seminerler veya yarışmalar, arasında seçim 
yapılırken öncelik öğrencinin kendini geliştirmesi yönünde 
olmuştur. 

Bu kapsamda öğrenciler üç boyutlu tasarım yapmakla 
başlayıp üç boyutlu yazıcı kullanmayı öğrenenler, 
mekanik aksamların bağlantısını öğrenip lehim yapma ile 
devam eden öğrenciler, kod yazmayı öğrendikten sonra 
insansız bir aracın hareket etmesini sağlayanlar ve maddi 
ve manevi destek için sponsorlar ile görüşmeler yapanlar 
olmuşlardır. 
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Öneriler

GİTO Teknoloji Takımı ekibinin en önemli mottolarından 
biri şöyledir; bir amaç uğruna atılan her adım önem arz 
etmektedir, bu ufak adımlar birleşerek yolun sonundaki 
başarıya ulaştırır. GİTO Teknoloji Takımı, kurulması ufak 
bir adımdı. Fakat bu adım atılmasaydı şu anki konumuna, 
başarısına ulaşamazdı. Başarı, küçük başlayıp büyük 
hayaller kurmaktır; istikrarlı bir şekilde çalışmak ve azim 
ise başarının anahtarıdır. Unutulmamalıdır ki; büyük 
başarılar, küçük eylemlerin bütünüdür. Bunun için 
“Harekete Geçin.”

Eğitmenlerin ve okul idaresinin öğrencilere projeleri 
için gerekli imkanları sağlaması öğrencilerin daha 
özgün, kaliteli ve başarılı projeler ortaya koymasına yol 
açmaktadır. Okul içerisinde öğrencilerin çalışmalarını 
yapabileceği, malzemelerini muhafaza edebilecekleri bir 
laboratuvarın tahsis edilmesi öğrencilerin düzenli ve planlı 
çalışmalarına yardımcı olmaktadır. 

Düzenlenen eğitimlerin ve seminerlerin öğrencilerin 
istekleri dikkate alınarak yapılması çalışmalarındaki 
verimlerini arttırmakta, geleceğe dönük projelerinde onları 
teşvik etmektedir.

Öğrencilerin kendilerine uygun alanları bulmalarında, 
katıldıkları yarışmalar büyük önem arz ediyor; çeşitli 
alanlarda çalışabilecekleri ve her görevi tanıyıp o kısımda 
bir şeyler ürettikleri bölümler görmesi kendi için en uygun 
olanının bulunması motivasyonu artıran bir unsurdur.  
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Vizyoner Hedefler Projesi, lise çağındaki kız öğrencilerine 
yönelik geliştirilen, öğrencilerin kendi inisiyatifleri ile 
öğrenme sorumluluğu alarak, nitelikli deneyimler yoluyla 
kendileri ve toplum için yüksek katma değer üretmelerini 
teşvik eden ve onlara fırsat sunan bir gelişim programıdır.

Öğrenmeyi, bilinçli bir yolculuğa dönüştüren bir konsept 
olan VİZE Projesi, sınıf duvarlarının çok ötesine geçen 
ve lise çağındaki kız öğrencileri okulun ötesindeki farklı 
ve dinamik bir dünyaya güçlü bir şekilde hazırlamayı 
amaçlamaktadır. 

Bugünün gençlerinin bundan on ya da yirmi yıl sonra neler 
bilmesi gerektiğini kesin olarak tahmin edemeyeceğimize 
göre, önemli olan onlara ne öğrettiğimiz değil, kendi 
kendilerine öğrenmeyi nasıl öğrenebilecekleri konusu önem 
kazanmaktadır. Yani eğitimin asıl önemli görevi, çocuklara 
nasıl öğrenebileceklerini öğretmek, onları öğrenmek 
istemeye yöneltmek, merakı beslemek, hayret duygusunu 
cesaretlendirmek, bugün sormayı bile bilmediğimiz pek 
çok sorunun cevaplarını bulmak için ellerinde araçların 
olacağına dair onlara güven aşılamaktır. 

Faaliyetler

Programda sistemli şekilde tasarlanmış ilerleme (İlerleme 
haritası, kontrol noktaları, gelişmiş ölçekler,seçkin 
öğrenme kaynakları, görev takvimi), oyun mekanikleri 
(seviye, puan, rozet, sertifika), dijital portfolyo ve mentörlük 
desteği (kontrol, geri bildirim) özellikleri bulunmaktadır. 

Vizyoner Hedefler 
(VİZE) Projesi

Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları

Kategorik Alan: Öğrenme 
Ortamları

Okul: Tenzile Erdoğan Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(İstanbul)
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Programdaki Vizyoner Hedefler

Programda her hedefte görev, gösterge ve aksiyonlar 
bulunmaktadır. Görevler hangi becerilerin hedeflendiğini 
aksiyonlar ise yapılması gereken iş ve etkinlikleri ifade 
etmektedir. 

Hedef 1: Liderlik Yetkinlikleri

Görev 1: Liderlik hakkında farkındalık kazanmak, anlayış, 
entelektüel ve kültürel birikim edinmek

Görev 2: Liderliği modellemek, lider davranışlarının 
gözlenmesi, analiz edilmesi, hayata geçirilmesi

Görev 3: Hitabet, ikna etme, müzakere becerilerini 
kazanmak

Görev 4: Karar alma, strateji belirleme ve organizasyon 
becerileri kazanmak

Hedef 2: Girişimcilik Becerileri 

Görev 1: Girişimcilik hakkında literatür, terminoloji ve 
kültürel birikim edinmek, girişimcilik dünyasını anlamak

Görev 2: Girişimcilerin deneyimlerini anlamak, yaşadıkları 
süreçleri analiz etmek

Görev 3: Girişimcilik ekosistemini tanımak, profesyonel 
girişimcilik eğitimi almak

Görev 4: Girişimci olmak

Hedef 3: Topluma Hizmet Uygulamaları

Görev 1: Toplumsal sorunlara duyarlı olmak, bir anlayış 
geliştirmek

Görev 2: Topluma fayda sağlayan çalışmalara değer 
vermek

Görev 3: Toplumsal fayda sunan girişimde bulunmak ve 
deneyim yaşamak
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Programa katılan öğrenciler hedefin görevleri kapsamında 
aksiyonları yerine getirmekle sorumludur. Her öğrenci 
istediği hedeften başlayabilir. Öğrencilere tüm kaynaklar, 
dokümanlar ve hedef- görevleri değerlendirme kriter 
listesi bir dosya halinde verilir. Kriterlere uygun şekilde 
görevlerde ilerledikçe puan ve rozetler kazanılır. Bir 
görevde yeterlilik sağlayamayan öğrenciler, bir sonraki 
görev tarihinde telafi etme sorumluluğuna sahiptir. Aynı 
zamanda yeni görevleri de gerçekleştirmek durumundadır. 
Sene sonunda portfolyalar (İçinde sunumlar, fotoğraf ve 
videolar, anket vb. dokümanlar, raporlar yer alır.) sözlü 
ve yazılı olarak jüri önünde savunulur. Üst üste 2 görevde 
(Görevler içinde okuma listesi, izleme listesi, online ders, 
gezi ve sunu bulunur.).yeterlilik gösteremeyen öğrenci 
görev dışı kalır.  

Sonuç

VİZE Projesine 313 öğrenci katılmış, 291 öğrenci projenin ilk 
görevini başarıyla tamamlamıştır. Görev 1’in Rozet Töreni 
Mahinur Özdemir Göktaş katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 3 
rozet töreni daha yapılacaktır. 

Liderlik yetkinlikleri hedefi Görev 1 için öğrenciler liderliği 
modelleyerek İstanbul’un önde gelen kadın liderleri ile 
görüşmüştür. 

Girişimcilik hedefi için literatür, terminoloji ve kültürel 
birikim edinerek, girişimcilik dünyasını tanımış, 
girişimcilik şirketlerini ziyaret etmiş ve dünyanın önde 
gelen üniversitelerinden online eğitim alarak girişimcilik 
hakkında zengin bir anlayış kazanmışlardır.
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Topluma Hizmet Uygulamaları hedefi için engelsiz yaşam 
merkezindeki kişilerin topluma kazandırılması noktasında 
çalışmalar yapmış, otizm ile ilgili çalışmalar yaparak 
farkındalığın gelişmesini sağlamışlardır.

VİZE Programındaki etkinlikler ile öğrencilerin okuma 
alışkanlıklarında değişim ve gelişim sağlanmış, not alarak 
okuma, analiz ve sentez yapma becerileri elde edilmiş, 
farklı argümanlarla yeni düşünceler üretme kazanımı 
edinilmiş, okuduğunu, gördüğünü, izlediğini raporlaştırma 
ve sunma deneyimi kazanmış, mülakat ve röportaj yapma 
deneyimleri yaşanmış, online dersler ile sertifika hakkına 
sahip olunmuştur. 

Öneriler 

VİZE Programı tüm okullarda uygulanabilir bir programdır. 
Programdaki aksiyon ve etkinlik listeleri sistemli bir 
şekilde güncellenebilir. Salgın sürecinde aksiyonlarda 
yer alan gezi ve gözlemler online olarak yapılmıştır. Bu 
çalışmaların yerinde yapılması daha verimli sonuç elde 
edilmesini sağlayabilir.

Program ile öğrenciler iletişim becerisi yüksek ve öz 
güvenli kişiliği ile okul içi ve okul dışındaki alanlarda 
kendini daha güçlü ifade edebilmekte ve topluma faydalı 
işlere öncü olmaktadır. Bu anlamda öğrencilerin VİZE 
çalışmaları kitap haline getirilebilir, raporlar İngilizce ve 
Arapça’ya çevrilip yayınlanabilir. Programın yaygınlaşması 
için okullarda konfreranslar düzenlenebilir. Elde edilen 
çıktılar ve çalışmalar sosyal medya hesaplarında veya 
sergilerde tanıtılabilir. 

 



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Artar...Artar...””

108

BAŞARILI ÖRNEKLER

Amaç

Dünya hızlı bir dönüşüm yaşamaktadır. Bugünün 
öğrencilerinin yarının yetişkinleri ve iş hayatında rol alacak 
olan insanları olacağı düşünüldüğünde her öğrencinin 
edinmesi gereken dijital becerilerin gerekliliği ortadadır. 

Eğitim ortamlarında kullanımı gittikçe yaygınlaşan Web 
2.0 araçları kişilerin eş zamanlı etkileşerek iş birliği içinde 
bilgi, içerik vb. üretmelerine ve paylaşmalarına imkân 
tanımaktadır. Eğitim ortamlarında en sık kullanılan Web 
2.0 araçları Youtube, Nearpod, Quizzez, Canva, Padlet, 
Kahoot gibi uygulamalardır. 

Uzaktan eğitim dönemi hem öğretmenlerin hem öğrencilerin 
Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik yetkinliklerini 
arttırmalarına uygun bir fırsat sunmuştur. Bu kapsamda 
rehberlik hizmetlerinin yıllık planında yer alan “Teknolojinin 
Bilinçli Kullanımı” kazanımına ilişkin etkinlikler “Birlikte 
Öğreniyoruz” projesi ile gerçekleştirilmiştir.

Akran eğitimi yöntemiyle yapılan çalışma öğrencilerin 
topluluk önünde konuşma ve sunum becerilerinin 
gelişmesi,  konuyu anlatmak için ayrıntılı bilgi edinmesi 
ve bunları anlatarak kalıcı hale getirmesi,  teknolojinin 
üretim amacıyla kullanılıyor olduğunu görerek örnek 
almaları kazanımlarını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 
Öğrencilerin öğretmenlerine Web 2.0 araçlarının kullanımı 
konusunda katkı sağlamasıyla da paydaşlar arasında 
iş birliğinin artması ve okul iklimine katkı sağlanması 
hedeflenmiştir.  

Birlikte 
Öğreniyoruz

Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları

Kategorik Alan: Rehberlik 
Hizmetleri

Okul: Çamlıca Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (İstanbul)
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Faaliyetler

Web 2.0 araçlarının kullanımıyla ilgili araştırmalar 
incelenmiş ve gençlerin bu araçları kullanma amacı analiz 
edilmiştir. Buna göre öğrencilerin teknolojideki ve dijital 
ortamlardaki ürünleri sadece tüketen değil üreten olmaları 
gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Web 2.0 ile Kendin Tasarla ve Öğret

Web 2.0 araçlarından iyi bildikleri birini arkadaşlarına 
anlatmaları için gönüllü öğrencilere ulaşılmıştır. Bunun 
için özel bir afiş hazırlanmıştır. Bu öğrencilerin eğitimlerini 
gerçekleştirmeleri için çevrimiçi ortam sağlanmıştır. 
Eğitimlerin duyuru afişlerini de öğrenciler kendileri 
tasarlamışlardır. 

Öğrenciler Öğretmenlere Öğretiyor

Proje kapsamında Canva, Nearpod, Quizzez ve Kahoot 
uygulamalı eğitimleri yapılmıştır. Eğitimlere öğrencilerle 
birlikte öğretmenler de katılmış, uygulamalar hakkında 
bilgi edinmişlerdir. Yine her katılımcı uygulamalara 
katılarak ürün ortaya koymuştur.

Eğitimlerde öğrenilen Web 2.0 araçlarıyla yapılan ürünler 
için yarışma düzenlenmiştir. Yine bir konu hakkındaki 
özet bilgileri bu araçlarla sunma çalışmaları yapılmıştır.

Projeye daha çok öğrencinin katılımı için tanıtım faaliyetleri 
yapılmıştır. Yine proje süreci içerisinde katılımcıların 
görüşleri alınmış, öğrenci ve öğretmenlerle mülakat 
yapılmıştır.  
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Sonuç

Öğrenciler, belirtilen Web 2.0 araçlarında içerik üreticisi 
olmaları için yeni yöntemler öğrenmiştir. Eğitimlere 30-
55 yaş aralığındaki 25 idareci ve öğretmen, 14-18 yaş 
aralığındaki 72 kız öğrenci katılmıştır. 

Öğretmenler öğrendikleri Web 2.0 araçları ile içerikler 
hazırlayarak dersleri daha aktif hale getirmiş, öğrencilerin 
bu sayede derslere daha fazla katılımı sağlanmıştır. 
Nearpod’da yarışmalar düzenlenmiş, Canva’da önemli 
bilgiler afiş halinde sunulmuştur. 

Eğitimi veren öğrencilerin e-okul portfolyolarına sosyal 
faaliyet düzenleyicisi olduğu bilgisi eklenmiş ve bu 
öğrenciler okul tarafından ödüllendirilmiştir. Eğitime 
katılanlar farklı bir deneyim ile teknolojik araçları 
kullanma konusunda beceri elde etmiş ve eğitime ilişkin 
olumlu geri dönüşler olmuştur.

Katılımcıların Görüşlerinden Örnekler 

“Canva’yı, Nearpod’u ve Kahoot’u uzaktan eğitim boyunca 
derslerimde kullandım. Şu anda çok rahatlıkla bir sınav, 
ilgi çekici sunumlar hazırlayabiliyorum.” Fatma Betül 
Keskinoğlu – Fen Bilgisi Öğretmeni

“Bu uygulamaları hep öğrenmek istiyordum. Okul 
içerisinde böyle bir fırsatın oluşturulması gerçekten bizler 
için çok iyi oldu. Ayrıca dersine girdiğim öğrencilerden 
ders almak da ayrıca gurur vericiydi. Teşekkürler.” Hilal 
Cengiz – Meslek Dersleri Öğretmeni

“Canva’yı biliyordum ancak Nearpod’a daha önce hiç 
girmemiştim. Ama ikisine de katıldım. Arkadaşlarımız çok 
güzel anlattı. Teşekkürler.” Zehra Hancıoğlu – Öğrenci
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Öneriler

Birden çok duyuya hitap ederek dersi kalıcı hale getirmeyi 
kolaylaştırması, farklı zeka türlerine hitap etmesi, grup 
çalışmalarına olanak tanıması vb. yönlerinden Web 2.0 
araçlarının bir çok faydası bulunmaktadır. Bu araçlar 
öğrencilerin derslerde daha aktif olmasına, bir ürün ortaya 
çıkarmasına, sınıf dışı ortamlarda da kullanabilmesine 
ve ortaya konan ürüne yönelik önerilerin anında 
uygulanabilmesine olanak tanımasıyla da çok kullanışlıdır.

Her okulda Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik 
uygulamalı eğitimler hem öğrencilere hem öğretmenlere 
yönelik yapılabilir. Bu eğitimler yüz yüze verilebileceği gibi 
çevrimiçi ortamlarda da verilebilir. Ürünlere yönelik öneri ve 
tespitlerin uygulama esnasında yapılması önemlidir.  Web 
2.0 araçlarıyla birlikte el becerileri, takı tasarımı, mutfak 
becerileri, çizim teknikleri gibi uygulamalı faaliyetler akran 
öğretimine dayalı olarak, sanal sınıflarda gerçekleştirilebilir 
ve öğrencilerin arkadaşlarıyla çalışmalarını paylaşmaları 
sağlanabilir. 

Öğrencilerin eğitimini verecekleri uygulamaya ilişkin 
uzman kişilerle görüşmesi de önemlidir. Eğitimlere 
öğretmen ve öğrencilerle birlikte veliler de katılımcı 
olarak dahil edilebilir. Farklı okullardaki öğretmenlere de 
eğitimler verilebilir. 
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Amaç 

Günümüz teknolojileri ile doğar doğmaz tanışan dijital yerli 
çocuklar dijital araçların sunduğu öğrenme fırsatlarından 
yaralanırken bazı ciddi risk ve tehlikelerle de karşı karşıya 
kalmaktadır. Genellikle çocuklar teknoloji kullanımında 
ebeveynlerinden daha fazla bilgi sahibidir. Artan teknoloji 
kullanım süresi nedeniyle ebeveynler ile çocukları arasında 
teknoloji kullanımı konusunda problemler ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını daha 
doğru yönlendirebilmeleri, teknolojinin zararlı etkilerinden 
koruyabilmeleri için teknolojik gelişmeler ve bunların 
kullanımları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 

Ebeveynlerin dijital okuryazarlık ve dijitalleşen dünyada 
değişen ebeveyn rolleriyle ilgili farkındalıklarının 
yeterli düzeyde olmadığı, genelde çocuklarını korumak 
için teknoloji kullanımını yasaklamayı tercih ettikleri 
görülmektedir. Bu aile içi iletişime zarar vermektedir. 
Bu bağlamda anne babalara, çocuklarına teknolojinin 
doğru kullanımı konusunda rehberlik edebilmeleri için 
dijital ebeveynlik öz yeterlik düzeylerinin artırılmasına 
yönelik eğitimlerin verilmesi amaçlanmıştır.  Bu amaç 
doğrultusunda projede ön test - son test tek gruplu 
deneysel bir yöntem kullanılmıştır. Çalışmaya okulumuz 
velisi olan 62 ebeveyn katılmıştır.

Faaliyetler

Eğitici İçeriklerin Üretimi Öncesi Ön Hazırlıklar

Eğitim içeriklerinin hazırlanması için literatür taraması 
yapılmıştır. Ebeveynlerin dijital okuryazarlık için sahip 
olması gereken bilgi ve beceriler, bu alanda yapılan 
uygulama örnekleri hakkında bilgi toplanmıştır. Okullarda 
ve halk eğitim merkezlerinde dijital ebeveynliğe yönelik 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. Yaman 

Dijital E-Beveynlik
Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları

Kategorik Alan: Rehberlik 
Hizmetleri

Okul: Ali Öztaylan Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Balıkesir)
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(2018) tarafından geliştirilen “Dijital Ebeveynlik Öz Yeterlik 
Ölçeği” maddeleri dikkate alınarak içeriklerin kazanımları 
belirlenmiştir.

Eğitim Duyurusu

Eğitim duyurusu okul sosyal medya hesapları ve veli 
grupları aracılığı ile yapılmış ve çalışmaya katılacak 
ebeveynler belirlenmiştir. Uygulama öncesi gönüllü 
ebeveynler ile çevrim içi bir platform üzerinden çalışmanın 
amacı ve neler yapılacağına yönelik toplantı yapılmıştır. 

Mekân ve zaman sınırı olmaması nedeniyle paylaşımlar 
sosyal medya araçlarından “Instagram” üzerinden 
yapılmıştır. Bu platformda “Dijital Ebeveyn Olmak” isimli 
bir hesap açılmış ve ebeveynlerin bu hesabı takip etmeleri 
sağlanmıştır.

“Dijital Ebeveyn Olmak”

Eğitim içeriklerinde farkındalık, dijital okuryazarlık, dijital 
güvenlik ve dijital iletişim alanına yönelik kazanımlar 
temel alınmıştır. 

İçerikler hazırlanırken Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak, 
Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek ve Bir Yeni Bildiriminiz 
Var kitaplarından faydalanılmıştır.

www.gim.org.tr, guvenlicocuk.org.tr, btk.gov.tr, 
guvenliweb.org.tr, farkındayız.gov.tr, güvenlioyna.org.tr, 
internetyardım.org.tr ve ihbarweb.org.tr web sitelerinden 
yararlanılmıştır.

Kazanımlara ilişkin video, metin, infografik ve 
animasyonlardan oluşan 44 içerik üretilmiş ve içerik 
üretimi devam etmektedir. Öğrenciler tarafından 
hazırlanan içerikler 4 hafta boyunca her gün düzenli 
olarak paylaşılmıştır.
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İstenmeyen e-posta ve mesajların nasıl engelleneceğini 
bilir.

Olumsuz içeriklere sahip web sitelerini engelleyebilir.

Siber zorbalık nedir ve çocuğunu buna karşı nasıl 
koruyacağını bilir.

Yasaklamanın değil, sınırlamanın ve kontrol etmenin 
gerekli olduğunu bilir.

Çocuğuna çevrim içi ortamda yaşayabileceği her türlü 
olumsuzlukta kendisi ile konuşabileceği güvenini verir.

Sonuç

Dijital yerli öğrenciler tarafından 44 içerik üretilmiş, 62 
ebeveyn ile paylaşılmıştır. 

Uygulama, ilçemizde bulunan imam hatip okullarının veli 
gruplarında proje sosyal medya hesabı “Dijital Ebeveyn 
Olmak” adıyla paylaşılmış, takipçi ebeveynlerin olumlu 
geri dönütleriyle birlikte takipçi sayısı artarak 504 kişiye 
ulaşmıştır.

Uygulama, ebeveynlerin dijital ebeveynlik öz yeterlik 
düzeyine olumlu etki etmiş ve bu konuda farkındalık 
oluşturmuştur. 

Uygulama sonrasında katılımcı anne babaların dijital 
okuryazarlık, dijital güvenlik, dijital iletişim ve ölçeğin 
geneline ilişkin ön test ve son test puanları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
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İçeriklerin dijital yerli gençler tarafından hazırlanmış, 
teknoloji kullanımında ebeveynleri ile çatışma içerisinde 
olan gençlere sorunun çözümü olmaları fırsatı verilmiştir.

Ebeveynler çocukları ile daha iyi iletişim kurmuş, onları 
teknoloji kullanımında doğru yönlendirebilmişlerdir.  

Öneriler

Veli rehberlik hizmetleri kapsamında, anne ve babaların 
dijital dünyada da ebeveynlik rolü üstlenip bilinçli internet 
ve teknoloji kullanımı konusunda ve dijital ebeveynlik 
öz yeterliklerinin artırılmasına yönelik ücretsiz uzaktan 
eğitimler verilebilir. 

Okullar veli rehberlik çalışmalarında sosyal medya 
ağlarından daha fazla yararlanabilir. Hazırlanan eğitim 
içerikleri internet erişimi olmayan anne babalar için yazılı 
kaynak olarak dağıtılabilir.

Okullar veli toplantılarında ebeveynlere yönelik güvenlinet, 
güvenliweb, güvenliçocuk, güvenlioyna, internetyardım 
ve ihbarweb gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
tarafından hazırlanan bilgilendirici sitelerden 
faydalanabilir.

Projenin daha fazla ebeveyne ulaşması için hazırlanan 
içerikler okullar aracılığıyla yaygınlaştırılabilir. Bu konuda 
dijital ebeveynlik kılavuzu hazırlanması amaçlanmaktadır. 
Kılavuz hazırlama sürecine veliler dahil edilebilir. Bu 
kılavuz yardımıyla da dijital ebeveynliğe yönelik seminerler 
düzenlenebilir, çevrimiçi platformlar aracılığıyla Türkiye 
genelinde velilere ulaşılabilir. Bu hususta Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Evin Okula Yakınlaşması 
ve Değişen Anne Baba Rolleri” projesi önemli bir dayanak 
olabilir.
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Öğrencilerin grup çalışmalarında kurduğu etkileşimler 
onların öğrenme ve beceri düzeylerini geliştirmektedir. Bu 
gerçekten hareketle eleştirel yaklaşım, problem çözme, 
işbirliği, yaratıcılık ve yenilenme, üretkenlik, liderlik ve 
sorumluluk gibi 21. yüzyıl becerilerine kaynaklık eden 
robotik kodlama, tasarım, yazılım çalışmalarına öncelik 
verilmiştir.

Öğrencilere bu çalışmalar sayesinde kazandırılacak 
becerilerin öğrencinin tüm branşlardaki akademik 
başarısını da olumlu yönde etkileyeceği muhakkaktır.

En kalıcı öğrenmeler öğrencinin birebir, sahada kendisinin 
yaparak yaşayarak öğrendiği, problemlere çözüm bulduğu 
çalışmalarda gerçekleşmektedir. Bu tür çalışmaların 
sonucunda ortaya bir ürün çıkmakta  ve başarma duygusu 
hissedilmektedir. 

Öğrencilerin yarışmalara katılımı, farklı platformlarda 
ürünlerini ortaya koyması, onların bireysel gelişimine 
katkı sağladığı gibi okul tanıtımı bakımından da önemlidir. 

Bu amaçla okulumuza teknolojik altyapı sağlamak ve 
eğitim vizyonu olarak teknoloji alanında gelişmelere 
öncülük etmek için okulumuza bilişim merkezinin 
kurulmasını sağlamak da amaçlarımızdandır. 

Hayal Et 
Gerçekleştir

Tematik Alan: Ar-Ge ve Proje 
Uygulamaları

Kategorik Alan: Yazılım, 
Kodlama, Yenilikçi Fikirler, 
Teknolojik Üretim

Okul: Yusuf Bahri Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Ordu)
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Faaliyetler

Proje ile ilgili bilgi sahibi olmak için hem literatür ve bu alana 
yönelik yapılan çalışmalar dikkatle incelenmiş hem de saha 
analizleri yapılarak envanter oluşturulmuştur. Bu alanda 
çalışma yürüten birçok okul, eğitim merkezi ile iletişime 
geçilmiştir. 

Robotik kodlama ve yazılım alanında ekip ve ekipmanlar 
oluşturulmaya başlanmıştır. Başlangıç olarak hazır lego eğitim 
setleri kullanılmıştır. Tasarım ürünü olan forklift robot okulda 
TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliğinde yer almıştır. Bu çalışmayı 
ilerleterek ilçe düzeyinde gerçekleştirilen bilim şenliğinde ikinci 
forklift robot gösteriye sunulmuştur. 

Proje için gereken finansman yarışmalar esnasında tedarik 
edilmiştir.  İlerleyen süreçte ulusal ve uluslararası düzeyde 
katıldığımız turnuvalarda ise giderlerin fazla olması sebebiyle 
sponsorlar desteğiyle finansman sağlanmıştır. 
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Sonuç

Projede görev alan öğrencilerin kazandığı analitik düşünme, 
problem çözme, tasarım ve yazılım becerilerinin, öğrencinin 
tüm branşlardaki akademik başarısını da olumlu yönde 
etkilemesi önemli sonuçlardan biridir. Ulusal düzeyde elde 
edilen başarıların tüm öğrenciler tarafından okula aidiyet 
duygusu kazandırması da önemli bir kazanımdır. 

İl düzeyinde yapılan birçok yarışmaya katılım sağlanmış 
ve başarılar elde edilmiştir. Konya’da yapılan “Ulusal 
Eğitim Robotları Yarışması”nda Türkiye 2’nciliği elde 
edilmiştir. Bu başarı okulumuza Çin’in Şanghay şehrinde 
düzenlenen, farklı ülkelerden 10.000 katılımcının olduğu 
Dünya Eğitim Robotları Yarışmasına (WER) katılma fırsatı 
vermiştir. Burada en iyi takım ödülü kazanan takımımız, 
Türkiye’den katılan 7 takımla birlikte ülkemizi temsil etme 
gururunu yaşamıştır. 

TEKNOFEST Liselerarası İHA Kategorisinde Kavramsal 
Tasarım Raporu Türkiye 23’üncüsü olarak bir üst tura 
katılma hakkı elde etmiştir. Çalışmaları heyecan ve yoğun 
tempoyla devam eden bu süreç okulumuzda olduğu kadar 
ilçemiz ve ilimizde de ilgiyle takip edilmektedir. Proje uçuş 
videosu https://www.youtube.com/watch?v=gGDQ_
Y7RfjM  linkinde yer almaktadır.

Bilişim ve teknoloji alanında yapılan ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda öğrencilerimiz grup çalışması, yardımlaşma, 
liderlik, akran eğitimi, uluslararası düzeyde karşılıklı 
iletişim, tecrübe paylaşımı, 3 boyutlu düşünme gibi birçok 
konuda gelişim fırsatı yakalamıştır.
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Bu tür projelere öncülük ettiğinden dolayı ilçeye 
yapılacak olan Bilişim Merkezi, İHA Robotik Kodlama 
Atölye yatırımlarında öncelik hakkı kazanma amacını 
gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır. 

Öneriler

21. yüzyıl becerileri çerçevesinde Endüstri 4.0’a geçiş 
kapsamında teknolojik, elektronik ve robotik alanlarda 
çalışmaya başlamamış veya teknolojik yarışmalara 
katılmamış okullara bu sürecin, sanılanın aksine, belli 
bir imkân ve donanımla başlamaya gerek olmadığını 
belirtmek önemlidir. Bu süreçte gelişim ve malzeme 
tedariki zamanla olmaktadır. Robotik, kodlama, yazılım 
gibi alanlarda çalışmalar yapan okullarla iletişime geçmek 
ve onların tecrübelerinden faydalanmak bir başlangıç 
noktası olabilir.

Robotik kodlama, İHA yapımı, yazılım konularında temel 
meseleleri ve dikkat edilecek konuları içeren kılavuz, video 
vb. dokümanlar istifadeye sunulabilir. Proje evraklarını 
hazırlarken örnek/hazır proje evrakları istifadeye 
sunulabilir.

Okullar yarışma ayrımı yapmaksızın öğrencilerine faydalı 
olacağını düşündüğü her platformda yer almalıdır. 
Bunun için okulda birden fazla ekip kurulabilir, bu 
ekipler arasından seçim yapılarak turnuva ve yarışmalara 
katılım sağlanabilir. Bu çalışmalara gönül veren okullar 
olumsuzluklar karşısında vazgeçmemeli, yıkıcı eleştirilere, 
maddi imkânsızlıklara karşı yılmadan çalışmalarını 
sürdürmelidir.



AKADEMİK GELİŞİM VE  
BİLİMSEL FAALİYETLER



Kaliteli Eğitim ve Sürekli Etkin Rehberlik (KEVSER)

Kariyerine Işık Tut

V Başarı

Mesleğimde Bir Gün Projesi

Mevkîf-i Tevârih/Chronicles Station

Pardon

Üç Lisan ve İnsan

Sanal Okul

Ekrandan Yansıyan Coğrafyalar

Farkında Olmadan Yitirdiğimiz Hazinemiz: Kişisel Verilerimiz 
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“İyi bir eğitimcinin en önemli özelliği, öğrencilerini kendisinin bile 
daha önce gitmediği yeni yerlere götürebilmesidir.”

Koç kavramı, insanların performansını ve öğrenme yeteneğini 
geliştiren, kişiye özel gelişim yolculuğunda, belirlediği amaçlar 
doğrultusunda harekete geçmesinde yol arkadaşlığı yapan 
profesyonel rehber; çeşitli iş durumlarına kişiyi hazırlayan ve 
farklı perspektifler veren, bir insanın potansiyel performansını 
maksimum seviyeye çıkaran kişi olarak ifade edilmektedir. 
Sivas’ın ilk proje imam hatip lisesi olarak açılan İhramcızade 
Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim koçluğu sistemi olarak 
KEVSER’i uygulamaya başlamıştır. 

Yunus Emre’nin “Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı” dizesiyle 
önemini ifade ettiği kelimeler, insan yaşamında çok etkilidir. Bu 
bağlamda öğrencilerimizin geleceğini şekillendirmede önemli 
bir rol üstlenecek bu projenin ismi seçilirken titiz bir araştırma 
yapılmış, Kaliteli Eğitim ve Sürekli Etkin Rehberlik ifadesinin 
kısaltması olan KEVSER kelimesinin ses ve anlam bakımından 
uygun olduğu değerlendirilerek proje adı olmasına karar 
verilmiştir.

Faaliyetler

Proje için koçluk sistemi araştırıldı. Sistemi uygulayan bazı 
okulların verileri incelendi. Kaynak taraması yapıldı, uygulama 
örnekleri, akademik koçluk raporları incelendi. Sistem mantığı 
içerisinde çok yönlü olarak tasarlanan proje on üç alt başlıktan 
oluşmaktadır. 

DYK Kursları

Projenin belkemiğini oluşturmaktadır. Yıl boyunca iyi planlanan 
ve etkili bir şekilde sürdürülen DYK kurslarına katılım yüzde 
doksanın üzerinde gerçekleşmektedir. 

Okul Sonrası Etütler

Hafta içi her gün etüt ve soru çözümü yapılmaktadır. Öğrenciler 
randevu listesine isimlerini yazarak branş öğretmeninden bire 
bir ders dinleme imkânına sahip olabilmektedir.

Kaliteli Eğitim 
ve Sürekli Etkin 

Rehberlik (KEVSER)
Tematik Alan: Akademik 
Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Kategorik Alan: Eğitim Koçluğu

Okul: İhramcızade Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Sivas)

Derecesi: Birincilik
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Akran Eğitimi (Uzman Öğrenci Sistemi)

Öğretmek, yeniden öğrenmektir ilkesinden yola çıkılarak 
geliştirilen bu sistemle öğrenciler akranlarına ders anlatabilmekte, 
birbirlerine soru sorabilmektedir. Uzman öğrencilerimiz özel 
yaka kartları taşımakta kendileri için belirlenen uzman öğrenci 
sınıfında akranlarının ve alt sınıfların sorularını çözmekte, ihtiyaç 
duyulan konularda rehberlik etmektedir. 

Kitap Okuma Etkinliği (3K)

Öğrenciler her hafta okul kütüphanesinde, belirlenen saatlerde 
kahve ve kurabiye eşliğinde kitap okumaktadır. Öğrenciler 
kitaplarda kendilerini etkileyen cümle veya bölümleri 
kütüphanedeki anı defterine yazmaktadır. Bu etkinlikte kitap 
müzakereleri de bulunmaktadır. 

Konu Takip Çizelgeleri

Her öğrenci için öğretim yılı başında tüm branşları kapsayan bir 
portfolyo dosyası hazırlanmaktadır. Her dersin konularının yer 
aldığı çizelgeler her branşın öğretmeni tarafından takip edilmekte 
ve periyodik olarak öğrencilere dönüt verilmektedir.

Öğrenci Değerlendirme Günleri

Branş öğretmenleri öğrenci değerlendirme toplantıları 
kapsamında öğrencilerle görüşmekte, portfolyo dosyaları, konu 
takip çizelgeleri incelenerek düzeltme ve öneriler yapılmaktadır. 

Deneme Sınavları

Planlı ve düzenli deneme sınavları yapılmakta ve sonuçlar 
değerlendirilmektedir. İl ve ülke genelinde yapılan deneme 
sınavlarına katılım öğrencilere stres yönetimi, etkili zaman 
kullanımı, kendine özgü sınav stratejileri geliştirme gibi birçok 
olanak sağlamaktadır. 

Ders Çalışma Kampları 

Ara tatillerde ve yaz tatilinde tam zamanlı çalışma kampları 
öğrencileri motive etmekte, düzenli ders çalışma alışkanlığı 
kazandırmakta, öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişimi de 
güçlendirmektedir. 
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Spor Faaliyetleri, Eğitsel Geziler

Haftada iki gün olarak planlanan sportif faaliyetler sayesinde 
öğrencilerimiz hem zihinsel hem bedensel olarak rahatlama 
imkânı bulmaktadır. Eğitsel geziler hem öğretmenler hem 
öğrenciler için bir motivasyon kaynağı olmaktadır.

Ulusal ve Yerel Yarışmalar

Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası kurumların açtığı sosyal, 
bilimsel, kültürel yarışmalara katılım konusunda teşvik 
edilmektedir. 

İz Bırakanlar

Bir çocuğun hayatı her geçenin iz bıraktığı bir sayfa gibidir. 
Okulları da gençlerin bıraktığı izler büyütür. Okul kültürü 
oluşumu için okul koridorlarında “ayak izi” olanların olduğu 
mezunlar kulübü kurulmuştur. Mezunlar okula davet edilmekte 
ve yapılan çeşitli etkinliklerle okul kültürünün gelişimi ve 
devamlılığı sağlanmaktadır.

Meslek Tanıtımı ve Motivasyon Seminerleri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki akademisyenler öğrencilerle 
konferans, söyleşi, panel gibi etkinliklerde bir araya gelmekte, 
bilgi ve birikimlerini paylaşmaktadır.

Sonuç 

“Sizi etkileyen insanlar size inanan insanlardır.” 

KEVSER projesiyle amaçlanan akademik koçluğu tüm 
yönleriyle sistemli bir şekilde uygulamaktır. Bu çalışmayla 
okulumuzun tercih edilen, öğrencilerinin aidiyet duygusu 
yüksek, mezunlarıyla iletişimi güçlü ve gelecek perspektifi olan 
bir okul olması hedeflenmiştir. Projenin uygulandığı ilk yılda 
üniversiteye giriş sınava katılan 67 öğrencinin tamamı ilk 50 
binlik dilime girmiştir. İlk binde ise 7 öğrencimiz bulunmaktadır. 
YKS tüm alanlarda net ortalamaları il ve Türkiye ortalamasının 
üstündedir. Bundan sonraki amaç ise daha iyisini yapmaktır.  

Hedefine Ulaşan Öğrenci Görüşlerinden Bazıları 

Kardelen Karakız (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi): Ailem 
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birçok ailede olduğu gibi çocukluğumdan beri hep doktor 
olmamı istiyordu. Doktor olmayı, ailemi gururlandırmayı ben 
de istiyordum ama bunu yapabileceğimden emin değildim. 
KEVSER projesi sayesinde bu karamsarlığı attım üzerimden. 
Uzman öğrenci olarak beyaz önlüğü giydiğim ilk gün bunu 
başaracağıma inandım ve öğretmenlerimin olağanüstü emekleri 
sayesinde hedefime ulaştım. Arkadaşlarla birbirimizi motive 
etmek için söylediğimiz gibi: “Başarıya susadıysan eğer, sen de 
içmelisin KEVSER” 

Muammer Yılmaz (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi): 
Ben kendimi bildim bileli tarih okumayı hayal ettim. Ailem 
tıp okumamı istiyordu. Öğretmenlerim ise bende hukukçu 
ışığı olduğunu söyleyip duruyordu. KEVSER projesiyle sınava 
hazırlanmak benim için çok eğlenceli ve verimli bir süreç 
oldu. Sınav sonucunda üç alanda da iyi bir derece elde ettim. 
Şu an hukuk okuyorum ve yan dal olarak da tarih okumayı 
planlıyorum. Tıp okumasam da tıp okuyacak puanı alarak 
ailemin gönlünü almış oldum.

Öneriler

KEVSER projesi tüm okullarda rahatlıkla uygulanabilecek bir 
koçluk sistemidir. Bu sistemde öğrenci bir bütün olarak ele alınır. 
Öğrencinin yalnızca akademik anlamda değil sosyal, kültürel 
ve sportif anlamda da gelişimi sağlanır. Temelinde öğretmen 
fedakârlığı olan, öğrenci merkezli bu sistemle öğrencinin sınava 
hazırlık süreci öğrenci açısından son derece kolay, zevkli ve 
ekonomik hale gelmektedir.

Proje esnek yapısı sayesinde geliştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya 
son derece açıktır. Proje alt başlıkları okulların ihtiyaç ve 
imkânlarına göre azaltılıp artırılabilir.

Projeyi uygulamak için gerekli evraklar, formlar, raporlar, 
istatistikler, bilimsel veriler okulumuz akademik başarı ekibi 
tarafından hazırlanmıştır. Projeyi uygulayan okullar arasında 
deneme sınavları, bilgi yarışmaları, öğrenci değişimleri, ortak 
soru havuzu oluşturma, dijital ders anlatım platformu gibi 
çalışmalar yapılabilir. 
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Amaç

Öğrencilerin 10. sınıftan 11. sınıfa geçerken bilinçli alan 
seçimi yapmaları, kendilerine hangi mesleğin uygun olduğu 
konusunda fikir sahibi olmaları, üniversiteye yerleşme 
döneminde seçecekleri bölümleri yerinde deneyimlemeleri 
amaçlanmıştır. Bu projeyle öğrenciler üniversitedeki 
bölümlerde bir gün boyunca derslere girerek o mesleğin 
özelliklerini, meslek için gereken nitelikleri, eğitim 
sürecini öğreneceklerdir. Kendi özellikleri ile özdeşleşen 
bölümü tercih ederek sağlıklı seçimler yapabileceklerdir. 
Bu bağlamda projede; 

• Öğrencilerin gelecekte yapmak istedikleri mesleklerin 
eğitim ortamını yerinde görmeleri,  üniversite 
öğrencileriyle birlikte aynı eğitimi kısa bir süreliğine 
de olsa almaları ve bilgi alışverişi yapmalarını 
sağlamak,

• Öğrencilerin üniversite hedeflerine ulaşmaları için 
motivasyonlarını arttırmak ve akademik başarılarına 
katkı sağlamak,

• Öğrencilerin üniversite gezi ziyaretlerini 12. sınıftan 
önce gerçekleştirerek kampüs ortamını tanımalarını 
sağlamak,

• Öğrencilerin üniversitenin laboratuvar, kütüphane, 
araştırma ve uygulama merkezi hizmetlerinden 
yararlanmalarını sağlamak ve yerinde görmek,

• Okul dışı öğrenme ortamları aracılığıyla eğitim öğretim 
faaliyetlerinin günlük hayatla ilişkilendirilmesini ve 
farklı öğrenme ortamlarını tanıma imkânı sağlamak 
hedeflenmiştir. 

Kariyerine Işık Tut
Tematik Alan: Akademik 
Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Kategorik Alan: Öğrenme 
Ortamları

Okul: Ankara Altındağ 
Belediyesi Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Bolu)

Derecesi: İkincilik



127

Artar...Artar...””

BAŞARILI ÖRNEKLER

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler 

Okulda “Amatör Astronomi ve Bilim Topluluğu” 
kurulmuştur. Kariyerime Işık Tut Projesi bu öğrenci 
topluluğu tarafından oluşturulmuş bir projedir. Bu projeyi 
hayata geçirmek için Bolu Ankara Altındağ Belediyesi 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir 
protokol imzalanmıştır. 

Buna göre öğrenciler okulun internet sitesindeki linkten 
istediği fakülteye başvurusunu yapmıştır. Başvuru 
yaptıkları bölümü seçme nedenlerini açıklamaları da 
istenmiştir. Sonuçta üniversitenin 21 bölümü tercih 
edilmiş ve 52 kişilik kontenjan ile öğrenci açıklamaları 
değerlendirilerek üniversite tarafından 1 ayı kapsayan iş 
takvimi hazırlanmıştır. 

Aynı bölümü tercih eden öğrencilerden gruplar 
oluşturulmuş, bu gruplar seçmiş oldukları bölümlerde 
derslere girmişlerdir. Rektörlük tarafından akademisyenlere 
projenin uygulanacağı takvim ve derslerine girecekleri 
öğrenciler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

İş takviminde özellikle uygulamalı derslerin olduğu 
günler seçilmiş, öğrenciler laboratuvar gibi özel 
alanlarda ders izleme ve dinleme imkânı elde etmişlerdir. 
Öğrenciler fen edebiyat fakültesinde fizik, kimya, 
biyoloji laboratuvarlarında deneylerin nasıl yapıldığını 
gözlemlemiş, diş hekimliği fakültesinde diş ve protez 
yapımını izlemiş, tıp fakültesinde kadavra incelemiş, 
mühendislik fakültesinde ise çizimlerin nasıl yapıldığına 
dair bilgi sahibi olmuşlardır. 
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki akademisyen 
ve öğretim üyeleri okula davet edilerek derslere girmeleri 
ve müfredata göre öğrencilere ders vermeleri sağlanmıştır. 
Bu bağlamda Türk dili ve edebiyatı, biyoloji, fizik, kimya 
alanlarındaki akademisyenler öğrencilerin derslerine 
girmişlerdir. 

Sonuç

Bu proje ile öğrencilerin üniversite, fakülte ve bölüm 
seçimlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için kendilerini 
tanımaları, becerilerini ve ilgi alanlarını önceden 
belirlemeleri sağlanmıştır. 

Öğrenciler  üniversite ortamını yakından görerek bir 
ay süreyle istedikleri bölümü yerinde gözlemlemiş, 
akademisyen ve öğrencilerle fikir alışverişinde ve tecrübe 
paylaşımında bulunmuştur. 

Öğrenciler mesleklerin özelliklerini, meslek için gereken 
nitelikleri, eğitim sürecini öğrenmişlerdir. Öğrencilerin 
alan seçmedeki kararsızlığı azalmış, 11. sınıftan sonra alan 
değiştirme yönündeki davranışları ortadan kalkmıştır. 
Aynı zamanda öğrencilerin akademik başarılarına da katkı 
sağlamıştır.

Öğrenciler istedikleri mesleğin kendi kişilik özelliklerine 
uygun olup olmadığını gözlemlemiş, kendilerine uygun 
olduğunu düşündükleri alanlara ulaşma istekleri artmış 
ve bu istek onların ders çalışma disiplini edinmelerini 
sağlamıştır. Öğrencilerin motivasyonlarında artış 
gözlemlenmiş ve bu durum günlük hayatlarına da olumlu 
yansımıştır. 
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Akademisyenlerin okulda derslere girmesi, öğrencilerin 
ders hakkında farkındalık edinmesini sağlamıştır. 
Öğrenciler yapmayı planladıkları TÜBİTAK projeleri ile 
ilgili akademisyenlerle bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. 
Akademisyenlerin bilgi ve birikimlerinden faydalanarak 
projelerine yön vermişlerdir.

Öneriler

Okulların bu uygulamayı 1. dönemde tüm 10. sınıf 
öğrencilerine uygulamaları önerilmektedir.  Böylece bilgi 
ve becerilerini tanıyan öğrenciler alan seçimlerini erken ve 
doğru bir şekilde yapacaklardır. 

Üniversite ortamında gerçekleştirilen deneyim süresinin 
bir günle sınırlı kalmayıp iki ya da üç güne çıkarılması 
öğrenciler açısından daha verimli olacaktır. 

Projeyi her okul uygulayabilir. Projenin uygulanması 
herhangi bir maliyet gerektirmemektedir. Ulaşım toplu 
taşıma araçlarıyla da sağlanabilmektedir. Projenin amacı 
taraflara etkili bir şekilde anlatıldığında iş birliği protokolü 
uygulama için yeterlidir. 

Uygulama sonrasında öğrencilerden dönütler alınıp 
sosyal medya hesaplarında paylaşılabilir veya bu dönütler 
kitapçık haline getirilebilir.
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Amaç

“Etkili zaman yönetimi, teknoloji bağımlılığı, sınav kaygısı, 
uyku düzensizliği, beslenme” gibi konularda tespit edilen 
sorunların ortadan kaldırılması ve akademik başarının 
arttırılması amaçlanmıştır.  

Öğrencilerin özgüven, öz denetim, sosyal sorumluluk 
duygularını geliştirmek. Okulda güzel bir ortam oluşturarak 
devamsızlık, nakil, disiplin olayları gibi sorunları azaltmak.

12. sınıf öğrencilerinin üniversite sınavı nedeniyle 
yaşadıkları sorunları azaltmak.

Faaliyetler

Kuşların “V” Şeklinde Uçuşu

Projeye kuşların “V” şeklindeki uçuşu esin kaynağı 
olmuştur. Bilindiği gibi “V” şeklinde kuşlar aerodinamik 
açıdan en uygun şekilde uçar. Bundan ilham alarak 
öğrencilerin akademik başarıya giden yolda ekip çalışması 
ve dayanışma ruhu ile hedefe ulaşacağı bir proje 
oluşturulmuştur. Bu yüzden projemize de “V BAŞARI” adı 
verilmiştir.

 Hedef kitle 12. sınıflardan 70 kız, 50 erkek olmak üzere 
toplam 120 öğrencidir. Öğrencilere, velilere ve öğretmelere 
Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi (RİBA) uygulanmıştır. 
Bu anket sonuçlarına göre seminer konuları ve çalışma 
alanları belirlenmiştir. 

Öğrencilere  “zaman yönetimi, sağlıklı beslenme, teknoloji 
bağımlılığı, verimli ders çalışma yöntemleri” gibi konularda 
seminerler verilmiştir. Uyku, ders çalışma, beslenme 
ve teknoloji kullanımıyla ilgili haftalık zaman çizelgesi 
oluşturulmuştur.  

V Başarı
Tematik Alan: Akademik 
Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Kategorik Alan: Eğitim Koçluğu

Okul: Denizli Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Denizli)

Derecesi: Üçüncülük
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12. sınıf öğrencileri küçük gruplara ayrılmış, her grubun 
başına sorumlu bir öğrenci belirlenerek akran koçluğu 
hayata geçirilmiştir. Zamanı etkili kullanan öğrencilerimiz 
güne sabah namazıyla başlamaktadır, okul saatine 
kadar ders çalışmaktadır. Bu arada öğrencilerin çektiği 
seher vakti fotoğraflarıyla da dönem sonlarında sergi 
düzenlenmektedir.

Teknoloji Orucu ve Sağlıklı Beslenme

Öğrenciler “teknoloji orucu” kapsamında telefonlarını 
ilgili yere bırakmaktadır. Öğretmen, veli ve hayırseverlerin 
desteğiyle yiyecekler temin edilir, teneffüslerde meyve ve 
kuruyemiş çeşitlerinden oluşan bu yiyecekler öğrencilere 
sunulur. Yiyecek standının başında görevli bir kişi 
bulunmaz. Öğrenci stanttan yiyeceğini alır, masada 
bulunan kumbaraya ücretini bırakır. Stanttan elde edilen 
gelir ile biten yiyecekler temin edilir, kendi kendini finanse 
eden bu uygulama yıl boyunca sürdürülür. Yiyecek 
standından elde edilen gelirler başarılı öğrencilerin 
ödüllendirilmesinde ve sosyal sorumluluk projelerinde 
kullanılır. 

Veli Randevu Sistemi

Veliler, öğretmenlerle Veli Randevu Sistemi (VRS) 
üzerinden randevu alarak görüşebilir. Öğretmen-veli 
görüşmeleri için öğretmenlerin ders programlarına göre 
uygun saatler belirlenir. Bu saatler randevu sistemine 
işlenir. Veliler internet üzerinden şifreleriyle sisteme giriş 
yaparak istedikleri öğretmenden randevu alır. Randevu 
alınan öğretmene sistem üzerinden bilgilendirme mesajı 
gönderilir. Randevu alınan saat sistemde kapatılır. 
Öğretmen bu sayede hangi gün, hangi veli ile görüşeceğini 
önceden bilir.
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Kariyer Günleri

Kariyer günleri kapsamında öğrencilerle farklı 
mesleklerden başarılı kişiler bir araya getirilir. Ayrıca 
üniversiteye yerleşen mezun öğrencilerle 12. sınıf öğrenciler 
buluşturulur.

Üniversite gezileri düzenlenir. Bahar şenliği, yarışmalar, 
spor turnuvaları yapılır. Andaç (yıllık) hazırlanır. Sosyal 
sorumluluk kapsamında huzurevi, hayvan barınağı, Down 
Cafe (down rahatsızlığı olan çocukların görev aldığı kafe) 
gibi yerler ziyaret edilir. Üniversiteye giriş sınavı öncesi 
motivasyon yemeği veya piknik düzenlenir.

Akademik Destek Çalışmaları

Her hafta performans değerlendirme sınavları yapılır. 
Sınav sonuçları öğretmenler ve rehberlik servisi tarafından 
analiz edilir. Sonuçlar öğrenci ve velilerle paylaşılır. 
Öğrencilerin takibi Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
tarafından uygulanan öğrenci koçluğu projesi kapsamında 
görevli öğretmenler tarafından yapılır. 

Öğrenciler için ders saatleri dışında soru çözümleri, ders 
anlatımları gibi akademik başarıyı artırmaya yönelik 
çalışmalar uygulanır. Teneffüslerde öğrencilerin sorularını 
rahat çözebilmek için koridorlara soru çözüm masaları 
kurulur.

Sonuç

Proje sonucunda “Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi” 
sonuçları bir önceki yılla karşılaştırıldığında “çok zayıf, 
zayıf, fazla kilolu, şişman” gruplarında yer alan öğrenci 
sayılarında azalma görülmüştür. 

Nakil olan öğrenci sayısı 14’ten 1’e, disiplin olayı 7’den 4’e 
inmiştir. Öğrenci devamsızlık oranlarında ciddi bir azalma 
olmuştur. 
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Üniversiteye yerleşme oranı %70’e çıkmıştır. Üniversite 
başarı sıralamasında ilk yirmi bine giren öğrenci sayısı bir 
önceki yıl 13 iken proje sonunda 26’ya yükselmiştir. 

Sosyal sorumluluk kapsamında elde edilen gelirlerle okul 
adına Afrika Gine’de su kuyusu açtırılmış, Suriye’de 
mülteciler için ev yaptırılmış, Kamerun’da iki kişinin 
katarakt ameliyatı yaptırılmıştır.

Uygulama sonu yapılan RİBA anketinde sorun alanlarına 
katılımda düşüşler gerçekleşmiş, öğrencilerin ihtiyaç 
alanları azalmıştır.

Öneriler

Uygulamanın modüler olması en temel özelliğidir. Bağımsız 
bölümlerin ihtiyaçlara göre eklenebilir-çıkarılabilir olması 
uygulamanın güçlü yönüdür. Bu açıdan her okul kendi 
ihtiyacına göre proje bileşenlerinde ekleme ve çıkarma 
yapabilir.

Okul aile birliği, hayırseverler, öğrenci, veli, öğretmen ve 
okul idaresi arasında güçlü bir iş birliğinin olması gerekir. 
Gelir ve bağışla sürdürülebilen bir proje olması finansman 
sorununu ortadan kaldırmaktadır. Eski mezunlar ve veliler 
çeşitli etkinliklerle okula davet edilmelidir.

Projenin başlangıçta sadece 12. sınıf öğrencilerine 
uygulanması ve bu öğrencilerin akademik başarıya 
karşı hassasiyetlerinin yüksek olması, projenin başarıya 
ulaşması durumunda alt sınıflarda da uygulanması 
okulun eğitim iklimine olumlu katkı sağlayacaktır.

Proje ile bağlantılı bütün faaliyetlerin sosyal 
medya araçlarında paylaşılabilmesi uygulamanın 
yaygınlaştırılmasına ve başarılı olmasına katkı sağlayabilir.
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Amaç 

Projenin ana amacı mesleki yönelim aşamasındaki 
öğrencilerin doğru tercihlerde bulunmalarına katkı 
sunmaktır. Öğrenciler 11. sınıfa geçtiklerinde tercih 
ettikleri alanlar (sayısal, sözel, eşit ağırlık) belirginleşmekte, 
bu bölümlere göre öğrenciler bir yükseköğretim kurumuna 
yerleşmekte ve mesleğe hazırlanmaktadır. 

Öğrencinin 10. sınıfta “alan seçim dilekçesi” vermeden 
önce kendini iyi tanıması sonra da seçecek olduğu alanı 
iyi tanıması gerekmektedir. Böylece yanlış meslek tercihi 
önlenmiş, üniversite bölümüne yerleşmiş olduğu halde 
okulu bırakmış,  bölüm değiştirme çabası içinde olanların 
emek ve zamanlarını doğru kullanmaları sağlanmış 
olacaktır.  

Alan tercihinde bulunan öğrencilerin meslekleri tanıması, 
bilfiil bu mesleği yerine getiren meslek sahibinden bilgi 
alması, meslek ortamında mesleğin yapılışını görmesi ve 
seçecekleri mesleklerin kendilerine uygun olup olmadığını 
tecrübe etmeleri önemlidir.  Bu bağlamda projenin 
amaçları şunlardır:

• Öğrencilerin bilinçli alan/bölüm seçimini sağlamak. 

Bu seçimler ile derslere adaptasyonlarını arttırmak.

• Öğrencilerin ilgilendikleri meslekleri yakından 

tanımalarını sağlamak.

• Öğrencilerin tercih edecekleri meslekleri bizzat 

deneyimlemelerini sağlamak.

• Bilinçli hedeflenmiş öğrencilerle okul TYT/AYT 

başarısında artış sağlamak.

Bu proje ile 10. sınıf öğrencilerinin üniversite tercihleri 
ve meslek seçimlerinin temelini oluşturan 11. sınıf 

Mesleğimde Bir 
Gün Projesi

Tematik Alan: Akademik 
Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Kategorik Alan: Öğrenme 
Ortamları

Okul: Turgutlu Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Manisa)
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için yapacakları bölüm/alan seçiminde doğru tercih 
yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla istedikleri 
meslekleri deneyimlemeleri ve kendilerine uygunluğunu 
kontrol etmeleri amaçlanmıştır.

Faaliyetler

Proje ekibi oluşturulmuştur. Proje taslağı hazırlanmış 
ve onay alınmıştır. İlçe millî eğitim müdürlüğü ve ilgili 
kurumlarla iş birliği yapılmıştır. 

Meslek haritası doğrultusunda ilgili meslek birimleriyle 
uygulama takvimi belirlenerek program uygulanmıştır. 

Projenin görünürlüğünü için öğrencilere okul adı ve diğer 
bilgileri içeren yaka kartı hazırlanmıştır.

Çalışmada yer alan öğrencilere anı belgesi verilmiştir. 

Proje Kapsamında Yer Alan Meslek Grupları

1- Kaymakam

2- Doktor, hemşire

3- Psikolog, diyetisyen

4- Hâkim, savcı ve avukat 

5- Ziraat mühendisi ve veteriner 

6- İmam ve müezzin 

7- Öğretmen 

8- Aşçı

9- Üniversite öğretim üyesi 

10- Makine, inşaat, elektrik, tekstil, elektrik-
elektronik mühendisliği ve mimarlık 
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Sonuç

Uygulamaya 10. sınıf düzeyindeki tüm öğrenciler 
katılmıştır. 90 öğrenci meslekleri deneyimleyerek 
tanımıştır.

Öğrencilerin daha önce seçmek istediği meslekler konusunda 
beklentileri karşılanıp, hayallerindeki meslekle kabiliyetleri 
arasındaki ilişkiyi somut bir şekilde görmeleri sağlanmıştır.  
Proje sonucunda öğrencilerle yapılan görüşmelerde 12 
öğrencinin hayalindeki meslekten çok farklı bir mesleği tercih 
edeceği ortaya çıkmıştır.

Öğrencilerin alan seçiminde, proje sonuçları ile meslek 
envanterleri birlikte kullanılmış, rehberlik servisi 
değerlendirmeleri ile ilgili alanlara yönlendirilmiştir.

Öğrenciler istedikleri mesleğin kendi kişilik özelliklerine 
uygun olup olmadığını gözlemlemiş, kendilerine uygun 
olduğunu düşündükleri alanlara ulaşma istekleri artmış 
ve bu istek onların ders çalışma disiplini edinmelerini 
sağlamıştır. Öğrencilerin motivasyonlarında artış 
gözlemlenmiş ve bu durum günlük hayatlarına da olumlu 
yansımıştır.

Farklı meslek gruplarından birçok kurum ile iş birliği 
yapılmıştır. Kurum çeşitliliğinin her yıl artarak devam 
etmesi çalışmaları planlanmıştır.
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Öneriler

Uygulama 10. sınıf düzeyindeki öğrencilere meslek grupları 
genişletilerek uygulanabilir. 

Kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliği çalışmaları farklı 
çalışmalar için değerlendirilebilir. 

Öğrencilerin proje kapsamındaki çalışmaları fotoğraflanarak 
sonraki yıllarda kullanılması görünürlük açısından 
önemlidir. Yine “Mesleğimde Bir Gün Değerlendirmem” 
ismiyle deneyim, paylaşım çalışması yapılıp platformlarda 
yayımlanabilir. 

Projeye katılan öğrencilerin 11. sınıf sonunda seçtiği alanla 
ilgili memnuniyet ve değerlendirme anketiyle projenin 
amacına uygunluğunun ölçülmesi gerekmektedir.

Projeye katılan öğrencilerin düşündükleri meslek ile 
yerleştikleri üniversite bölümü arasındaki ilişki ile projenin 
verimliliği ölçülebilir.

Ayrıca projeye okul mezunlarıdahil edilerek mezun 
öğrencilerle karşılaştıkları zorluklar ve beklentileri 
hakkında söyleşi yapılabilir.
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Amaç

Tarih Kulübü’nün atölye çalışması olarak ortaya çıkan ve 
periyodik olarak yayın çıkarma amacıyla yapılan Mevkîf-i 
Tevârih / Chronicles Station (Tarihlerin Durağı) isimli 
derginin amaçları şunlardır:

• Sosyal Bilgiler alan dersleri arasındaki ilişkinin 
fark edilmesini sağlamak. Osmanlıca, Sosyal Bilim 
Çalışmaları, Tarih, Arapça, İngilizce ve Edebiyat 
dersleri arasında aynı bütünün tamamlayıcı 
unsuru olmaları bakımından dergi aracılığıyla 
bir ilişki kurabilmek ve bu alandaki çalışmaların 
sergilenebileceği bir platform oluşturabilmek.

• Arşiv incelemeleri temeline dayanan bu çalışma 
ile doğru araştırma yaparak Tarih Dersi’nin 
sevdirilmesini ve milli tarih bilinci kazandırılmasını 
sağlamak. 

• Osmanlıca adı verilen bin yıllık Türk yazı kültürünü 
yeniden hayata kavuşturmak, 

• İngilizce ve Arapça gibi yabancı dil derslerine ilgi duyan 
öğrenciler için etkinlik alanı açabilmek, bu dillerin 
nerede nasıl kullanılabileceği konusunda somut ve 
süreklilik gösteren yaklaşımlar sergileyebilmek.

Mevkîf-i Tevârih/
Chronicles Station

Tematik Alan: Akademik 
Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Kategorik Alan: Edebiyat ve 
Sosyal Bilimler

Okul: Süleymanpaşa Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Tekirdağ)
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Faaliyetler 

Osmanlıca dersi alan ve bu alanda kendini geliştirmek 
isteyen gönüllü öğrenciler ile Tarih alanında araştırma 
yapmaya istekli öğrenciler online olarak arşivde belirli 
bir tema üzerinden tarama ve transkript çalışması 
yapmışlardır.

Bunun için Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar Koleksiyonu’ndan 
Vakit, Tevhid-i Efkâr, Vatan, Karagöz, Cumhuriyet, Milliyet, 
Ramazan Gazetesi, Akşam, Hakimiyet-i Milliye ve İdman 
mecmualarının 1928 yılına kadarki nüshaları taranmıştır. 
Ayrıca İBB Atatürk Kütüphanesi’nden de tarama yapılarak 
M.Sadi’nin “Marmara Havzası’nın 26-27 Temmuz 1328 
Hareket-i Arzı” isimli eseri de incelenmiştir.

Çalışmaların her aşamasında editör yer almış, elde edilen 
bulgular, transkript edilen dokümanlar Tarih Zümresi’ne 
havale edilmiştir. Kontrolü yapılan metinler tercüme 
edilmek üzere Öğrenci Tercüme Ekibine gönderilmiş, bu 
tercümelerin kontrolleri ise ilgili Yabancı Dil Zümresi 
tarafından yapılmıştır. 

Metinlerin ve görsel malzemenin yayınlanabilmesi için 
Öğrenci Yayın Ekibi gerekli düzenlemeleri yapmışlardır. 
Ayrıca öğrencilerden gönüllü olanlar çalışmadaki haber 
ve fotoğrafların altına kendi görüş ve düşüncelerini ifade 
etmişlerdir. Dergi son olarak yayınlanmak üzere mizanpaj 
ve baskıya verilmiştir. Yine web sayfası üzerinden de 
yayınlanarak sosyal medya platformları aracılığıyla 
derginin içerik tanıtımı yapılmıştır. 
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Sonuç

Mevkif-i Tevarih Durak-1’in yayınlanması Osmanlıca 
ve Sosyal Bilim Çalışmalarına yönelik  öğrencilerde  
farkındalık oluşturmuş ve  Mevkif-i Tevarih Durak-2’nin 
yayın ekibine öğrenci ve öğretmen katılımını artırmıştır.

Cumhuriyet’in ilk beş yılını esas alan Mevkîf-i Tevârih/
Chronicles Station Durak-2’nin içeriği; Türkiye 
Cumhuriyeti’nin siyasi ve sosyo-kültürel bakımdan nasıl bir 
başlangıç yaptığını 3 dilde duyurmayı ve Cumhuriyetimizin 
temellerine dikkati çekmeyi başarmıştır.

Cumhuriyetimizin ilk beş yılında Türk Milleti’nin günlük 
hayatını yaşarken –bugünkünden farklı olarak günü 
kaç parçaya taksim ettiği, Türk hayatında gündönümü 
vakti olarak hangi zaman diliminin esas alındığı ve 
günün bölümlerinin nasıl adlandırıldığı hakkında artık 
unutulmuş bilgileri yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. 

Osmanlıca için pratik olarak uygulama sahası açan 
dergi çalışmaları sayesinde Osmanlıca Dersi aktif ve ilgi 
çekici hale gelmiştir. İngilizce ve Arapça tercüme faaliyeti 
sayesinde yabancı dil ile aktif bir yakınlık kurulmuş ve 
akademik türden dilsel gelişim imkânı doğmuştur.

Mevkif-i Tevarih/Chronicles Station Dergisi’nin ayrıntılı 
olarak incelenebilmesi için web sayfası mevcuttur. Mevkif-i 
Tevarih’in üçüncü durağını merkez ilçeye ve okula da 
adını veren Sultan Orhan Gazi oğlu Gazi Süleymanpaşa 
olacaktır. 
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Öneriler

Okulda öğrencilerle tematik dergi yayınlanmasına yönelik 
çalışmalar yapılabilir. Bu tarz uygulamalarda ekibin 
düzenli olarak çalışabilecekleri bir atölye kurulmalı veya 
sabit bir mekân oluşturulmalıdır. Dergi yayını işi düzenli 
olarak belli periyodik çalışma ile devam ettirilmelidir. 

Dergide ele alınacak konular öğrencilerinde olduğu kulüp 
veya komisyonlarca kararlaştırılmalıdır. Derginin tanıtımı 
ve daha çok öğrenci tarafından okunması için dergi 
içeriğinin esas alındığı ödüllü yarışmalar düzenlenebilir.

Öğrenciler dergi yayıncılığı yapan editörler veya yazarlarla 
buluşturulabilir. Öğrencilere tarihi kaynak taramasına 
yönelik seminerler verilebilir. Bu seminerlerde akademisyen 
veya tarih araştırmaları yapan kişiler yer alabilir. 

Öğrencilerin tarihi kaynak taramasına, kelime bilgilerinin 
artmasına ve bilmedikleri kelimeleri öğrenmelerine yönelik 
sözlük çalışması yapılabilir. 
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Amaç

Yapay zeka teknolojileri günümüzde çok farklı alanlarda 
kullanılmaktadır. Robot teknolojisi de bu alanlardan 
biridir. Robotlar, günümüzde otomotivden havacılığa, tıptan 
savunma sanayisine kadar pek çok alanda gittikçe artan bir 
şekilde kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiye öğrencilerin 
uzak kalması düşünülemez. Bu bağlamda öğrencilerin günlük 
hayatta insanlara yardımcı olacak ve hayatı kolaylaştıracak 
inovatif yazılım ve robotlar tasarlaması da bu döneme uyum 
sağlama çabalarından biridir. 

Bir Servis Robotu: PARDON

Öğrencilerin geliştirdiği yenilikçi fikir olan PARDON bir 
servis robotu projesidir. Restoranlarda garson ve komilerin 
gerçekleştirdikleri temel hizmetleri yapabilmek amacıyla 
geliştirilmektedir. Müşteriler, yemek siparişi vermek için 
garsonlara genellikle “pardon” diye hitap ettikleri için robota 
Pardon adı verilmiştir. 

Restoran ve kafelerde kullanılmak üzere müşteriden 
sipariş alacak ve sipariş teslimini müşterinin masasına 
yapabilecek bir robot platformu tasarlayıp gerçekleştirmek 
amaçlanmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin girişkenlik, merak 
ve hayal gücü gibi becerilerinin gelişimine katkı sağlamak, 
inovasyon çalışmaları ile fikri çıktı ve ürün elde edebilmek 
hedeflenmiştir. 

Faaliyetler
Kodlama ve Yazılım Çalışmaları 

Okulda kodlama yazılım çalışmaları kapsamında ortaya 
çıkan fikirlerden biri de küresel çaptaki salgın nedeniyle 
izolasyonu sağlayacak bir robot üretilmesidir. Restoran ve 

Pardon
Tematik Alan: Akademik 
Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Kategorik Alan: Yazılım, 
Kodlama, Yenilikçi Fikirler, 
Teknolojik Üretim

Okul: Ümraniye Şehit Erol 
Olçok Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi (İstanbul)
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kafelerde kullanılmak üzere müşteriden sipariş alacak ve 
sipariş teslimini müşterinin masasına yapabilecek bir robot 
platformu tasarlayıp gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Otonom Robot Oluşturma

Restoran otomasyon sistemleri satan Arkhe Yazılım 
Teknolojileriyle yapılan görüşmeler neticesinde bu 
alanda ihtiyaç duyulan inovatif bir otonom robot 
platformu geliştirilmesi kararlaştırılmış, robotun çizimleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Robotun Kodlama ve Yazılım Süreci ve Aşamaları

Projenin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli metotlar 
kullanılmıştır. Bunların başında ROS (The Robot Operating 
System) hazır kullanılabilen haritalama algoritması olan 
gMapping ve Navigation Stack yöntemleri gelmektedir. Ayrıca 
robotun geliştirilmesi aşamasında Ubuntu işletim sisteminin 
16.04 LTS versiyonu ve ROS’un Kinetic sürümü kullanılmıştır. 

Oluşturulacak robotun kullanılacağı restoranların haritası 
gMapping kullanılarak çıkarılmış, bu harita üzerinde 
restorandaki masaların konumları işaretlenmiştir. Bu sayede, 
ortamın içerisinde bulunan duvar ve engellerin konumları 
belli olmuş ve robotun ortam içerisinde güvenli bir şekilde 
navigasyon yapılabilmesi için imkân sağlanmıştır.

“Navigation Stack” mobil robottan konum ve sensör (lazer) 
bilgilerini alıp bir hız komutu üreterek bu hız komutunu mobil 
robota gönderilmesi, mevcut konumundan verilen hedefe 
gitmesini sağlamıştır. Ayrıca üzerinde bulunan lazer sensör 
yardımıyla dinamik engeller (hareket eden insan ve objeler) 
tespit edilerek hedefe olan güzergâh değiştirilebilmektedir. 
Navigasyon yöntemi ROS üzerinde gerçekleşmiştir.
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Çalışma Akışı

Masada bulunan butonlar Pardon’un çağırılmasını 
sağlamaktadır. Sırası gelen masaya robot yönelir ve robotun 
dokunmatik ekran menüsü aracılığıyla sipariş alınır. Alınan 
sipariş mutfağa iletilir, siparişin alındığı ve hazırlandığı 
müşteriye bildirilir. Bu akış için her bir işlem renkli butonlarla 
ifade edilir ve kodlanır.  Sipariş hazırlandığında robot buton 
aracılığıyla çağrılır ve siparişi götürmesi emri verilir.

Siparişi alan robotun önünde 3 alternatif vardır; İlk olarak, 
mutfakta hazırlanmış ve teslim edilmeyi bekleyen bir sipariş 
varsa mutfağa doğru yönelir. İkinci olarak, farklı bir masadan 
sipariş verme isteği gelmişse, robot bu masaya doğru yönelir. 
Son olarak, robota ne mutfaktan ne de diğer başka bir 
masadan istek gelmemişse, önceden belirlenen bekleme 
konumuna gider ve o alanda isteğin gelmesini bekler.

Sipariş hazırlandığında robot buton aracılığıyla çağrılır ve 
siparişi götürmesi emri verilir. Sipariş robotun tepsisinden 
alındıktan sonra robot anket yapma moduna geçer. Robot 
anketin yapılmasını 15 saniye boyunca bekler, anket 
yapılmadığı takdirde yeni bir siparişe hazırlanır.  Robot, 
tüm bu akış içerisinde otonom hareket etmektedir. Diğer 
taraftan yanlış çalışma ihtimali olmasına karşılık, restoran 
yetkililerinde robotu kontrol etmek üzere joystick de 
bulunmaktadır. 

Görünürlük Faaliyetleri

Proje süresince yapılan çalışmaların görünürlüğünün artması 
için okul içi pano, afiş çalışmalarının yanı sıra okul web sitesi, 
yerel basın ve sosyal medya platformları kullanılmıştır.  Robot 
üretilirken kullanılan teknolojileri ve üretim aşamalarını 
detaylı bir şekilde videolarla anlatmak için youtube kanalı 
açılmıştır. 
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Sonuç 

Öğrenciler kodlama ve yazılım becerilerini geliştirerek yeni 
yazılım programları öğrenmiş, bu bilgi ve becerilerini bir 
robot tasarlayarak ürüne dönüştürmüştür. Böylece yenilikçi 
bir düşüncenin üretilmesi aşamasından ürüne son halinin 
verilmesi aşamasına kadar araştırma ve geliştirme süreçlerini 
tecrübe etmişlerdir. 

Minimum maliyetle üretilebilecek, kullanımı kolay ve birçok 
yönüyle inovasyon içeren bir servis robotu geliştirilmiştir. 
Proje seri üretimi olacak şekilde maliyetlendirilmiş ve 
tasarlanmıştır. Bu sebeple orta ve büyük ölçekli (özellikle A 
ve A+) restoranlarda kullanım alanı yaygınlaştırılmaya uygun 
hale getirilmiştir. 

Öğrencilerin koordinasyon becerilerinin gelişimi yanında 
takım içinde çalışma becerileri,  okula aidiyet duyguları 
artmış, akademik başarılarına katkı sağlanmıştır.  Youtube 
çalışmaları ile okulun bölge ve il genelinde tanınırlığı artmıştır. 

Öneriler 

Robot, servis amacıyla restoranlarda kullanılabileceği gibi, 
havaalanlarında yolcu yönlendirmek, farklı iş yerlerinde 
(banka, devlet dairesi vb.) müşteri memnuniyetini ölçmek, 
ortam 2B haritasını çıkartmak, fabrikalarda ürün aktarımını 
gerçekleştirmek, hastanelerde yatılı hastaların ilaç dağıtımını 
gerçekleştirmek gibi birçok alanda hizmet verebilecek alt 
yapıyla geliştirilmektedir. Ürün daha da geliştirilerek seri 
üretime geçilebilir ve gerekli izinler alınarak satışa sunulabilir.

Okullarda yenilikçi fikirlerin önemsenmesi ve gerekli desteğin 
öğrenci ve öğretmenlere verilmesi gerekmektedir. İnovatif 
ürünlerin gelişim süreci uzun süreli olsa da motivasyonun 
sağlanması ve bu konuda firmalarla iş birliği yapılması 
önemlidir.  
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Amaç

İnsanların birbiriyle anlaşmalarını sağlayan en önemli 
araç dildir. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla giderek önem 
kazanan yabancı dil, insanlar arasındaki ilişkiyi ve 
etkileşimi kolaylaştıran en pratik iletişim aracıdır.

Bu bağlamda proje çok dillilik ve çok kültürlülüğün giderek 
önem kazandığı 21. yüzyılda dil öğretiminde, dil bilgisine 
ağırlık verilen klasik öğretim yöntemlerinin yerine ulaşım, 
turizm, alışveriş gibi günlük ifadeleri gündeme ve görsele 
taşıyarak dil öğretimini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Öğrencilerin dil öğrenimiyle küresel değişime ayak 
uydurabilen, kendindeki potansiyeli açığa çıkarabilen, öz 
güveni yüksek, öğrendiği dil sayesinde yaşam standardını 
yükseltecek fırsatları değerlendirebilecek, pratik 
düşünme yeteneği kazanmış bireyler olarak yetişmeleri 
hedeflenmiştir. 

Öğrencilerin İngilizce ve Arapça öğrenmelerini kolaylaştırıcı 
adımlar atarken okuldaki Arap ve Afgan kökenli 
öğrencilerin de Türkçe öğrenmelerini kolaylaştırmak, 
bildiklerini pekiştirmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Aynı 
zamanda dil öğrenimiyle birlikte öğrencilerin akademik 
gelişimlerinin bir bütün olarak ele alınması hedeflenmiştir. 

Üç Lisan ve İnsan

Tematik Alan: Akademik 
Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Kategorik Alan: Yabancı Dil

Okul: Kardemir Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Karabük)
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Faaliyetler 

Okul müdürü başkanlığında yabancı dil öğretmenleri 
ve müdür yardımcısının katılımı ile toplantı yapılmış ve 
aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

1. Projede kullanılacak cümle havuzunun oluşturulması

2. Cümleleri destekleyici görsellerin bulunması

3. Cümlelerle görsellerin birleştirilerek yayına 
hazırlanması

4. Cümlelerin yayınlanacağı ekranların temini ve 
kurulumu

5. Aylık kazanım değerlendirmelerinin yapılması 

6. İngilizce ve Arapça skeç, şiir, tiyatro ve şarkıların yer 
aldığı programların yapılması ve pano hazırlanması

7. Üç Lisan Bilgi Yarışması düzenlenmesi

8. Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi

Üç Lisan Yarışması

Cümle havuzundan seçilen ve görsellerle birleştirilen 
cümleler ekranlarda yansıtılıp, ay sonunda bu cümlelerden 
kazanım değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Yıl sonunda 
Üç Lisan Bilgi Yarışması gerçekleştirilir. Dereceye giren 
öğrencilerimiz ödüllendirilir.

Üç Dilde Program 

Bu yarışma yılsonu etkinliklerimiz arasında yerini alır 
ve tüm öğrencilerin izleyeceği bir program yapılır. Bu 
programlarda, ilgili dilde şarkılar, skeçler, tiyatrolar, 
konuşmalar, videolar yer alır. İngilizce, Arapça pano 
çalışmaları yapılır. 
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Panolarda belli aralıklarla öğrencilerimizin yazdığı yazılar, 
çizdiği karikatürler, okuduğu metinlerden paylaşmak 
istedikleri bölümler üç dilde yerini alır. Bu projeye 
okul dergisi “Gülce”de de yer ayrılmıştır. İlgili sayfada 
öğrencimizin yazısı üç dilde paylaşılmaktadır.

Sonuç

Projemizin uygulanma safhasında ve sonrasında öğrenciler;

• Küresel köye dönüşen dünyada dil öğrenmenin 
gereğini kavramaya başladılar.

• “Okullarda dil öğrenilemez.” yargısının olumlu yönde 
değişmeye başlandığı gözlendi.

• Öğrencilerimizin yabancı dilleri öğrenebilme ve 
kullanabilme mutluluğunu yaşadıkları gözlendi.

• Okul ortamında ekranda görüp öğrendikleri günlük 
iletişim cümlelerini kullanan öğrenciler görüldü.

• Günlük hayattan ekrana yansıyan cümleler 
sayesinde misafir öğrenciler ve Türk öğrenciler 
arasındaki iletişim güçlendi. Günlük hayattan 
cümlelerle kültürel etkileşim sağlandı.

• Tiyatro, program, pano, yarışma gibi etkinliklerle 
öğrencilerimizin sosyalleştikleri gözlendi.

• Gramer bilgisinin pratiğe dökülmesine katkı sağladı. 

• Proje çalışmaları okulun internet sayfasında ve 
instagram, facebook, twitter, youtube gibi sosyal 
medya hesaplarında paylaşıldı. 
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Öneriler

Projenin yurt dışı paydaşlar ile devam etmesi önemlidir. 
Bu yönde çalışmalar devam etmektedir. İlk etapta projenin 
e-Twinning projesi olarak yapılması planlanmaktadır. 

Proje il bazında ortak bir çalışma olarak yapılabilir ve sene 
sonu bilgi yarışması il çapında, okullar arası düzenlenebilir. 

Ekranlarda paylaşılan cümleler görselleri ile beraber 
‘Üç Lisan ve İnsan’ isimli kitapçık haline getirilebilir. Bu 
kitapta pano içerikleri, program görsel ve içerikleri, bilgi 
yarışması görsel ve soruları yer alabilir. Kitapçık online 
olarak okulun internet sayfasında paylaşılıp isteyenlerin 
‘Üç Lisan ve İnsan’ kitapçığına ulaşması sağlanabilir.

Proje kapsamında üniversite ile iş birliğinde dil temalı 
seminerler düzenlenebilir.  
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Amaç 

Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin derslere aktif 
katılımını sağlayacak ve mevcut bilişim ağında yaşanan 
sorunları giderecek alternatif bir yazılım hazırlanması ve 
kullanılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda;

• Şubeleri birleştirme zorunluluğuna girmeden kalabalık 
olmayan sınıflar oluşturabilmek,

• Ders programının sisteme işlenme sürecindeki 
yoğunluk nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek,

• Eğitim ve öğretim sürecindeki günlük ve haftalık ders 
programını düzenli ve sürekli hale getirmek, 

• Ders programının düzenliliği ve sürekliliği ile öğrencinin 
hazırbulunuşluğunu en üst seviyeye çıkarmak,

• Ders saatini haftalık 40 saate tamamlayarak örgün 
eğitim programını uygulanabilir kılmak ve bu ders 
programı dışında ihtiyaca yönelik ek çalışmalar 
yapmak,

• Çevrimiçi derslere katılamayan öğrencilerin öğrenme 
ka yıplarını en aza indirmek,

• İnteraktif stüdyo sınıfı ile görsel ve işitsel olarak 
interaktif eğitim olanaklarını ka liteli bir internet alt 
yapısı ile sunmak hedeflenmiştir.

Sanal Okul
Tematik Alan: Akademik 
Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Kategorik Alan: Yazılım, 
Kodlama, Yenilikçi Fikirler, 
Teknolojik Üretim

Okul: Asım Şahin Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Sivas)
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Faaliyetler

Bu uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin çözüm odaklı 
yaklaşımlar gerçekleştirilmiştir. Uzaktan eğitimin ilk 
dönemlerinde sisteme erişememe, ders bağlantısının 
kesilmesi, tekrar bağlanmadaki zaman kaybı ve donma gibi 
sorunlar yaşanmıştır. Yine günlük 6 ders saati kotası bazı 
derslerin saatlerinde kısıtlamaya yol açmıştır. 

Ders tanımlamanın kısıtlı saatlere ve günlere bağlı oluşu 
öğrencinin ders programını takip etmesini zorlaştırmıştır. Sık 
değişen ders programı, bu değişikliklerin günlük olarak takip 
edilmesini gerekli kılmaktadır. Öğrencinin bu değişiklikleri 
takip etmesi ve derse hazırlıklı katılması güçleşmiştir. 

Eş zamanlı ders kotası olduğundan şube sayısı fazla 
okullarda derslerin işlenebilmesi için farklı sınıfları 
birleştirme yoluna gidilmiştir. Sınıf birleştirme uygulamasının 
her hafta farklı şubeler arasında yapılması sınıf ikliminin 
oluşmasını engellemiştir. Sınıf mevcudunun artması öğrenci 
merkezli öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını 
da zorlaştırmıştır. Sınıf birleştirme uygulaması öğretmen 
merkezli eğitim anlayışını zorunlu kılmıştır.

30 dakikalık ders süresinde öğrenci katılımını takip etmek ve 
yoklama almak için belli bir süre ayrılması akademik eğitime 
ayrılan vakti kısaltmıştır. Ders takibinin etkin yapılamadığı 
zamanlarda devamsızlık artışı yaşanmıştır. 

Yine öğrenci ihtiyacına yönelik yapılacak rehberlik 
çalışmaları, seminerler, eğitimler, grup rehberlik etkinlikleri, 
kültürel faaliyetler ve ilave dersler için tanımlanabilecek ders 
sayısı kısıtlıdır. Bu sorunlara çözüm olarak “Uzaktan Eğitim 
Komisyonu” kurulmuş, toplantılar sonucunda bu sorunları 
giderecek bir yazılım geliştirilmesi ve derslerin bu yazılım 
üzerinden işlenmesi kararı alınmıştır.
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Okul bilişim ve teknoloji öğretmeni mevcut bilişim ağından 
ilham alarak bir yazılım geliştirme çalışmalarına başlamıştır. 
“Sanal Okul” adıyla nitelendirilen yazılım ortaya çıkmıştır. 

Sonuç

“Sanal Okul” yazılımı öğretmen ve öğrencilere özel şifreler 
verilerek 20 Eylül 2020 tarihinde ilk kez uygulanmaya 
başlanmıştır. İlk iki gün yapılan denemelerde yaşanan 
sorunlar tespit edilerek giderilmiştir. 

Okulda bulunan 688 öğrenci, 52 öğretmen ve idari kadro 
sisteme erişimde bağlantı sorunu yaşamamıştır. Ağa 
bağlandıktan sonra sistem hiç kimseyi devre dışı bırakmadan 
sürekli çalışmıştır. Bu sayede öğretmenlerimiz yüz yüze 
eğitimde olduğu gibi kolaylıkla derslerini işlemişlerdir. 

Yüz yüze eğitimde her şube için tanımlanan haftalık 40 
ders saati okul müdür yardımcısı tarafından “Sanal Okul” 
sistemine işlenmiştir. Her şube için ders programını tek 
seferde tanımlama kolaylığı sağlamıştır. 

Öğretmen ve öğrenciler ders programlarını haftalık olarak 
düzenli bir şekilde görmektedir. Sanal Okul uygulamasıyla 
birlikte bir sonraki derste ne işleneceğini bilen, ödevlerini 
planlı yapan öğrenci profiline geçilmiştir. 

Şube sayısı çok olan okullarda sınıf birleştirme zorunluluğu 
Sanal Okul aracılığıyla ortadan kalkmıştır. Sanal Okul, farklı 
uygulamalara imkân tanıyan, problem çözümünü yeterli 
seviyeye çıkaran etkili bir uzaktan eğitim aracı olmuştur. 
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Geliştirilen ağın bir diğer avantajı ise öğrencilerin derslere 
katılımını kolaylıkla takip edebilme imkânı sunması ve 
devamsızlık bilgilerini otomatik olarak kaydetmesidir. 

Geliştirilen uzaktan eğitim sistemi, okul yöneticilerine o güne 
ait ders programlarını, öğretmenlerin derslerini zamanında 
başlatıp başlatmadığının takip etme fırsatı da sunmuştur. 
Ayrıca haftalık 40 saatin dışında ihtiyaca yönelik olarak 
tanımlanan telafi dersleri ile öğretmen ve öğrenciye öğrenme 
sürecindeki eksiklikleri giderme imkânı sunulmuştur. 

Öneriler

Sanal Okul Projesinde kullanılan sistem doğudan batıya, 
kuzeyden güneye ülkemizin ve dünyanın her yerinde ücretsiz 
hosting sunan firmalar aracılığıyla çalıştırılabilir. Bu sayede 
ihtiyaç duyulduğu andan itibaren tüm okullarda uzaktan 
eğitimin sorunsuz, kesintisiz, ekonomik ve verimli şekilde 
yapılmasına olanak sağlanabilir.

Sanal Okul Projesi’nin Milli Eğitim Bakanlığının bundan 
sonraki süreçte uygulamak istediği hibrit eğitim sistemine 
katkıda bulunacağı düşünülebilir. 

Uygulanabilirliği yüksek olan Sanal Okul Projesinin okullarda 
yürütülecek akademik çalışmalarda, sosyal kültürel 
etkinliklerde, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde 
vb. birçok alanda ihtiyaçlara cevap vereceği düşünülmektedir.
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Amaç

Coğrafya öğretiminin en temel amacı dünyayı algılamak 
ve algılatmaktır. Dünyadaki farklı doğal ortamlara, 
kültürel özelliklere coğrafya bilgisi sayesinde ilgi duyulur 
ve farkındalık kazanılır. Ayrıca ülkelerin durumları 
karşılaştırılabilir, vatandaşlık bilinci ve aidiyet duygusu 
kazanılabilir. Bu bağlamda çalışmanın temel amaçları 
şunlardır:

• Öğrencilere, güncel konulara ilişkin teknolojiden 
de yararlanarak bilimsel araştırma becerisi 
kazandırmak ve onları öğrenme sürecine dahil 
etmek.

• Dünyadaki farklı ülke ve şehirleri, bilgi iletişim 
teknolojilerini kullanarak araştırıp öğrenmelerini 
sağlamak. 

• Öğrencilere bilimsel araştırmalarla elde ettiği verileri 
rapor haline getirme ve bunları toplum önünde 
sunabilme becerisi kazandırmak. 

• Öğrencilerin dünya haritasına ilişkin okuryazarlık 
düzeyini artırmak.

Böylece hayat sahnesinin kritik bir öğesi olan okul hayatının 
ev, sokak, dijital ortamlar ile bir bütün olarak düşünülmesi 
hedeflenmiştir. Ekrandan Yansıyan Coğrafyalar Projesi, 
iletişim teknolojileri kullanılarak coğrafya eğitimine yeni 
bir boyut kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Ekrandan Yansıyan 
Coğrafyalar

Tematik Alan: Akademik 
Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Kategorik Alan: Edebiyat ve 
Sosyal Bilimler

Okul: Batıkent Şehit Demet 
Sezen Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Ankara)
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Faaliyetler 

Çalışma 11. sınıf düzeyinde 36 kız öğrenci ile yürütülmüştür. 
“Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır.” 
ve “Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel 
açıdan yorumlar.” kazanımlarına uygun olarak faaliyetler 
planlanmıştır. 

 Ekrandan Yansıyan Coğrafyalar

Öğrenciler çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve dünya 
üzerinde merak ettikleri ve araştırmak istedikleri bir şehri 
seçmeleri sağlanmıştır. Bu şehirler Mekke, Medine, Kudüs, 
Dubai, Venedik, Osaka, Madrid, Londra, Roma, Yeni Delhi, 
Oxford, New York, Pekin, Tokyo, Kahire, Hamburg, Rabat, 
Kuala Lumpur, Bakü ve Tromso olarak belirlenmiştir. 

Öğrenciler öncelikle sınıf içi sunumlarını gerçekleştirmiş, 
daha sonra okul içi sunumlar tamamlanmıştır. Okul içi 
sunumlar ayda bir olmak üzere zoom platformu üzerinden 
yapılmıştır. 

Çalışmanın tamamlanmasının ardından değerlendirme 
aşamasına geçilmiştir. Birinci aşamada öğrencilere 
memnuniyet anketi yapılmıştır. İkinci aşamada öğrencilerle 
odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Veriler analiz 
edilerek proje raporu hazırlanmıştır.
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Sonuç

Proje öğrenci fikirlerini azamî ölçüde ön plana almıştır. 
Bu bağlamda öğrenciler araştırma konularını ve sunum 
biçimlerini kendileri belirlemiş, okul geneline sunum 
yapmalarına da fırsat tanınmıştır. Çalışma ile salgın sürecinde 
öğrencilerin uzaktan eğitime daha iyi adapte olabilmelerine 
katkı sağlanmıştır.

Anket Sonuçları

• Öğrenciler belirlenen kazanımları kalıcı öğrenmişlerdir. 

• Toplum önünde konuşma, araştırma yapabilme, 
araştırma sonuçlarını rapor haline getirip sunma 
becerilerine katkı sağlanmıştır.   

• Öğrencilerde harita okuryazarlığı becerisi gelişmiştir. 

• Teknolojiyi yararlı ve bilinçli kullanma farkındalığı 
oluşmuştur. 

Öğrenci Görüşleri

“Dünyanın her köşesinin, dünyaya bir değer kattığını bir kez 
daha fark ettim. Dünya haritasına ve coğrafyaya karşı ilgim 
arttı. Özellikle bu tip etkinlikleri ve insanlara karşı konuşmayı 
seven biri olarak öğrenmeme katkısı oldu. Görsellik de 
öğrendiklerimi kalıcı hale getirdi.”

“Mekke- Medine-Kudüs sunumu bana manevi açıdan çok şey 
kattı, bilmemiz gereken birçok şeyi öğrenmiş oldum. Sadece 
manevi açıdan da değil aynı zamanda tarih ve coğrafya 
konusunda da bilgiler edinmiş oldum. Özellikle Kudüs 
bölümünde dünyanın zulme karşı nasıl bir duruş sergilediğini 
de görmüş oldum.”  
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“Sunumların olduğu saatlerde evde değilmişim de dünyanın 
farklı yerlerindeymişim gibi hissettim. Evden uzaklaştım ve 
bu benim için en büyük güzellik oldu.”

Öneriler

Öğrencilerin bu tarz etkinliklerde daha fazla yer alması onlara 
bilinçli teknoloji kullanımı, uzaktan eğitim ve hayat boyu 
öğrenme sürecinde bir rehber olacaktır. 

Öğrencinin her aşamasında aktif olduğu bir coğrafya 
öğretimi, onların vatandaşlık bilincini pekiştirecek, aidiyet 
duygularını geliştirecek ve dünya vatandaşı olmalarına katkı 
sağlayacaktır. 

Çalışma geliştirilerek dünyanın farklı coğrafyalarından 
öğrencilerin kendi ülkelerini tanıtma ve anlatma projesine 
dönüştürülebilir. Yine belli ölçütler çerçevesinde bu 
çalışmaları içeren kitapçıklar hazırlanabilir.

Herhangi bir maliyeti olmayan bu çalışma farklı ders ve 
konularda da uygulanabilir, öğrencilerin araştırmacı, 
düşünen ve üreten yanları ortaya çıkartılabilir. 

Öğrencilerin günlük hayatta ve mesleki yaşamda sorun çözme, 
karar verme ve geleceği planlamalarına yardımcı olabilmek 
amacıyla, eğitim öğretimde bilgi iletişim teknolojilerinin 
kullanımı yaygınlaştırılmalı ve amaca dönük materyaller 
hazırlanmalıdır. 
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Amaç

Kişisel verilerin web ortamında saklanması kişisel veri 
yönetiminde birtakım zorluk ve riskleri de beraberinde 
getirmiştir. Özellikle sosyal medya hesaplarına üye olurken 
kullanılan kişisel verilerin korunamaması önemli bir 
sorundur. 

Dijital Ayak İzleri

İnsanların dijital ortamda yaptığı tıklamalar, yorumlar, her 
türlü etkileşimler onların dijital ayak izlerini oluşturmaktadır. 
Bu dijital ayak izleri büyük verilere dönüşerek, insanların 
psikolojik özellikleri ya da psikolojik profillerini tanımlamayı 
kolaylaştırmasını sağlamıştır. 

Böylece birçok şirket insanları politika, bağımlılık, ürün 
satımı, sağlık gibi bir çok konuda yönlendirmelere maruz 
bırakabilmektedir.

Kişisel veri yönetimi konusunda bireysel bilincin 
oluşturulması önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Dijital 
ortamda bırakılan kişisel veri ve etkileşimlerin bireyin 
hayatına ne gibi yansıması olacağına yönelik farkındalık, 
kişisel veri yönetiminin önemli bir aşamasıdır. Bu nedenle bu 
çalışmada dijital ortamda kişisel veri paylaşımlarının etkileri 
üzerine farkındalığı düşük lise öğrencilerinin, konu ile ilgili 
sunulan örnekleri inceledikten sonra algı ve düşüncelerini 
belirlemek amaçlanmıştır.  

Faaliyetler

Uşak ilinde akademik başarısı en yüksek ve en düşük olan iki 
okulda öğrenim gören 652 lise öğrencisinin, dijital ortamda 
kişisel verilerin kullanımına yönelik farkındalığı anket 
yoluyla ölçülmüştür. Öğrencilerin anketten aldıkları toplam 
puanlarından kişisel veri yönetimi konusunda farkındalığı 
düşük olan 152 lise öğrenci belirlenmiştir. 

Farkında Olmadan 
Yitirdiğimiz Hazinemiz: 

Kişisel Verilerimiz
Tematik Alan: Akademik 
Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Kategorik Alan: Edebiyat ve 
Sosyal Bilimler

Okul: Ertuğrul Gazi Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Uşak)
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Belgesel İzleme

İkinci aşamada, farkındalığı düşük çıkan bu öğrencilere 
belgesel izleme etkinliği yapılacağının duyurusu yapılmış 
ve gönüllü katılımcılar ile toplu halde belgesel izleme günü 
düzenlenmiştir. Bu belgesel kişisel veri paylaşımının insan 
hayatını nasıl etkileyebileceğine yönelik konusu olan “Great 
Hack” adlı tarihi bir belgeseldir. Belgeselin konusu 2016 ABD 
başkanlık seçimlerinin ardından Cambridge Analytica adlı 
şirketin neden olduğu büyük veri skandalını açıklamakla 
birlikte, verilerin bize karşı nasıl kullanılabileceğine yönelik 
ve sosyal medyada depolanan kişisel verilerin getireceği 
tehlikelere ışık tutmaktadır. 

Bu belgeseli izleyen ve gönüllü olarak görüşme sürecine 
katılan 5 erkek, 7 kız olmak üzere, toplam 12 lise öğrencisiyle 
belgeselin kişisel veri kullanımı farkındalıklarını nasıl 
etkilediklerine yönelik görüşmeler yapılmıştır.

Sonuç 

Psikolojik Profilleme

Öğrenciler psikolojik profilleme ile bir sanal benlik 
oluşturulabileceğini ve sosyal mecrada hareketlerimizi 
takip ettikleri için sürekli karşımıza beğenilerimize yönelik 
reklamlar, video ve fotoğraflar sunarak bizi bazı nesnelere 
karşı bağımlı yapabileceklerini söylemişlerdir. 

Sosyal medyada bırakılan kişisel verilerin ve her türlü 
etkileşimlerin insanların hayatlarını nasıl etkilediğine yönelik 
belgeselde gördükleri örnek olaylar sonrası kendilerinde 
izlenme hissi uyandırdıklarını, gerginlik hissettiklerini, 
kullanılmışlık hissettiklerini ve değersizlik hissi yaşadıklarını 
ifade etmişlerdir.



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Artar...Artar...””

160

BAŞARILI ÖRNEKLER
Farkındalık Oluşturma 

Belgesel sonrası kazandıkları farkındalık sonucunda, artık 
bir sosyal medya ve diğer web ortamlarına kayıt olurken 
kullanıcı hüküm ve koşulları okuyacaklarını, artık kendi 
kişilik özelliklerini ve duygu durumlarını yansıtacak 
paylaşımlarda azaltma yapacaklarını ve paylaşım konusunda 
tedbir alacaklarını ifade etmişlerdir. Bu durum kişisel veriler 
hakkında farkındalık sahibi olmayan öğrencilere gösterilen 
yaşanmış bir örnek olayın, onlar üzerinde nasıl bir etki 
bıraktığını bize göstermektedir.

Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre 4 tema altında 
19 sayıda kod oluşturulmuştur. Bu tema ve kodlara ilişkin 
frekans ve yüzde değerleri şunlardır:

Temalar Kodlar f Yüzde

Paylaşım 
amacı

Beğenilme isteği 6 %50
Anıları arşivleme 3 %25
Paylaşmak için paylaşmak 1 %8,3
Yeni kişileri tanıma 1 %8,3
Hobi amaçlı 1 %8,3

Kendilerini 
beklediğini 
düşündükleri 
tehlikeler

Manipüle edilme 7 %58,3
Ticari ürüne dönüşme 7 %58,3
Hayati tehlike 4 %33,3
Psikolojik profilleme 2 %16,6
Bağımlılık yapma 1 %8,3
Sanal ben 1 %8,3

Duygusal 
durumlar

İzlenme/dinlenme 8 %66,6
Kayıtsızlık 4 %33,3
Gerginlik/rahatsızlık 4 %33,3
Kandırılmışlık/kullanılmışlık 3 %25
Değersizlik 2 %16,6

Davranış 
değiştirme 
isteği

Hüküm ve koşulları okuma 11 %91,6
Paylaşım/ beğeni azaltma 9 %75
Farkındalık kazanma 5 %41,6
Tedbir alma 3 %25
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Katılımcılar kişisel veri ve dijital ortamda bıraktıkları ayak 
izlerinin belgeselde gördükleri örnek olaylardan da etkilenerek, 
ilerde kendi fikirlerini manipüle edilmesinde, kendilerini 
bir ticari ürüne dönüştürülmesinde kullanılabileceğini 
belirtmişlerdir. 

Öneriler 

Bireyin dijital ortamlarda kişisel verilerin ilerde kendisine 
özellikle psikolojik hedefleme ile ilgili ne gibi şekilde geri 
döneceğine yönelik insanlara bilgilendirmeler yapılabilir. Bu 
bilgilendirmeler;

• Kişisel verilerin güvenliğine yönelik kişileri bilgilendirici 
sosyal platformlar kurulabilir. 

• Küçük yaşlardan itibaren kişisel verilerin paylaşımına 
yönelik eğitimler verilebilir.

• Bilgilendirici kamu spotları, örnek olaylarla işlenerek 
verilebilir.

Kişisel verilerin izinsiz ve etik olmayan yollar için kullanımına 
yönelik caydırıcı cezalar verilebilir. 

Bu proje TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Proje 
Yarışması’nda İzmir Bölgesinde Psikoloji alanında birincilik 
ödülü Türkiye finallerinde ise teşvik ödülünün sahibi 
olmuştur. Öğrencilerin bu tarz araştırma proje yarışmalarına 
katılımları onların araştırma, bilimsel süreçleri takip etme, 
veri bulgularına raporlama ve toplum önünde sunma gibi 
beceriler edinmelerine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle 
okulların bu yarışmalara katılımı teşvik edilmelidir. 



DEĞERLER EĞİTİMİ

Yardımlaşma İyilik

Sabır Dürüstlük

AdaletSorumluluk

Merhamet Vatanseverlik

Saygı-SevgiVefakarlık



Değerlerimi Kodluyorum

Denizyıldızı

Sınırları Aşmak

Artan Yemeklerin İsrafının Teknoloji ile Önlenmesi

Çizgilerde Hadis Yarışması

Hatibin Sesi

Aşere (İlm-i Kıraat) Eğitimi

Dile Benden Ne Dilersen

İmam Hatipli Gençler İslam’ı Anlatıyor
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Amaç

Toplumsal değerlere önem vererek, dijital dünyaya karşı 
değerleri önceleyecek oyun ve tasarımlarla farkındalığı 
arttırmak. 

Hazırlanan tasarım ve oyunlar ile öğrencilerin her gün iç içe 
oldukları dijital dünyanın eğlenceli ama bir o kadar zararlı 
ortamında iyi örneklerin de yapılabileceğini görmelerini 
sağlamak ve bunu bizzat kendi çalışmalarıyla tecrübe 
etmelerine imkân tanımak. 

Dijital dünyadan kopamayan bireylerin öncelikle bu 
dünyada gelecek vadeden bir alan olan robotik kodlama, 
yapay zekâ ve oyun tasarımı alanında bilgi ve beceri 
kazanmalarını desteklemek.

Öğrencilerin bu bilgi ve becerileri insanlık yararına ve 
değerleri hatırlamak ve anlatmak için kullanmaları 
hem bireysel hem toplumsal alana katkı sağlamaları 
amaçlanmaktadır. 

Faaliyetler

Değerler eğitimi ve kodlama ile ilgili alanyazın taraması 
gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili yazılmış makale ve 
yazılar incelenip problem tanımlaması yapılmıştır. 

Anket Çalışması

Problem cümlesine uygun olarak 366 öğrenciye 
anket uygulanmıştır. Bu öğrenciler lise ve ortaokul 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Uygulanan bu anket ile 
internet ve dijital oyun bağımlılığının değerler üzerindeki 
olumsuz etkisi tespit edilmiştir. 

Değerlerimi 
Kodluyorum

Tematik Alan: Değerler Eğitimi

Kategorik Alan: Yazılım, Kod-
lama, Yenilikçi Fikirler, Tekno-
lojik Üretim

Okul: Şehit Halit Gülser Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Diyarbakır)

Derecesi: Birincilik
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Uygulama sonrası son test çalışması da yapılmıştır. Bu 
olumsuz etkinin çözümü için değerlerin robotlar ve kodlama 
yöntemi ile anlatılmasının ilgi çekeceği düşüncesinden 
hareketle hedeflenen kodlama eğitimi için bu konu ile ilgili 
eğitim videoları ve görseller incelenmiştir.

Okulda kodlama çalışmaları yapılmış, mini robot ile 
robot tasarım kartlarının nasıl yapılabileceği ile ilgili 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dijital oyunların 
zararlı içeriklerine karşı değerleri anlatan mini oyunların 
geliştirilmesi için yine kodlama programları üzerinde 
çalışmalar yapılmıştır.

Okul web sitesinde proje ile ilgili bir alan oluşturulmuştur.  
Yapılan oyun ve tasarımlar okul internet sayfasında 
duyurulmuştur. Diyarbakır Bilim Sanat Merkezi ile iletişim 
kurularak bu oyunların ve tasarımların geliştirilmesi 
için iş birliği yapılmıştır. Bu materyallerin Bilim Sanat 
Merkezinde aktif kullanılması için söz konusu merkezin 
yöneticileri ile protokol imzalanmıştır.

Kartlar hazırlanırken yardımsever robot, vatansever 
robot, şefkatli robot, temiz robot gibi isimlendirmeler 
yapılarak bilgisayar programlarının yardımıyla tasarımlar 
yapılmıştır. Hem görselliği hem de sadeliği ile ön 
plana çıkan kartlar hazırlanıp okulumuzun bilgisayar 
laboratuvarında bulunan robot ile denemeler yapılmıştır. 
Bu şekilde değerleri anlatan 20 kart oluşturulmuştur. 
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Örnek Kartlar

İyilik Sepeti ve Ördek Oyunu

Öğrenciler Scratch programı üzerinden değerleri 
anlatan oyunlar tasarlamıştır. Değerlerden ve olumsuz 
davranışlardan oluşan, seçilen değer ve davranışa göre 
puan kazanılan “İyilik Sepeti” adlı oyun tasarlanmıştır. 
Puanlama +10 puan -10 puan şeklinde kodlanmıştır. 
“Ördek” oyununda ise oyuna yalnız veya arkadaş seçerek 
başlanmakta olup yalnız gidildiğinde zorlaşan, arkadaş 
seçildiğinde ise daha kolay olan bir oyun platformu 
oluşturulmuştur. Bu şekilde özellikle okul öncesi ve 
ilkokul çocuklarını arkadaşlığa teşvik eden bir oyun 
hazırlanmıştır.

Sonuç

İnternet ve dijital oyun bağımlılığını azaltmak, dijital 
oyunlar ile değer eğitimini desteklemek amacıyla yapılan 
bu çalışma, ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama 
alışkanlıkları dikkate alınarak yürütülmüştür. 
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Oyun kartları ve Scratch oyunları oluşturulmuştur.  
Çalışmaya katılan 30 kişiye uygulanan ilk test ve son test 
ile bu projenin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi tespit 
edilmiştir. 

Çalışmanın en önemli yönü öğrencilerin değerleri 
öğrenirken aynı zamanda eğlenmeleridir. Çalışmaya 
katılan öğrenciler kodlama ve robotlara olan ilgileri ile 
eğlenceli bir ortamda değerleri benimsemişlerdir. 

Uygulamalı proje olan bu çalışma ile öğrencilerin robotik 
kodlama ve robotların kullanımı ile ilgili tecrübeleri 
artmıştır. Bilim Sanat Merkeziyle yapılan görüşmeler 
sonucunda projenin yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Proje, 
okulun internet sayfasında paylaşıma açılarak herkesin 
bu materyallere ulaşması sağlanmıştır. 

Öneriler 

Uygulama tüm okullarda uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir. 
Bu uygulamalar farklı öğrenme materyallerinin ortaya 
çıkmasını sağlayabilir. Faaliyetler sayesinde öğrencilerle 
daha fazla ve güçlü bir iletişim kurulabilir. 

Uygulama tüm derslere göre düzenlenebilir. Kök değerlerin 
öğretimine bu şekilde katkı sağlanabilir. 

Değerler eğitimine yönelik materyal üretimi kodlama 
eğitimlerinin bir parçası olarak düşünülebilir. Değerler 
eğitimini geliştiren oyunların yapılması için ödüllü 
yarışmalar düzenlenebilir. Bu alana yönelik oyunlar ile 
çocukların eğlenerek öğrenmesi sağlanabilir. 
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Amaç

Bu çalışma gönüllü öğretmenlerin bir araya gelerek 
öğrencilerin ihtiyaç duydukları her alanda destek olmak 
için oluşturulmuş bir ekip çalışmasıdır. Maddi, manevi, 
akademik ve ahlâki unsurları kapsayan bu çalışmanın 
ilham kaynağı “Denizyıldızı” hikayesidir. 

Denizyıldızı Hikayesi

Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, 
sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan 
birini görür. Biraz yaklaşınca, bu kişinin sahile vuran 
denizyıldızlarını, okyanusa atan genç bir adam olduğunu 
fark eder. Genç adama yaklaşır:

- Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyorsun?

Genç adam yanıtlar;

- Birazdan güneş yükselip, sular çekilecek.

Onları suya atmazsam ölecekler. Yazar sorar;

- Kilometrelerce sahil, binlerce denizyıldızı var. Ne 
fark eder ki?

Genç adam eğilir, yerden bir denizyıldızı daha alır, 
okyanusa fırlatır.

- Onun için fark etti ama...

Denizyıldızı ekibi, her öğrencinin “emanet” olduğu 
bilinciyle hareket ederek; başta yetim, öksüz, parçalanmış 
ailelerden gelen ve çeşitli problemleri olan öğrenciler 
öncelikli olmak üzere tüm öğrencileri kapsayan geniş 
bir yelpazeyi hedef almayı amaçlamıştır. Denizyıldızı, 
rehberlik servisi iş birliğiyle tüm öğrencilere ulaşıp onları 
geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu iş birliği, öğretmenlerin de 
sosyalleşmelerine, tecrübe paylaşımlarına, danışmanlık 
alanlarında kendilerini daha iyi yetiştirmelerine de fırsat 
sağlamaktadır. 

Denizyıldızı
Tematik Alan: Değerler Eğitimi

Kategorik Alan: Rehberlik 
Hizmetleri

Okul: Esatpaşa Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (İstanbul)

Derecesi: İkincilik
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Faaliyetler

Denizyıldızı hikayesinin yer aldığı ve kuruluş amacını içeren 
bir davetiye oluşturulmuş ve öğretmenlere dağıtılmıştır. 
Gönüllü öğretmenlerle bir iletişim ağı oluşturulmuş ve 
toplantılar düzenlenmiştir.

Denizyıldızı Toplantı Gündem Maddeleri
• Okuldaki yetim ve öksüz öğrenciler ile parçalanmış 

aile çocukları, aile bireyleri içinde hükümlü, kronik 
rahatsızlığı bulunan ve özel durumlu öğrencilerin 
tespiti

• Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ve psikolojik 
desteğe ihtiyaç duyan ve/veya derslere ilgisiz 
öğrencilerin tespiti

• Öğrencilerin okuldan ve öğretmenlerden beklentileri 
ve öğretmenlerin öğrencilerde gördükleri eksikliklerin 
tespiti

• Öğrencilerin sosyal, kültürel, maddi ve manevi 
gelişimleri için yapılması gerekenlerin tespiti

Rehberlik servisi desteğiyle öğrenci tanıma formları 
incelenerek öğrencilerin aile yapıları, maddi durumları, 
yetim ve/veya öksüz kalma zamanları, yaşanılan travmatik 
olay/lar tespit edilmiştir. 

Ekip tarafından veli ziyaretleri yapılmış, öğrenciyi daha 
yakından tanıma fırsatı sağlanmıştır. Bazı ekip üyeleri 
üniversiteden sertifikalı Eğitim ve Yaşam Koçluğu eğitimi 
alarak psikolojik desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yardımcı 
olmuşlardır. Rehberlik servisi iş birliğinde yakınlarını 
kaybetmiş öğrencilerle görüşmeler için özellikle “yas 
psikolojisi” ile ilgili okumalar yapılmıştır. 

Öğretmenler öğrencilerin doğum günleri, hobileri ve yakın 
arkadaşları gibi hususlar üzerinden öğrencileri tanımaya 
çalışmışlardır. Derste dikkat sorunu olan öğrenciler eğitim 
koçluğu ile desteklenmiştir. 
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Maddi durumu yetersiz öğrenciler tespit edilmiş, veli 
ziyaretleriyle öğrencinin durumu görülmüştür. Mobilya 
ve beyaz eşya gibi zaruri ihtiyaçlar kişi ve kurumlardan 
karşılanmıştır. Eğitimleri için maddi desteğe ihtiyaç duyan 
öğrenciler burs fonuyla desteklenmiştir. Uzaktan eğitim 
sürecinde uzaktan derslere katılamayan öğrenciler için 
hayırseverlerin desteğiyle internet bağlantısı, tablet veya 
telefon temin edilerek derslere devamları sağlanmıştır. 

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri 
faaliyetler yapılmıştır. Bu kapsamda her ay bir sinema 
etkinliği, bir yazar ve bir kitap tanıtımı etkinlikleri 
uygulanmıştır. Öğrencilerin yarışmalara katılımı teşvik 
edilmiştir. Senaryosu ve oyunculuğu öğrencilere ait olan ve 
bir hadisi anlatmak üzere kurgulanan “Hadisleri Yaşamak, 
Hadislerle Yaşamak” adlı tiyatro etkinliği yapılmış ve 
Eğitimde İyi Örnekler’de sergilenmiştir.  

Öğrencilerin yardımlaşma, paylaşma, iş birliği, el 
becerilerini geliştirmek vb. için de çalışmalar kapsamında 
örgü örme etkinliği yapılmış, üretilen ürünler Van’daki 
Çubuklu Ortaokul öğrencilerine her pakete birer mektup 
da yazılarak gönderilmiştir.  Gönüllü veliler rehberliğinde 
takı tasarım çalışmaları için atölye oluşturulmuş ve 
öğrencilere eğitimler verilmiştir.  

Çiçek ressamlığı adı verilen ve Osmanlı’da Şuküfe sanatı 
çalışmaları kapsamında Klasik Sanatlar Merkezi ziyaret 
edilmiş, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde canlı 
çiçekler resmedilmiş ve okulda sergilenmiştir. Beceri 
geliştirme ve ikram etmenin önemini vurgulamak üzere bir 
mutfak etkinliği yapılmış, öğrenciler sarma sarıp börek ve 
kurabiyeler pişirerek iş birliği içinde çalışmışlardır. 

Sonuç
Öğrencilere yönelik yapılan faaliyetler onların okula 
aidiyetlerine katkı sağlamıştır. Öğretmenler de öğrencileri 
yakından tanırken kendini geliştirmek için farklı eğitimlere 
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yönelmişlerdir. Okuldan ayrılan öğretmenler benzer 
çalışmaları kendi okullarında başlatmışlardır.

Çalışmalar rehberlik servisiyle iş birliğinde güncellenerek 
devam etmiş, her yıl yetim, öksüz, maddi durumu yetersiz 
vb. konularda hazırlanan listeler güncellenmiştir. Sosyal 
ve kültürel etkinliklerde öğrenci fikirleri dikkate alınmış ve 
onların ihtiyaçlarına göre de planlanmıştır. 

Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde resim, takı tasarım, 
örgü, etamin vb. ürünleri ortaya koymuş, yapılan her 
çalışma okulun internet sitesindeki sanal sergide yer 
almıştır.  

Öneriler 
Çalışmalardan yola çıkılarak özellikle maddi yardıma 
ihtiyacı olan öğrencilere yardım yapılırken hassasiyet 
gözetilmesi gerektiği belirtilmelidir. Öğrencinin mümkünse 
tek bir öğretmen ile muhatap olması sağlanmalıdır. 
Öğrencilere Denizyıldızı’nın kuruluş amacı anlatılmalıdır. 
Burada yardım, zekat, fitre ve sadaka gibi kavramların 
kullanılmamasına dikkat edilmelidir. “Öğrenci Destekleme 
Bursu” veya “Başarı Bursu” ifadeleri tercih edilebilir. 
Burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılmalıdır.Eğer ailenin 
banka hesabı yoksa burs öğrencilere zarfla takdim edilerek 
aileler haberdar edilebilir.

Denizyıldızı ekibinin güçlü yönü gönüllü öğretmenlerden 
oluşması ve öğrencilere destek olmak gayesiyle 
kurulmasıdır. Bu nedenle pek çok insan tarafından 
desteklenmiştir. Sadece sonuca değil sürece de odaklanan 
Denizyıldızı, zorlukları engel değil çözülmesi gereken 
sorunlar olarak görmüş ve “niyet hayır akıbet hayır” 
ilkesini düstur edinmiştir.

Denizyıldızı her okulda uygulanabilecek bir çalışmadır. 
Her okulun kendine özgü bir yapısı ve öğrenci çeşitliliği 
vardır. Elbette değişecek dönüşecek konular da birbirinden 
farklıdır. Sorulması gereken soru ise “Bana emanet edilen 
öğrencilerim için neler yapabilirim?”
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Amaç

Okulumuz ilçedeki en fazla mülteci sayısına sahip olan 
okul konumundadır. Bu durum Türk ve yabancı uyruklu 
öğrenciler arasında etkili iletişim kurulmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Bu nedenle gerek bireysel gerekse sosyal 
anlaşmazlıkların ortaya çıkmasını engellemek ve iletişimi 
güçlendirmek gerekmektedir. 

Bu amaçla okulda “Göç” temalı münazara turnuvası 
düzenlenmiştir. Tüm sınıfların katıldığı bu turnuvanın 
katılımcı gruplarının fikir alışverişleri esnasında ortaya 
çıkan sonuçlar, birlikte yaşama ve entegrasyon açısından 
ilgi çekici bulunmuştur. Bu faaliyetten yola çıkılarak Türk 
ve yabancı uyruklu öğrencilerin birlikte çalışabilecekleri, 
etnik kökenlerin bir kenara bırakılabileceği ve ortak payda 
olan “insan olmak”ta buluşulabileceği bir proje yapılmıştır. 

Böylece yabancı uyruklu öğrencilerin yeni ortamlarında 
iletişim kurma ve kendilerini ifade etme becerileri ile Türk 
öğrencilerin ise yeni arkadaşlarıyla yaşama konusundaki 
becerilerine katkı sağlamak amaçlanmıştır.  Tüm bu farklı 
tecrübelerin anlatılması yoluyla empati duygusunun 
geliştirilmesi ve öğrencilerin sosyal entegrasyonunun 
sağlıklı olabilmesi sağlanmış olacaktır.

Faaliyetler 

Projenin faaliyetleri 8 göçmen öğrencinin kendi dillerinden 
anlattıkları anı defterlerinden, bu metinlerin çevirisinden 
ve bu hikayeleri okuyup resmeden 3 Türk öğrencinin 
çizimlerinden oluşan bir kitap kapsamında yapılmıştır. 

Sınırları Aşmak
Tematik Alan: Değerler Eğitimi

Kategorik Alan: Göç ve Uyum

Okul: Körfez Emlak Konut 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Kocaeli)

Derecesi: Üçüncülük
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Kendini Anlatmanın Zorluğu 

Öğrencilerin hikayelerini kendi bakış açısıyla yazması 
istenmiştir. Ancak başlangıç aşamasında öğrencilerin 
anlaşılmamaktan ya da yadırganmaktan çekindikleri 
için hikayelerini kimseye anlatamadıkları görülmüştür. 
Bir kısmı geçmişini kimseyle paylaşmadığını, bir kısmı 
yazarken duygusal olarak çok zorlanacağını, bir kısmı ise 
hikayesini sayfalara sığdıramayacağını ifade etmişlerdir. 
Bu görüşlerin ortaya çıkacağı ön görülmüştür. 

Yazar, Çizer ve  Çevirmen

Çalışmada gönüllü olarak katılıp hikayelerini paylaşmak 
isteyen 6 Suriyeli, 1 Uygur Türkü, 1 Somalili öğrenci yer 
almıştır. Çizer öğrenci olarak da Türk öğrenciler görev 
almıştır.   Öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirilmiş 
ve kendilerine 2 aylık bir duygu defteri tutma süresi 
verilmiştir. İlk olarak kendilerini daha rahat ifade 
edecekleri düşünüldüğünden defterlerin anadilleriyle 
tutulması kararı alınmıştır.

İki aylık süreç içerisinde Türk öğrenciler göçmen 
arkadaşlarının metinlerini okuyarak oluşan duygularını 
resme döktüler. Sonraki aşamada tüm metinler ve resimler 
toplandı, çevirilerin de tamamlanmasıyla kitap basıma 
hazır hale getirildi. Körfez İlçe Belediyesi tarafından  250 
adet kitap basıldı. 
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Sonuç

Okulumuzda Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler arasında 
etkili iletişim ortamı ortaya çıkmıştır, öğrencilerin birlikte 
ürün ortaya koyma motivasyonları artmıştır. Yine yabancı 
uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmesine katkı sağlamıştır.

Öğrencilerin metinleri incelendiğinde her birinin kendine 
has ve çoğunlukla birbirinden farklı detaylara sahip 
çocuk hikayeleri olduğu görülmüştür. Kimisi bir savaştan 
kaçarken kendini bir başka savaşın içinde bulmuş, kimi 
sakin köy hayatından gelen bir çocuk, kimi de sosyo-
ekonomik düzeyi yüksek bir aileye mensupken yeni 
yaşam alanında bu avantajını kaybetmiştir. Böylece hepsi 
savaşların başka yüzüyle karşılaşarak birbirinden farklı 
travmalarla başa çıkmak zorunda kaldığı görülmüştür. 

Öğrencilerin kitaba erişimiyle okul ikliminde pozitif 
yönde değiştiği, öğrencilerin empati becerilerinin 
arttığı görülmüştür. Öğrencilerimizin beraber yaşama 
becerilerinin gelişeceği ön görülmektedir. 

Okuyucular savaş ve mülteci olmanın arka planını 
görmesiyle davranış ve duygu değişikliği ve empati, 
diğergamlık, saygı, nezaket, merhamet değerlerinin açığa 
çıkmasına katkı sağlamıştır. 

Hikayelerden oluşan kitap yapım sürecinde okulda oluşan  
olumlu okul iklimi önümüzdeki senelerde yapılacak olan 
oryantasyon çalışmaları için fikir oluşturmuştur.
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Öneriler

Çalışma lokal bir çalışma olarak başlasa da hedef tüm 
kademe öğrenciler ve öğretmenlerdir. 

Kitapla tanışan öğrenci ve okuyucuların verdiği olumlu 
tepkiler, empatiye dayalı ortamın oluşması nedeniyle 
çalışmanın çevre okul, ilçe ve illere yaygınlaştırmanın 
önemli olduğu görülmüştür. Bu konuda ihtiyaç duyan 
okullara kitap tanıtım seminerlerinin düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır.

Özellikle yabancı uyruklu öğrenci bulunan okulların 
öğrencilerin bir arada yaşamasına katkı sağlayacak 
uygulamalar yapması önerilmektedir. Böylece birbirini 
anlama ve iletişimin güçlenmesi sağlanabilir. 

Okuldaki öğrenci gruplarıyla kitabın okunması ve sosyal 
medya alanlarında video yayınlarının yapılması hem kendi 
okulumuza hem de diğer okullara yönelik bir öneri olabilir. 
Bu anlamda yazan her öğrenci sosyal medya platformu 
canlı yayını üzerinden kendi hikayesini okuyacak ve 
soruları cevaplayacaktır. 

Yabancı uyruklu öğrenci olan okullarla birlikte “Sınırları 
Aşmak” kitap serisi oluşturulması düşünülebilir. Bu 
anlamda ortak çalışmaların ortak yaşama kültürümüzü 
de besleyeceği düşünülmektedir. Yine yazar öğrencilerin 
hikayelerinin sesli kitap formunda sunulması veya diğer 
okullarla iş birliğinde filminin çekilmesi planlanabilir. 
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Amaç

İsraf, dönemimizin en büyük sorunlarından birisidir.  
Toplu yemek yapılan fabrikalar, askeriye, üniversite 
yemekhaneleri ve pansiyonlu okulların yemekhaneleri 
gibi yerlerde çok fazla yemek artmaktadır ve bunlar çoğu 
zaman israf edilmektedir. 

Pansiyonlu okulların yemekhanelerinde bir öğünde yapılan 
yemek kilo hesabı yapılarak artan kısmın ne kadar insanı 
doyurabileceği bulunmuştur. Buna göre yapılan yemek 
miktarı 240 kişilik iken, artan kısım ise yaklaşık 20 ila 
100 kişiye yetebilecek miktardadır. 

Yemek israfının önlenmesi, yemek malzeme masraflarının 
azalması, yemekhanenin ekonomik ve verimli yönetilmesi,  
israf ve verimli yemek yönetimi yapabilme bakımından 
kişilere bilinç kazandırılması ve ihtiyaç sahibi insanların 
yemek ihtiyacının giderilmesi uygulamanın amaçları 
amaçlarındadır. Bu amaca ulaşırken teknoloji ve bilgisayar 
teknolojilerinden yararlanmak da önemlidir.  

Bu bağlamda uygulamanın amacı okul ve pansiyondaki 
yemek israfını önlemek ve bu konuda toplumsal duyarlılığı 
artırmaktır. Pansiyonlu okulların yemekhanelerinde 
artan ve temiz olan yemekleri aşevlerine gönderip 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Aşevlerinde yapılması 
planlanan yemek miktarını aza indirmek ve ekonomik 
israfı azaltmaktır.

Artan Yemeklerin 
İsrafının Teknoloji 

ile Önlenmesi
Tematik Alan: Değerler Eğitimi

Kategorik Alan: Toplumsal 
Sorumluluk ve Gönüllülük

Okul: Işıkkent Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Isparta)
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Faaliyetler

Proje kapsamında çalışma takvimi oluşturulmuş, israf ve 
israfı önlemeye yönelik literatür taranmıştır. Yemekhanede 
günlük yemek miktarı ve israf edilen yemek miktarları 
verileri günlük olarak tutulmuş ve analiz edilmiştir. 

Yemek israfını önlemeye yönelik çalışmalar neticesinde 
bir yazılım yapılması kararlaştırılmıştır. Gerekli yazılımın 
yapılabilmesi için öncelikle kodlama çalışmalarına 
başlanmış, yazılım için ilgili malzemeler temin edilmiştir. 

PHP ve MYSQL(PDO) ile kodlama yapılarak web sitesi 
oluşturulmuştur. Öğrencinin siteye girip yiyeceği veya 
yemeyeceği yemeği seçmesi istenmiş, seçim sonuçlarına 
göre yemek hazırlanması sağlanmış, ücretli ya da 
pansiyonda kalan öğrencilerin ise yemedikleri öğünün 
ücretini bağış olarak vermesi teşvik edilmiştir. Yemek 
dağıtımı özel olarak tasarlanan kartlı ve kapaklı sistemle 
yapılmıştır.

Okul yemekhanesinde 1 ay boyunca her öğün artan temiz 
yemeklerin ölçümü yapılmış, sonuçlar kg cinsinden olacak 
şekilde tablo haline getirilmiştir. Daha sonra porsiyonu 
200 gr olacak şekilde ayarlanarak ikinci bir tablo 
oluşturulmuştur. Ay sonundaki veriler ile bir önceki ayın 
verileri arasında büyük farklar olduğu ve yemek israfının 
yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. 

Projenin faaliyetleri her aşamada beyin fırtınası ve 
uygulamaları yerinde görme yöntemiyle uygulanmıştır. 
Yazılım çalışmaları uzaktan eğitim döneminde de devam 
etmiştir.
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Sonuç

240 kişilik bir pansiyon yemekhanesinde aylık 465,35 
kg yemek israf edildiği tespit edilmiş, bir porsiyon 200 
gr olarak hesaplandığında yaklaşık 2327 kişiye yetecek 
miktarda yemeğin çöpe gittiği hesaplanmıştır. Eğer 
geçen bir yıl boyunca bu sistem uygulanmaya başlanmış 
olsaydı sadece bir yemekhaneden yılda 27.924 kişi yemek 
yiyebilirdi.

Ciddi rakamları içeren bu verilerden yola çıkılarak yemek 
israfının önüne geçmek için kurulan web sitesi aracılığı 
ile yiyeceği veya yemeyeceği yemeği seçmenin ne kadar 
önemli bir karar olduğu anlaşılmıştır. 

Mutfak hizmetlerinin en alt basamağından en üst 
kısımlarına kadar israfı önlemeye çalışılmıştır. Öğrencilerin 
yemek istemedikleri öğünlerin ücretlerini ihtiyaç sahibi 
insanlara bağışlayarak paylaşma, dayanışma duygularını 
yaşamaları sağlanmıştır. 

Bu çalışma ile TÜBİTAK 51. Liseler Arası Araştırma 
Projeleri Yarışmasına, TEKNOFEST 2020 Çevre ve 
Enerji Teknolojileri Yarışmasına ve 1. Ulusal Liseler 
Patent ve Faydalı Model TEKNOFEST 2021 İnsanlık 
Yararına Teknoloji/Sosyal İnovasyon Yarışmasına katılım 
sağlanmıştır. 

Öneriler 

Bu çalışma bütün okul pansiyonlarında çok rahat bir 
şekilde uygulanabilir. Web sitesinde asgari değişiklikler 
yapılarak farklı yemekhanelere uyumu sağlanabilir. Yemek 
dağıtım sistemi her yemekhaneye ayrı ayrı yapılacağı için 
bir sorun teşkil etmeyecektir.
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Benzer bir çalışma yapılması durumunda veri toplanması, 
analiz edilmesi, sağlam bir teknik altyapı kurulması 
ve kişilerin bilgilendirilmesi dikkat edilmesi gereken 
hususlardır.

Bu çalışmayı yaygınlaştırırken çok büyük bir sorunla 
karşılaşılacağı düşünülmemektedir. Diğer kurumlarla iş 
birliği yapılarak özel şirketler de sürece dâhil edilebilir. 

Öğrencilerde sorumluluk bilinci oluşana kadar onları 
sisteme dahil edip seçim yaptırmak zorlayıcı olabilmektedir. 
Bunun için web sitesinde yemek israfı sorununun 
büyüklüğü ve ciddiyeti ile ilgili bilgilendirici bir sayfa 
açılabilir. 

Gıda krizine yönelik farkındalık çalışmaları hem bireysel 
hem toplumsal olarak israfın önlenmesine yardımcı 
olmaktadır. Bu konuda araştırmaya dayalı özgün fikirler 
ve uygulamalar okullarda hayata geçirilebilir. 

Çalışmanın okul ve pansiyonlarında, toplu yemek dağıtımı 
yapılan yerlerde uygulanabilmesi, artan yemeklerin 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilmesi için yasal düzenlemeler 
yapılabilir. 

Toplu yemek yapılan yerler ile günlük yemek ihtiyacını 
karşılamakta sıkıntı yaşayan bütün bireyler bu 
uygulamadan iş birliği içinde yararlanabilir. Uygulamanın 
başarıya ulaşabilmesi için bu iş birliğinin sürdürülebilir 
bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. 
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Amaç

Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Size 
iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece 
yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar: Allah’ın Kitabı ve 
Peygamber’inin sünnetidir.” Bu kapsamda Kur’an-ı Kerim’i 
ve Peygamberimizi öğrencilere çok iyi öğretmek, her türlü 
konuda bu iki rehberden yararlanmaları gerektiğini onlara 
benimsetmek gerekmektedir.

Bu çalışma da hadislerin öğrenciler tarafından bilinmesi 
ve onlara hayatlarında rehber olması amacıyla yapılmıştır. 
Öğrencilerin dikkatini çekecek ve öğrenmelerini 
kolaylaştıracak yeni yöntemler geliştirilerek onların 
gelişen teknolojiyle birlikte yazılı eserlere olan ilgisini 
yeniden canlandırılabilir. “Çizgilerde Hadis” yarışmasıyla 
resim sanatını ve hadisleri birleştirerek gençlerimize 
farklı bir yöntemle hadisleri öğretmek amaçlanmış, resim 
üzerinden daha kalıcı ve dikkat çekici öğrenmeyi sağlamak 
hedeflenmiştir. 

Faaliyetler

Okulda yarışmaların planlanması ve faaliyetlerin 
yürütülmesi için bir ekip kurulur. Ekip yarışma formatı 
ve şartları belirlenir. Yarışma her eğitim öğretim yılında 
lise türü ayrımı yapılmadan düzenlenir. Yarışma takvimi 
kasım ile mart ayları arasını kapsayacak şekilde düzenlenir 
ve sonuçlandırılır. Öğrenciler tarafından gönderilen 
çalışmalar nisan ayı içinde “Tuzla’nın Yıldızları’na Altın 
Yağmuru” etkinliğinde yer alan resim sergisinde okulumuz 
tarafından sergilenir. 

Çizgilerde Hadis 
Yarışması

Tematik Alan: Değerler Eğitimi

Kategorik Alan: Millî ve Manevi 
Değerler

Okul: Yunus Emre Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (İstanbul)
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Çizgilerde Hadis Yarışma Süreci

Yarışmaya katılan eserlerin temsil ettiği hadisler Kütüb-i 
Sitte’deki hadis kitaplarında yer alan ve meslek dersleri 
öğretmenleri tarafından seçilen kırk hadis içerisinden 
seçilir. Yarışmaya katılan eserler alanında uzman bir 
ressam, bir illüstrasyonist, bir resim öğretmeni, bir meslek 
dersleri öğretmeni ve bir Türkçe öğretmeninden oluşan 
komisyon tarafından değerlendirilir. Yarışmada ilk üçe 
giren eserler ödüllendirilir. Bunun yanında komisyonun 
ortak kararıyla bir esere de mansiyon ödülü verilir. 

Yarışmada verilen ödüllerin finansmanı okul-aile birliği, 
belediye ve hayırseverlerin desteğiyle sağlanmaktadır. 
Yarışma sonucunda ödüle layık görülen eserlerin sahipleri 
resim sergisinin yapıldığı gün ödüllerini almak üzere 
davet edilir. Düzenlenen resim sergisi öncesinde dereceye 
girenlere ödülleri takdim edilir. 

Çizgilerde Hadis Kitabı

Yarışmaya gönderilen eserlerden şartnameye uygun olan 
eserlerin tümü bir kitap haline getirilir. Yarışmaya katılan 
eserin dijital ortama aktarılmış hâli ile bu eserin hangi 
hadisi temsil ettiği Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 
kitapta yer almaktadır. Hadislerin Türkçesi Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni, Arapça ve İngilizce çevirileri de bu 
alandaki öğretmenlerden tarafından yapılır. Resimli hadis 
kitapları çoğaltılarak veli, öğrenci ve misafirlere hediye 
edilir.
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Sonuç
Yerelden Uluslararası Yarışmaya

“Çizgilerde Hadis” yarışma etkinliği yerel düzeyde 
başlamış, ulusal ve uluslararası bir formata dönüşmüştür. 
Yarışmanın gelecek yıllarda uluslararası yarışma 
formatında yapılması planlanmaktadır.

Öğrencilerimizin bu çalışmaları yapabilmesi için üzerinde 
çalışacağı hadisin anlamını bilmesi ve onu doğru bir şekilde 
yorumlaması gerekir. Her öğrenci hangi hadis üzerinde 
çalışacağını belirlerken o yıl için geçerli olan tüm hadisleri 
gözden geçirmek durumundadır. Bu da yarışmaya katılan 
öğrenci ve öğretmenlerinin, ailelerinin ve arkadaşlarının da 
hadislere yönelik farkındalık oluşmasına katkı sağlamıştır. 
“Çizgilerde Hadis Yarışması” etkinliği ile resmî ve özel 
ayrımı yapmadan ortaöğretimin tüm kademelerindeki 
öğrencilere ulaşarak hadislere ilgiyi artırmıştır.  

Çizgilerde Hadis Sergisi

Hadislerin resim sanatı ile birleştirilerek sunulması 
öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin farklı alanlarda 
beceriler kazanmasına katkı sağlamıştır. Resimli hadis 
çalışmalarından oluşan sergi açılmış ve birçok kişinin 
sergiyi ziyaret ettiği görülmüştür. Çizigilerde Hadisler 
Sergisi yarışmaya katılan öğrencilerle birlikte sergiye 
katılanların da hadislere karşı farkındalık oluşturmasına 
katkı sağlamıştır. Sergiyi kurum ve kuruluşların ziyareti 
de etkinliğin tanıtımına katkı sunmuştur. 
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Öneriler 

Bu çalışmanın sadece imam hatip okulları değil tüm 
okul türlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olması 
önemlidir. “Çizgilerde Hadis Yarışması” etkinliği bir 
yarışmadan ziyade gençlerimize hadisleri tanıtmak ve 
onları hayatlarına tatbik etmelerini sağlamak olduğu için 
derecelerin olduğu ama kimsenin kaybetmediği bir etkinlik 
haline getirmek gerekmektedir. 

Etkinlik kapsamında yapılan çalışmaların sergilenmesi 
ve katılımcılara katılım belgesi verilmesi önemli bir 
husustur. Etkinlik kitabının katılımcılara da verilmesi 
teşvik anlamında olumlu sonuç vermektedir. Yine çeşitli 
etkinliklerle yarışmayı festival festival havasında yaparak 
amaca daha iyi hizmet edilebilir.

Bu tür yarışma etkinliklerini tüm okullar gerçekleştirebilir. 
Burada önemli olan komisyon aracılığıyla iyi bir planlama 
yapmak önemlidir. Yine etkinliğin tanıtımının yapılması 
da yarışmanın sonraki yıllarda yapımını etkileyebilir. Bu 
etkinlikler okulların bulundukları bölgede okul tanıtımına 
katkı da sağlamaktadır. 
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Amaç

Dijital teknolojiler her alanda ön plana çıkmış ve bilimin 
bütün disiplinlerinde ortak alan haline gelmiştir. Eğitim 
kurumları da bu teknolojilerden fazlasıyla etkilenmektedir. 
Bu durumda öğrencilerin bu teknolojiden hangi amaçla 
yararlandığı ve ne için kullandığı önemli bir soruyu 
oluşturmaktadır. Bu sorunun cevabı için yapılan anket 
çalışması ile dijital platformların verimi ve lise öğrencilerinin 
bunlardan ne kadar faydalandığını ölçmek amaçlanmıştır. 

Lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen araştırmada 
katılımcıların beklentilerine uygun, video, poster, radyo 
programı gibi içerikler hazırlanıp erişime açılarak bunların 
mevcut sorunlara çözüm olacak alternatif bir yol olup 
olmadığı ölçülmek istenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin dijital ortamlardan 
eğitim ve ahlaki amaçlı değil daha çok eğlence amaçlı 
faydalandığı görülmüştür. Bu çalışma ile öğrencilerin 
dijital ortamları eğlence unsurundan çok eğitim ve ahlaki 
amaçlı kullanımlarını sağlamak amaçlanmıştır. 

“Hatibin Sesi” ile dijital ortamların eğitim amaçlı 
kullanıldığı,  ahlaki değerlerin öğrenildiği ve aktarıldığı bir 
mecra haline getirilmesi ve buna yönelik içerik üretiminin 
yapıldığı dijital bir platform oluşturulması hedeflenmiştir. 

Hatibin Sesi
Tematik Alan: Değerler Eğitimi

Kategorik Alan: Uzaktan Eği-
tim

Okul: Adıyaman Anadolu 
İmam Hatip Lisesi (Adıyaman)
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Faaliyetler

Durum Tespiti İçin Anket Çalışması

Projenin başlangıç aşamasında mevcut durumu doğru 
analiz edip çözüm üretmek amacıyla saha çalışması 
yapılmıştır. Saha çalışması yapılırken nitel veri analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Toplam 146 kişinin cevapladığı 
anketin sonuçlarına göre bilhassa salgın sürecinde dijital 
materyallere olan ihtiyacın arttığı ancak nitelikli materyal 
bulma konusunda zorluk yaşandığı görülmüştür. 

Yeşil Perde (GreenBox) Stüdyosu

Çekilen görüntülerin görüntü işleme ve efekt teknikleri 
kullanılarak düzenlenebilmesi için çekim anında yeşil 
perde kullanımı bütün dünyada sık kullanılan bir 
yöntemdir. Greenbox yöntemi ile fotoğraf ve videoların arka 
planları için çeşitli efektler kullanılabilmiştir. Bu projede 
kullanılmak üzere gerekli ekipmanlar temin edilmiş, 
sistem kurulmuş ve çekimlerin bir kısmını bu stüdyoda 
yapılmıştır. 

Radyo Stüdyosu ve Radyo Yayını

İnternet üzerinden canlı radyo yayını yapmak için Hatibin 
Sesi isimli bir radyo kanalı açılmıştır. Bu radyonun yayını 
için de okulun kendi imkânları ile okul bünyesinde radyo 
stüdyosu kurulmuştur. 

Milli ve manevi değerlerimizle ilgili ilimizde yaşayan 
büyülüklerle yapılan söyleşi videoları da yayımlanmıştır. 
Radyo yayınlarının daha çok kitleye hitap edebilmesi için 
gerekli tanıtım çalışmaları yapılmıştır.
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Değerler Eğitimi Video ve Görsel İçerikler

Değerler eğitimi için Kur’an-ı Kerim, siyer, Arapça-Türkçe 
hikâyeler, tasavvuf musikisi gibi alanlarda videolar 
hazırlanıp video akış kanalından paylaşılmıştır. Yine 
gönüllü öğretmenler tarafından dijital içerikler üretilmiştir. 
Bununla birlikte sosyal medya poster çalışmaları da 
yapılmıştır. 

Işıklı Tahta (Light Board) Stüdyosu ve Akademik 
İçerikler

Öğrencilerin etkin bir öğrenme gerçekleştirebilmesi için 
“light board” (ışıklı tahta) aracılığıyla “Feynman tekniği”ni 
de kullanmayı öngören süreçler planlanmıştır. Feynman 
tekniğinde ana felsefe basitlik ve sadeliktir. Bu teknikle 
konunun ana hatları açık, anlaşılır, sade ve interaktif bir 
şekilde anlatılması sağlanmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin 
akademik ihtiyaçlarının da giderilmesine katkı sağlamak 
için ders videoları hazırlanıp yayımlanmıştır. 

Sonuç

Bu çalışma ile teknolojik araçlar ve yenilikçi öğretim 
metotları birleştirilerek dijital mecraların eğitim ortamı 
olarak kullanılması sağlanmıştır.

Değerler eğitimi yanında akademik unsurlara da yer 
verilerek sosyal sorumluluk projesine bütünsel bakış 
açısıyla yaklaşılmıştır. Değerler eğitimi, akademik 
eğitim gibi alanlarda hazırlanan videolar sosyal medya 
mecralarında da paylaşılarak herkesin erişimine açılmıştır. 

Öğrencilerin başarma duygusunu hissetmeleri ve zamanı 
doğru değerlendirme becerileri kazanması sağlanmıştır. 
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Öneriler 

Kurulan platform ve stüdyolar ile yeni dönemde şiddet 
içerikli oyunlara alternatif olarak ahlaki, inanç ve 
değerlerine saygılı mesajlar veren içerikler geliştirilmeye 
çalışılacaktır. 

Canlı yayın yapabilen radyo ve televizyon programları 
olacaktır. Böylece hiçbir ekonomik kaygı gütmeden 
tamamen öğrenci ve öğretmenlerin kendi imkânlarıyla 
hazırladığı dijital eğitim platformu oluşturulmuş olacaktır. 

Dijital mecralar üzerinden mesaj iletilmesi sürecinde doğru 
iletişim dilinin ve stratejilerinin kullanılması önemlidir. 
Sosyal medyada konuşulan dilin günlük konuşma 
dilinden ayrı bir dil olduğu bilinmektedir. Bu dilin kendine 
özgü doğasını ve yapısını anlamadan konuya hâkim olmak 
mümkün olmamaktadır. Bahse konu olan alanda detaylı 
bir çalışma yapılması faydalı olacaktır. 

Okulların imkân ve fırsatları ölçüsünde stüdyo kurulumu 
yapabilmeleri için küçük başlangıçlar yeterlidir. İçerik 
üretimi gerçekleştirdikçe hibe desteklerinin ve veli 
desteğinin sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Projede kullanılan stüdyo için basit bir program cihazı 
iş görebilmektedir. Video kayıtları için de pahalı video 
kameralar yerine foto kamera veya webcam gibi cihazlar 
kullanılabilir. Bu yönüyle çalışma diğer okullar tarafından 
kolaylıkla yaygınlaştırılabilir.

Ders sunumu yapan tüm öğretmenlere ders içeriğini 
e-kitap formunda verebilmesi için gerekli eğitimler ve 
destek sağlanabilir. 
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Amaç

İlm-i Kıraat; Kur’an-ı Kerim’deki kelimelerin nasıl 
okunacağı ve râvilerine nispet etmek suretiyle bu 
kelimeler üzerindeki farklı okuyuşları konu edinen bir 
ilimdir. Kur’an-ı Kerim İslam coğrafyasında farklı usül ve 
telaffuzlarla yazılıp okunmakta ve ezberlenmektedir. 

Uluslararası öğrencilerin olduğu okulumuza 57 ülkeden 
özellikle de Afrika bölgesinden hafızlığını ülkelerinde 
tamamlamış öğrenciler gelmektedir. Bu öğrencilerin 
Kur’an okuyuş ve ezberlerini Verş, Hamza, Kâlun gibi farklı 
sahih kıraatler üzerine hafızlık eğitimlerini tamamladıkları 
öğrenilmiştir. 

Bu bağlamda Kıraat ilmine yönelik hem hafız öğrenciler 
hem de Kur’an-ı Kerim öğretmenlerinin eğitim alması 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu eğitim ile; 

• Okula hafız olarak gelen veya hafızlığını okulda 
bitiren öğrencilerin ileri düzey Kur’an-ı Kerim eğitimi 
almalarını sağlamak,

• Eğitimini uluslararası imam hatip liselerinde 
tamamlayan Türk ve uluslararası kurra hafız 
öğrencilerin dünyanın farklı ülkelerinde kıraat ilminin 
yayılması ve ilmi çalışmalarda ülkemizin merkez haline 
gelmesini sağlamak,   

• Farklı sahih kıraatlerle okuyan ve dinleyen kişiler 
arasında yaşanması muhtemel açık ya da örtük 
tartışmaların engellenmesi ve çeşitli kıraatler ile 
Kur’an’ın okunabilmesi,

• Kur’an-ı Kerim dersine giren hafız hocaların 
kıraat eğitimi alarak, farklı kıraatlerle yetişen 
öğrencilere nitelikli Kur’an-ı Kerim eğitimi sunmaları 
amaçlanmıştır. 

Aşere (İlm-i 
Kıraat) Eğitimi

Tematik Alan: Değerler Eğitimi

Kategorik Alan: Mesleki 
Çalışmalar

Okul: Uluslararası Fatih Sultan 
Mehmet Anadolu İmam Hatip 
Lisesi (İstanbul)
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Faaliyetler

Çalışma kapsamında Kurra hafız olan Mihrimah Sultan 
Camii İmam Hatibi ve Kurra öğrencileri tarafından aşere 
eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Bu eğitimler aşağıdaki aşamalarda gerçekleştirilmiş;

• Kıraat ilmi hakkında bilgi verilmesi (Kıraat ilminin 
doğuşu, günümüzde Müslümanlar arasında okutulan 
kıraatler, Kıraat imamları ve ravileri, sahih, mütevatir 
ve meşhur kıraatler) 

• İnfirad ve indirac usulü ile okunuş şekillerinin 
öğretilmesi (İnfirad: Sadece bir kıraate göre hatim 
yapılması, İndirâc: Kıraat vecihlerinin cem edilerek 
tüm kıraatlere göre hatim yapılması) 

• Kıraat ilminin aşere ölçüsünde öğretimi, farklı 
makamlarla sesin eğitilmesi ve hatim yapılması 

• İcazet verilmesi 

• Kıraat ilmini tamamlayan öğrencilerin Diyanet İşleri 
Başkanlığınca açılan kıraat sınavı sonucu belgelerinin 
alınması 

Okula farklı kıraatlere göre yazılmış Kur’an-ı Kerim  
alınmıştır. Aşere eğitimleri hergün okul ders saatleri 
dışında yapılmıştır. Okuldaki hafız öğretmenlere aşere 
eğitimi Kurra Hafız Şeref Çavdar tarafından verilmiştir. 
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Bu çalışma ile okulumuzda eğitim gören hafız öğrenciler 
ve öğretmenler mesleki gelişimlerini bir üst aşamaya 
taşımış ve Kur’an-ı Kerim eğitimlerinin daha nitelikli 
olmasına katkı sağlamıştır. Öğrenci ve öğretmenler Kur’an 
okuyuşuna zenginlik katan kıraatleri öğrenmiş ve bu 
kıraatlerin Kur’an-ı Kerim’in anlamına farklılık olarak 
yansımadığı bilincini öğrenmişlerdir. Öğrencilerin Diyanet 
İşleri Başkanlığı iş birliğinde eğitimlerini tamamlayarak 
icazet almaları sağlanmıştır.  

Hafız öğrencilere 9. sınıftan itibaren, hafızlığını okulda 
bitiren öğrencilere ise hafızlığını bitirdiği yıl itibarı ile aşere 
eğitimleri verilmeye başlanmıştır. 2021 yılı itibariyle 30 
öğrenci kıraat ilmini tamamlamış, Şeyh-ül Kurra Ali Şahin 
Hoca’dan icazet almışlardır. 

Aşere-Takrib-Tayyibe eğitimlerini tamamlayan 8 öğrenci; 
Aşere-Takrib eğitimlerini tamamlayan 13 öğrenci ve Aşere 
eğitimlerini tamamlayan 9 öğrenci bu ilimlerin icazetlerini 
almışlardır.  Halen 13 öğrenci Kurra Hafız Şeref Çavdar 
rehberliğinde eğitimlerine devam etmektedir.

Bu çalışma sadece hafız öğrenciler için değil diğer öğrenciler 
için de Kur’an-ı Kerim kıraati hususunda farkındalık 
oluşturmuştur. Ayrıca meslek dersi öğretmenlerinin 
mesleki gelişimlerine de katkı sağlamıştır. 



191

Artar...Artar...””

BAŞARILI ÖRNEKLER

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öneriler 

Bu çalışmanın diğer uluslararası imam hatip liselerinde de 
yaygınlaşması sağlanabilir. Yine hafız öğrencisi bulunan 
veya okulda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin bulunduğu 
okullara yönelik Kıraat eğitimi çalışmaları yapılabilir. 

Uluslararası imam hatip liselerinin meslek dersleri 
öğretmenlerine kıraat ilmi hakkında detaylı bir seminer 
programı düzenlenebilir. Böylece hem ders okutan hocalar 
kıraat ilmi hakkında detaylı bilgi sahibi olur hem de farklı 
kıraatlerde eğitim alan öğrencilere katkı sağlanmış olur. 

Kur’an-ı Kerim’in tilavetinde kıraat ilminin İslam 
coğrafyasına yayılmasına, ülkemizde yetişen kurra 
hafızların katkısı sağlanabilir. Bu sebeple Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı protokolü 
ile uluslararası imam hatip liselerinde kıraat ilminin 
okutulması sağlanabilir. Bu kapsamda alınacak icazetlerin 
DİB tarafından resmi mühürle mühürlenmesi icazet 
namelerin geçerliliğini daha da etkili hale getirecektir. 

Kıraat ilmi, Kur’an-ı Kerim’in doğru okunması, anlaşılması, 
yorumlanması ve fıkhi boyutta hayata yansıması 
bakımından büyük öneme sahiptir. Her Müslümanın bu 
ilmi temel, orta veya ileri düzeyde öğrenmesi ve diğer ilim 
dallarıyla ilişkisini kurması gerekmektedir. Bu bakımdan 
da imam hatip lisesinde eğitim gören tüm öğrencilere 
temel düzeyde, hafız öğrencilere ise ileri düzeyde bu eğitim 
verilmelidir. 
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Projemizin amacı toplumda unutulmaya yüz tutan 
merhamet, yardımlaşma, iyilik, cömertlik, duyarlılık, 
paylaşımcı olma gibi değerlerin tekrar canlanmasını 
sağlamaktır. Maddi imkânsızlıklar sebebiyle bazı isteklerini 
gerçekleştiremeyen ve bunu dillendiremeyen çocukların 
bu isteklerini belirleyip gerçekleştirmek suretiyle onları 
mutlu etmek ve daha mutlu çocuklar yetiştirmektir.  

Milli ve manevi değerlerimizi gözeterek hazırladığımız bu 
proje ile toplumda okulumuza karşı olumlu bir bakış açısı 
kazandırmak amaçlanmıştır. Bu çalışma; öğrencilerimizi 
yardımlaşmaya, paylaşmaya, sevgi duymaya, ihtiyaç 
sahiplerine yardım etmeye ve hayatları boyunca bu 
duygularla benzer projelerde aktif rol almaya teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır.

Faaliyetler

Projede hedef kitle olarak Rize’nin Ardeşen ilçesindeki 
imam hatip ortaokulu öğrencileri seçilmiştir. Projeyi 
yürütmek için okulumuzdan 1 yönetici, 4 öğretmen ve 10 
öğrenciden oluşan proje yürütme ekibi oluşturulmuştur. 
Proje ekibi öğrencileri gönüllü öğrencilerden oluşmaktadır. 

Anket Çalışması

Öğrencilerin dileklerini tespit edebilmek için proje ekibi 
tarafından bir anket hazırlanmış ve hazırlanan anketler 
Ardeşen Milli Eğitim Müdürlüğünden ve ilgili okulların 
yöneticilerinden gerekli izinler alınarak proje ekibindeki 
öğrenciler tarafından imam hatip ortaokullarındaki 
öğrencilere uygulanmıştır. 

Dile Benden Ne 
Dilersen

Tematik Alan: Değerler 
Eğitimi
Kategorik Alan: Millî ve 
Manevi Değerler

Okul: Ardeşen Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Rize)
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Anket formunda “Boş vakitlerinizde neler yapmaktan 
hoşlanırsınız?”, “Doğum gününüzde size ne alınmasını 
istersiniz?”, “Şu ana kadar alamadığınız ama alınmasını 
istediğiniz bir şey var mı?” gibi sorular yer almıştır. 

729 anket proje yürütme ekibi ve ilgili okulların rehber 
öğretmenleri tarafından incelenmiştir. Maddi olarak 
karşılanabilecek 76 dilek belirlenmiş, bu öğrencilere 
hediye verilmesi kararlaştırılmıştır.

Organizasyon ve hediyeler için gerekli bütçe belirlenmiştir. 
İyilik şöleninin gerçekleştirilebilmesi için gereken bütçenin 
temin edilmesi adına bir planlama yapılmıştır. Bu planlama 
doğrultusunda önce okul aile birliği öncülüğünde bir 
kermes düzenlenmiş ve projeye destek olabilecek kişi veya 
kurumlarla görüşülerek detaylı bir şekilde bilgilendirme 
yapılmış, yardımlaşmaya önem veren projeye maddi 
kaynak sağlanmıştır.  

İyilik Şöleni

Birçok insan iyilik şölenine davet edilmiştir. Öğrenciler; 
halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı, mendil 
kapmaca, ipten elma yeme gibi geleneksel yarışmaları 
oynamıştır. Hediye verilecek öğrencilerin yarışmalara 
azami seviyede katılımları sağlanmıştır. Gelen davetlilere 
de verilen hediyelerin tamamen bu yarışmalara istinaden 
verildiğini düşündürmek amaçlanmıştır. Bu proje, 
Ardeşen Kaymakamlığı, Ardeşen Belediyesi, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, okulumuzun mezun ve mensuplarının 
kurmuş olduğu ARİMDER, okul aile birliği, hayırsever iş 
adamları, Ardeşen esnafı ve yardımsever Ardeşen halkı 
tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmiştir.
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Proje aracılığıyla hem maddi yardımda bulunan hem de 
yardıma muhtaç olan, gelir seviyeleri farklı kesimlerin 
etkileşime geçmesi sağlanmıştır.

“İyilik Şöleni” adlı organizasyon yapılmış ve etkinliğe ait 
görüntüler yerel basında, okulun web sitesi ile sosyal 
medya hesaplarında, okul tanıtım çalışmalarında ve okul 
içindeki panolarda yer almıştır.  

Proje yarışmaları kapsamında öğrencilere 9 bisiklet, 7 
zekâ oyunu, 10 kıyafet, 20 kitap, 10 çift ayakkabı, 10 top, 
5 oyuncak ve 5 paten hediye edilmiştir. 

Proje sürecinde etkin bir şekilde görev alan öğrencilerimizin 
yardım etme duygusunun ne kadar mukaddes bir duygu 
olduğunu fark etmeleri sağlanmıştır. Milli ve manevi 
değerlerin insana vermiş olduğu huzurun içselleştirmesine 
imkân sağlanmıştır. Bu proje ile Osmanlı’nın 
gerçekleştirdiği  “sadaka taşı” müessesesinin farklı bir 
şekilde yeniden canlandırılmasına de hizmet edilmiştir.

Proje salgın döneminde de güncellenerek uygulanmıştır. 
Anket, Google formlar üzerinden 489 öğrenciye ulaştırılmış 
ve yapılan güncellemelerle proje sürdürülebilir hale 
getirilmiştir.
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Öneriler

Yapılan projenin bir yöreye veya okula özgü olmaması, 
yüksek bir maddi kaynağa ihtiyaç duymaması, bu tip 
projelerde aktif görev almak isteyen gönüllü öğretmen 
ve öğrenci sayısının fazla olması ve toplumun büyük bir 
bölümünün bu tip projelere teveccüh göstermesi, projenin 
Türkiye genelinde tüm okullarda kolaylıkla uygulanabilir 
olduğunu göstermektedir. 

Projemiz, uzaktan eğitim koşullarında da uygulanabilir 
niteliktedir. Google formlar üzerinden hazırlanan anket 
çevrimiçi ortamda öğrencilere ulaştırılabilir.

Projenin sadece imam hatip ortaokulları ile sınırlı kalmayıp 
tüm ilk ve ortaokul kademelerine uygulanması daha 
faydalı olacaktır. Bu tip projeler imam hatip liselerinin 
toplumdaki öncü ve lider konumunu güçlendirecektir. 

Yapılan başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak 
için sosyal medya, yerel basın ve hatta mümkünse ulusal 
basında tanıtımların yapılması gerekmektedir. Yapılacak 
olan iyilik şölenine olabildiğince fazla kişinin katılımının 
sağlanması hem proje ve okul tanıtımı hem de yeni 
projelere destek bulma konusunda yararlı olacaktır. 
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Okulumuz uluslararası etkinliklere imza atan bir okuldur. 
Yurt dışı etkinliklerde öğrencilerimizin insani ilişkileri, 
dinî temsiliyetleri olumlu anlamda dikkat çekmektedir. 
Öğrencilerin dine dair sorulara muhatap oldukları 
görülmektedir. Bu bağlamda İslam’ın Müslüman olmayan 
toplumlara tanıtımının önemli olduğu değerlendirilerek 
tebliğ amaçlı İngilizce broşür çalışması yapılması 
amaçlanmıştır. 

“Önce Karakter Sonra Kariyer” 

İngilizce hazırlık programı uygulayan proje okulumuz 
“Önce Karakter Sonra Kariyer” ilkesiyle ulusal ve 
uluslararası birçok çalışma yapmaktadır. Daha önce 
gerçekleştirdiğimiz e-Twinning ve Erasmus+ çalışmaları 
İslam dininin tebliğ edilmesi konusundaki eksikliklerimizi 
fark etmemizi sağlamıştır. Okul düzeyinde İngilizce tebliğ 
çalışmasının yaygın olmadığı görülmüştür. Bu çalışmadan 
İngilizce bilen herkes faydalanabilecektir. 

İngilizce dil eğitimini içeren, öğrencilerin gönüllü olarak 
katıldığı ve öğrenci merkezli yapılan bu çalışmada 
öğrencilere İslam dinini sahih temel kaynaklara dayalı 
tanıtmak, İngilizce dil becerisi ile meslek dersi kazanımlarını 
ortak bir paydada buluşturmak amaçlanmıştır. 

Faaliyetler

Yapılan çalışmaya örnek teşkil edebilecek benzer çalışmalar 
incelenmiştir. Yine okul İngilizce öğretmenlerinin yurt 
dışı eğitim-öğretim ve etkinlik çalışmalarında sahadaki 
ihtiyaçlardan edindikleri izlenimler, sorulan sorular ve 
sahadan edinilen bilgiler istişare edilmiş, öğrencilere 
konuyla ilgili genel bir çalışma duyurusu yapılmış, 
gönüllü öğrenciler belirlenmiş ve çevrimiçi toplantılar 
düzenlenmiştir. 

İmam Hatipli 
Gençler İslam’ı 

Anlatıyor
Tematik Alan: Değerler Eğitimi

Kategorik Alan: Milli ve Manevi 
Değerler

Okul: Mahmut Sami 
Ramazanoğlu Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Konya)
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Çalışmada alt başlıklar belirlenmiş, bireysel veya gruplar 
halinde broşürler hazırlanması planlanmıştır. Öğrenciler, 
içerik bilgilerini kendileri araştırmış, öğretmenlerinin 
rehberliğinde bilgi okuryazarlığı standartlarına uygun 
hazırlamışlardır. 

Öğrenciler Web 2.0 araçlarını kullanarak 21. yüzyıl 
becerilerinden olan üretkenlik ve bilgiyi analiz ederek 
tekrar düzenleme yoluyla başarılı bir şekilde broşürlerini 
bireysel ya da grup halinde tasarlamışlardır.

Broşürlerde Yer Alan Alt Başlıklar 

• İslam Dininin Temel İnanç Esasları

• Peygamber Efendimiz 

• Sahabe Efendilerimizden Bazı Örnek Şahsiyetler

• İslam Davasına Hizmet Etmiş Bazı Öncü Şahsiyetler

• Sonradan Müslüman Olan (Mühtedi) Bazı İsimlerin 
Hayatlarından Kesitler, Kendilerinin İslam Dinine 
Geçişlerine Vesile Olan Durumlarla İlgili Anekdotlar

• İslam Dininde Ahlak Anlayışı, Ekonomik ve Sosyal 
Yaşam

• İslam Dininde Kadın

• Cihat

• İslamofobi

• İslam Dini ile İlgili En Çok Merak Edilen Konular

• Peygamber Efendimiz’in Veda Hutbesi’nde 
Müslümanlara ve Bütün İnsanlığa Verdiği Mesajlar
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Öğrenciler bir çalışma için grup kurmayı ve iş bölümü 
yapabilmeyi, iş birliği içinde çalışma becerilerini elde 
etmektedir. Çevrim içi toplantılar yapılmış, görev 
sorumlulukları ve ekibin manevi havası her ortamda 
devam etmiştir. Öğrenciler “Zahmet olmadan rahmet 
olmaz.” düsturuyla hareket etmişlerdir.

Öğrenciler bu çalışmada, öğrendikleri İngilizce ve dini 
terminolojiyi bir arada kullanmışlardır. Ayrıca teknoloji 
ile ilgili beceriler edinerek teknolojik araçlar ile tasarım 
yapmış ve çeşitli içerikler üretmişlerdir. Meslek Dersleri 
ve İngilizce öğretmenlerinin bilgi paylaşımı ile disiplinler 
arası bir çalışma örneği ortaya konmuştur.

Bu çalışma öğrencilerin kendilerine güvenleri, iç 
motivasyonları olumlu etkilemiştir. Öğrenciler araştırma 
süreçlerini öğrenmiş, öğrendiklerini özet haline getirmiş, 
yazılım programları ile broşür oluşturmuşlardır. Bu 
faaliyetler öğrencilerin bilimsel, teknolojik ve sosyal 
bakımdan gelişimlerine katkı sağlamıştır.

Faaliyetler sonucunda elde edilen ürünler çoğaltılmıştır. 
Bu ürünler yurt içi ve yurt dışı ziyaret ve çalışmalarda 
kullanılmaktadır. 

Öğrenciler çalışma kapsamındaki konularla ilgili İngilizce 
kelime ve terimleri öğrenmiş, konu hakkında bilgi 
verebilecek düzeye gelmişlerdir. 

Ayrıca bu çalışmada yapılan faaliyetler öğrencilerin öz 
güven gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamıştır. Aynı 
zamanda öğrencilerin bu tür proje faaliyetleri katılımına 
yönelik teşvik etmiştir.
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Öneriler 

Bu çalışmanın Türkçe, İngilizce, Arapça ve diğer dünya 
dillerinde farklı çalışmalara kapı açacağı, aynı zamanda 
ulusal/uluslararası düzeyde potansiyeli olan diğer okullara 
ve kurumlara öncülük edeceği düşünülmektedir.

Çalışmanın sonraki aşamasında senaryolar hazırlanarak 
animasyon ve kısa metrajlı filmler çekilebilir.  Böylece 
öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlanabilir.

Yaygınlaştırma faaliyetleri yazılı ve görsel olarak yapılabilir. 
Görsel içerikler okulun resmi internet sitesinden ve sosyal 
medya hesaplarından paylaşılabilir, yazılı içerikler ise 
diğer okullara yapılan ziyaretlerle veya e-posta yoluyla 
ulaştırılabilir.  

Bu çalışmalar, yurt dışı ziyaretlerinde ve yurt dışından 
gelen misafirlere içerik üretimi ve din okuryazarlığı 
bağlamında takdim edilebilir. 

Çalışma, her bir konu daha detaylı bir şekilde çalışılmak 
üzere okullar arası faaliyetlerle desteklenebilir. 



KURUMSAL KAPASİTE 
VE FİZİKİ ORTAM



Severek Sevdirerek Puzzle Tarzı Okuma!

Eğlenerek Öğren

Greenbox İnteraktif Stüdyo Sınıfı

İkra İle Çıktık Yola
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Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi, severek 
sevdirerek okuması ve okutması esas amaçtır. “Kitap 
oku!” cümlesi yerine “Doğru kitabı birlikte okuyalım.” 
düşüncesiyle öğrencilerin okuma çalışmalarını artırmak, 
farklı eserleri okuyarak düşünce yapılarının gelişmesini 
sağlamak ve böylece okuma kültürünün oluşmasına katkı 
sunmaktır. 

“Kitabı Birlikte Okuyalım”

Bu amaca yönelik etkili bir ortam, dikkat çeken kitaplar, 
ilgi çekici raf başlıkları, kantin, kafeterya hizmetlerinin 
kütüphanede de yürütülmesi gerekmektedir. Çünkü 
hayatın canlı olduğu mekânlarda, ders aralarında, öğle 
molalarında, çay kahve sohbetlerinde her an kitapla baş 
başa olmak öğrencilerde olumlu izler bırakacaktır. 

Bu proje ile az sayıda kitap kurdu yetiştirmek yerine bütün 
öğrencileri okuma halkasına dâhil etmek hedeflenmiştir. 
Ayda dört kitap projesi ile başlayan çalışmada okuyan, 
anlayan, algılayan, anlatabilen, okuduğunu sunabilen, 
özgürce tartışabilen bireyler yetiştirmek; aylık bir dergiye 
abone olma, satın alma veya o dergiyi dijital ortamda takip 
etme alışkanlığı kazandırmak ve bu bilinci öğrencilerimizde 
oluşturmak da amaçlar arasında yer almaktadır. 

Faaliyetler

3K 1S (Kantin/Kafe/Kütüphane/Sokak)

Puzzle oyunu parçaları gibi kantin-kafe-kütüphane üçgeni 
ve edebiyat sokağı okuma kültürünü öğrencilere severek-
sevdirerek kazandırılması için hazırlandı.  Edebiyat 
Kıraathanesi çalışmaları da devam etmektedir. 

Severek Sevdirerek 
Puzzle Tarzı 

Okuma!
Tematik Alan: Kurumsal 
Kapasite ve Fiziki Ortam

Kategorik Alan: Okuma Kültürü

Okul: Yenişehir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi (Mersin)

Derecesi: Birincilik
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Kütüphane ve edebiyat kafeye alınacak kitaplar, örnek 
uygulamalar incelenerek her ay düzenli olarak kitaplar 
satın alınmış, böylece çeşitlilik sağlanmış ve sürekli işleyen 
bir sistem kurulmuştur. Kitap bağışı da kabul edilmiştir. 

Kütüphane programı satın alınarak barkodlu kitap takip 
sistemine geçilmiştir. Kütüphane kimlik kartlarının 
tasarımı öğrenciler tarafından yapılmış, kimlikler bu 
sisteme entegre edilmiştir.

Haftalık okunan kitaplar “Roman Özeti Defteri”ne yazılmış, 
kitapların değerlendirilmesi yapılmıştır. Bir öğrenci ayda 
en az 3 kitap okumuş ve bu listeler çizelgeler halinde 
arşivlenmiştir. Sene sonunda en fazla sayfa sayısına 
ulaşan beş öğrenci ödüllendirilmiştir.

Okunan romanlarda tespit edilen ortak bir düşünce sınıfta 
bir “konuya” dönüştürülmüş ve bu çerçevede “deneme” 
yazıları yazılmıştır. İsteyen öğrencilerin deneme yazıları 
farklı kitap sitelerine gönderilerek bireysel olarak kendi 
“deneme kitaplarını” bastırmışlardır.

Yuvarlak Masa Toplantıları

Haftada iki gün Edebiyat Kafe’de “yuvarlak masa” 
toplantıları yapılmış, deneme yazıları okunmuş ve 
tartışılmıştır. Bu yazılar edebiyat temalı okul dergileri olan 
“Mi’rat” ve “Merdiven” dergilerinde yayımlanmak üzere 
seçilmiştir. Okunan kitaplardan sinemaya uyarlananlar 
“Sinema Kulübü” öğrencileri tarafından aylık program 
kapsamında seyredilmiştir. 
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Dergi ve Söyleşiler

Edebiyat, mizah, bilim, kültür, sinema, müzik ve İslami 
içerikleri olan dergiler satın alınmış,  Edebiyat Kafe’de, 
Edebiyat Sokağı’nda ve okul kantinlerinde öğrencilerle 
buluşturularak onların süreli yayınlarla tanışması 
sağlanmıştır. Dergi yazarları öğrencilerle bir araya 
gelmişlerdir. Bu kapsamda “GENÇ” Edebiyat, Kültür ve 
Sanat dergisi, “Diyanet” dergisi ve “Genç Okur” dergisi ile 
programlar gerçekleştirilmiştir. 

Hayat Kitaba Sığar

“Hayat Kitaba Sığar” isimli bir çalışma ile her akşam 
20:30’da ailece kitap okuma programları düzenlenmiş, 
etkinlik fotoğrafları okul sitesi ve instagram sayfalarında 
paylaşılmıştır.

En çok sevilen eserler, yeni çıkan kitaplar, yazarlardan 
haber ve röportajlar alanda özel olarak tasarlanan iplere 
küçük mandallarla asılarak sergilenmiştir. 

Sonuç

Okulda yapılan düzenleme ve faaliyetler ile Kütüphane 
Kulübü daha aktif çalışmaya başlamıştır. Bu çalışmaların 
tamamlayıcısı olarak Sinema Kulübü kurulmuş ve her ayın 
ilk çarşambası “sinema günü” ilan edilmiştir. Bu günde, 
Türk veya dünya klasikleri arasında yer alan romanlardan 
uyarlanan sinema filmleri izlenmektedir.

Kütüphanenin olduğu koridora Edebiyat Sokağı adı 
verilmiş, sokağın duvarları Türk ve dünya edebiyatçılarıyla 
ilgili görseller kullanılarak dikkat çekici bir şekilde 
tasarlanmıştır.
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Kütüphane-kafe-kantin üçgeninde öğrencilerin dikkatlerini 
çekecek bir alana özel raf konulmuş; alınan ilim, kültür, 
sanat, edebiyat, müzik, teknoloji, mizah ve İslami içeriğe 
sahip dergiler bu raflarda sunulmuştur. Ayrıca kitap 
tanıtımı için özel sergi alanı oluşturulmuştur.

Okumanın akademik başarıya olan katkısı nedeniyle 
öğrenciler kütüphanede “paragraf test kitaplığı” bölümünü 
kurmuştur. Mersin kitap satış merkezlerine ve kitap 
fuarlarına geziler düzenlenmiştir. Dergi editörleri ve 
yazarlarıyla programlar yapılmıştır. 

Bu çalışma diğer branşlara da örnek olmuş; coğrafya 
sınıfı, fizik sınıfı, meslek dersleri sınıfı gibi yeni fikirlerin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu mekanlardan diğer branş 
öğretmenleri de kendi derslerinde yararlanmıştır.

Öneriler 

Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalarda 
en önemli unsurlardan biri süreci düzenli takip edebilecek 
öğretmen ve öğrenci ekibinin kurulmasıdır. Bu nedenle 
ilk olarak gönüllü öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekip 
oluşturulmalıdır. Çalışmaların öğrenci kulüpleri üzerinden 
yürütülmesi kulüplere işlevsellik kazandırabilir. 

Okulun en çok kullanılan bölümleri bu tür çalışmalar için 
tercih edilmelidir. Bu mekânların masa, sandalye, raf ve 
benzeri eşyaları yerleştirmeye uygun olması ve doğal ışık 
almasına dikkat edilmelidir. Bu yerler, öğrencilerin de 
önerileri alınarak Edebiyat Kafe, Edebiyat Sokağı, Edebiyat 
Kıraathanesi gibi isimlerle adlandırılabilir.  

Okuma kültürünün geliştirilmesi için fuar gezi programları, 
söyleşiler, edebi eser yazma çalışmaları gibi faaliyetler bir 
bütünlük içinde ve programlı yapılmalıdır. 
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Amaç

Öğrencilere alışılmışın dışında farklı ve heyecan verici, 
eğlenceli, yaratıcı bir öğrenme ortamı sunmak. Öğrenme 
alanlarında, çeşitli farklı öğrenme durumlarını desteklemek 
için esnek ortamlara sahip bir iç tasarım oluşturmak.

Dijital dönüşüme de uyum sağlayan dijital medya ve proje 
tabanlı öğretimi destekleyen ileriye dönük bir tasarım 
çözümü geliştiren, her dersin gerektirdiği donanım ve 
yeterliğe sahip öğrenme ortamlarını oluşturmak.

Çok işlevli öğrenme alanları, renkli iç mekânlar ile 
öğrencilere konsantrasyon ve düşünme ortamları 
sağlamak.

Faaliyetler 

Proje planı ve altyapısı oluşturulmuş, proje ekibi 
kurulmuştur. Projenin uygulanacağı sınıf ve alanlar ve bu 
alanlarda yapılacak değişimler belirlenmiştir. 

Proje Kapsamında Oluşturulan Fiziki Ortamlar

1- Kur’an-ı Kerim ve Tilavet Sınıfı

2- Edebiyat Sınıfı

3- Tarih Sınıfı

4- Matematik Sınıfı

5- Coğrafya Sınıfı

6- Bilim Atölyesi

7- AB Ofisi 

8- Robotik Kodlama Atölyesi

9- Okuma Alanı

Eğlenerek Öğren
Tematik Alan: Kurumsal 
Kapasite ve Fiziki Ortam

Kategorik Alan: Öğrenme 
Ortamları

Okul: Şehit Mustafa Yaman 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(İzmir)

Derecesi: İkincilik
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Kur’an-ı Kerim ve Tilavet Sınıfı

Kur’an-ı Kerim derslerini daha sakin ve huzurlu bir 
şekilde, dersin gerektirdiği donanımlara sahip bir 
mekânda ve öğretmenle birebir çalışma yapabilecek bir 
ortam oluşturmak için yapılmıştır. Diyanet Vakfı ile iş 
birliği yapılarak sınıfa Diyanet Yayınlarından oluşan bir 
başucu kitaplığı da oluşturulmuştur. 

Edebiyat Sınıfı

Öğrencilerin gerek edebiyat derslerini farklı bir atmosferde 
işlemelerini sağlamak gerekse Genç Yazarlar öğrenci 
kulübünün çalışmalarını yürütebilecekleri, yazma ve 
okuma atölyelerinin çalışmalarını yapabilecekleri bir 
ortam oluşturmak için tasarlanmıştır.

Tarih Sınıfı 

Tarih dersini görsel öğelerle daha somut ve ilgi çekici 
kılmak, tarihe merakı olan öğrencilerin gelişimini 
desteklemek, onların öğrenme motivasyonlarını arttırmak 
amacıyla oluşturulan sınıf, çalışma istasyonları şeklinde 
düzenlenmiştir. Çalışma masalarından her biri tarihte 
önemli bir olayın haritası ile kaplanmıştır.

Matematik Sınıfı

Öğrencilerin matematik dersini eğlenceli bir şekilde 
işleyecekleri bir ortam hazırlanmıştır. Her bir çalışma 
masası Müslüman Türk ve dünyaca ünlü matematikçilerin 
fotoğrafları, hayat öyküleri ve matematik alanındaki 
çalışmaları ile kaplanmıştır. Bu sınıf TÜBİTAK Matematik 
Kulübü Öğrencilerinin çalışmaları ve Matematik 
Olimpiyatları yarışmalarına hazırlanan öğrenciler ve 
danışman öğretmenleri için de özel bir çalışma alanı 
olmuştur.

Coğrafya Sınıfı

Zeminin dünya haritası ile kaplı olduğu bu özel alanda 
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öğrencilerin coğrafyayı somut, yaparak yaşayarak 
öğrenmesi, gözlem ve inceleme yapması için fırsatlar 
sunulmaktadır. Her masada ülkemiz ve dünya coğrafyasına 
ait haritaların yer aldığı, duvarların üç boyutlu haritalarla 
kaplı olduğu, doğal taş ve fosil örneklerinin, kayaçların 
yer aldığı sınıf ayrıca öğretmen ve öğrencilerin geliştirdiği 
oyunlar, coğrafya öğretimine yönelik materyallerle 
donatılmıştır. 

Bilim Atölyesi

Öğrencilerin bilimsel düşünme, proje tabanlı çalışma 
ve yaparak yaşayarak öğrenme aktivitelerinin 
desteklenebileceği bir atölye oluşturulmuştur. Elektrik 
düzeneğinden matkaba, 3D yazıcıdan çalışma tezgâhına 
varıncaya kadar teknik bir atölyede bulunması gereken 
materyallerle donatılmıştır.  Bu atölyede Da Vinci kubbesi 
ve model bir uçak da yer almaktadır. 

AB Ofisi 

Erasmus+ projeleri olan, 11 ülke ile ortak çalışmalar 
yürüten okulumuzda AB Projeleri çalışmalarının daha 
profesyonel yürütülmesi için bir ofis oluşturulmuştur. 
Burada yabancı misafirler ağırlanmaktadır, yeni projeler 
için AR-GE çalışmaları yürütülmektedir, proje dokümanları 
ve arşivi yer almaktadır. 

Robotik Kodlama Atölyesi

Yazılım ve robotik çalışmaları kapsamında yazılım 
ve robotik kodlama eğitimlerinin alındığı, küçük bir 
üretim tezgâhının yanı sıra Lego robotlar için çalışma 
masasının da bulunduğu bir atölyedir. Burada drone da 
yer almaktadır. Yine Robotik Kodlama Kulübünün ve AB 
Erasmus+ Projemiz olan Humonoid Robots for a Future 
World proje çalışmaları da bu atölyede devam etmektedir. 

Açık Okuma Alanı

Öğrencileri duvarlar olmadan açık bir alanda okulun her 
yerini kendi kişisel gelişimlerine, sosyalleşmelerine fırsat 
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sağlayacağı bir okuma alanı oluşturulmuştur. Ağaç şeklinde 
yapılan kitaplıklara öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı 
sağlayacak Türk ve Dünya edebiyatından çeşitli türlerde 
eserler konulmuştur. Kültür, edebiyat, bilim, felsefe gibi 
çeşitli alanlara ait süreli yayınlar da yine bu alana konulan 
dergiliklerde sergilenmektedir.

Sonuç

Oluşturulan sınıflar ve fiziksel ortamlar, teknoloji 
donanımları sayesinde birden çok öğretim modeli 
uygulamasına fırsat sağlamıştır.  

Klasik sınıflardaki zaman kaybı ortadan kalkmıştır. 
Öğrencilerin ders başarıları artış göstermiştir. 

Grup çalışmaları daha rahat yapılmıştır. Öğrenciler bu 
sınıflarda temizlik konusunda daha duyarlı davranmıştır. 
İstenmeyen öğrenci davranışları azalmıştır. 

Öğretmenlerin farklı öğretim yöntem ve tekniklerini 
kullanarak ders işlemesine fırsat sağlanmıştır.

Öneriler

Okulun iç mekânları için gerçekleştirilen bu proje, geri 
kalan mekânlar için de düşünülebilir. Farklı tasarımlarla 
ilgi çekici öğretim ortamları oluşturulabilir. 

Okul bahçe duvarları resimlendirilebilir, farklı bahçe 
mobilyaları ve bahçe düzenlemesi ile okulun dış mekânları 
öğrenciler ve tüm okul personeli için daha cazip hale 
getirilebilir. Örneğin, birkaç farklı bahçe oluşturularak 
onlara isim verilebilir. 

Yaygınlaştırma çalışmaları ve veli desteği için görünürlük 
çalışmaları afiş, video, broşür, okul sosyal medya hesapları 
kullanılabilir.



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Artar...Artar...””

210

BAŞARILI ÖRNEKLER

Amaç: 

Covid 19 salgın sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi ve 
derslerin Zoom, Google Teams ve Discord gibi programlar 
yardımıyla yapılmaya başlanmasıyla öğrencilere interaktif 
eğitimin olanaklarının sunulması amaçlanmıştır. Bu çaba 
doğrultusunda; 

Çevrimiçi derslere katılamayan öğrencilerin öğrenme 
kayıplarını en aza indirmek. Greenbox interaktif 
stüdyo sınıfı ile görsel ve işitsel olarak interaktif eğitim 
olanaklarını kaliteli bir internet alt yapısı, kamera, ses ve 
ekran görüntüsü ile sunmak. 

EBA TV standartlarına sahip ders içerikleri üretmek 
ve bu içerikleri EBA ve Youtube kanalımıza ekleyerek 
ülkemizdeki bütün öğrencilerin erişimine sunmak.

İçerik Üretimi ve Paylaşımı

Öğretmenleri kendini yenilemeye, uzaktan eğitim sürecini 
daha aktif kullanmaya, yeni yöntem, teknik, çözüm ve 
materyaller geliştirmeye teşvik etmek. 

Dijital içerik üretimi ve kullanımıyla ilgili olarak öğrencilere 
fırsatlar sunmak. Kendi ders anlatım videolarını Youtube 
kanalında paylaşmak isteyen öğretmenlere profesyonel bir 
dijital ortam sunmak.

Greenbox özelliği ile artırılmış gerçeklik, çoklu ortam ve 
materyal çeşitliliği sağlamak, ilgili görsel ve işitsel efektleri 
geliştirip diğer okullarla paylaşmak. Fen bilimleri dersleri 
için yapılan deneylerin kaydedilmesini ve yayımlanmasını 
sağlamak.

Greenbox İnteraktif 
Stüdyo Sınıfı

Tematik Alan: Kurumsal 
Kapasite ve Fiziki Ortam

Kategorik Alan: Uzaktan Eğitim

Okul: Şehit Mustafa Sezgin Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Kayseri)

Derecesi: Üçüncülük
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Yazar daveti, kitap söyleşisi, okuyucu buluşmaları, 
röportaj programları gibi faaliyetler için dijital kapasite 
oluşturmak. Yarışmalar, programlar, veli toplantıları gibi 
çalışmalara evden katılma imkânı sağlamak.

Değerler eğitimine, ahlaki ve manevi gelişime katkısı 
olan youtuber öğrencilerimize stüdyo imkânı sağlamak. 
Öğrencilerimizin aktif olarak katılacakları mübarek gün 
ve geceler, dinî ve milli bayramlar, özel gün ve gecelerin 
kutlama programları için stüdyo imkânı sunmak. Böylece 
uzaktan eğitim sürecinde ve sonrasında öğrenci, öğretmen, 
veli, sosyal çevre, ulusal ve uluslararası topluma içerik 
üretimi ile katkı sağlamak.

Faaliyetler 

Okul binasında bir sınıfın duvarlarına tamamen ses 
yalıtımı yapıldı ve duvarlar yeşile boyandı. Zemin halıfleks 
ile kaplandı. Sunum için akıllı tahta ve kürsü yerleştirildi. 
Gerekli aydınlatma sistemi kuruldu. İki adet video kamera 
ve kablosuz mikrofonlar internet üzerinden canlı yayın 
yapabilen 4 kanallı stüdyo program cihazına bağlandı. 
Canlı yayınlar için kullanılan VMix programı lisansı alındı. 

Stüdyoda efekt ve sahne hazırlama ve canlı yayını kontrol 
etme ile ilgili kısa eğitimler alındı. Bu teknolojiyi kullanma ve 
daha etkili içerikler üretme konusunda öğrencilere yönelik 
eğitimler de yapılmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimizle 
Youtube, Zoom ve EBA üzerinden canlı yayın denemeleri 
yapıldı.  

Greenbox interaktif stüdyomuzda etkili görsel sunumlar 
yapılmakta ve bu sunumlar yayımlanabilmektedir. İnternet 
üzerindeki hazır ders kaynaklarından farklı olarak dersler 
canlı ve interaktif olabilmektedir.  
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Okulumuza gelen akademisyen ve konuşmacıların 
sunumları da stüdyoda canlı olarak yayımlanabilmektedir. 
Bu kapsamda Mahmut Kuloğlu moderatörlüğünde 
M. Bahauddin İslamoğlu ile Kur’an-ı Kerim Tilaveti 
stüdyomuzda canlı olarak yapılmıştır. Yine 13 şehidimiz 
için 130 hatim ve Regaib Kandili programı öğrencilerle 
birlikte gerçekleştirilmiştir.

Sonuç

Çalışmanın sonucunda derslerin etkili ve verimli bir 
şekilde işlenmesi, öğretmen ve öğrencilerimizin bu 
süreçte aktif olarak yer alması, ders içerikleri ve teknoloji 
kullanımı konusunda yeni bilgi ve beceriler kazanmaları 
sağlanmıştır.

Matematik ve fen bilimleri gibi sayısal derslerde; Türkçe, 
edebiyat, tarih ve coğrafya gibi sözel derslerde ve Arapça, 
İngilizce gibi yabancı dil derslerinde interaktif uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir.

Derslerin canlı olarak yayınlanması esnasında greenbox 
yardımı ile ders içeriğine uygun arka plan ve ses efektleri 
eklenmiş, bu sayede uzaktan eğitime katılan öğrencilere 
çok zengin bir ders deneyimi sunulmuştur. 

Greenbox interaktif stüdyosunda öğrenciler Zoom 
uygulaması ile aynı anda derslere aktif olarak katılmış ve 
sorularını öğretmene iletmişlerdir. 

Ders anlatan öğretmen önündeki ekrandan tüm sınıfı 
görebilmiş ve öğrencilerin çalışmalarını anlık olarak takip 
edebilmiştir.
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Greenbox interaktif stüdyomuz sayesinde öğrencilerimizin 
farklı dersler için hazırladıkları gösteri ve sunumları canlı 
olarak Youtube ve Zoom üzerinden yayımlayabilmesi 
sağlanmıştır. 

Öneriler 

Greenbox interaktif stüdyosu için okullardaki uygun 
herhangi bir oda kullanılabilir. Önemli olan ses yalıtımı 
yapılması ve internet alt yapısının bulunmasıdır. Stüdyo 
odası için çekim alanı yeşile boyanmalı ve gerekli 
aydınlatma yapılmalıdır.

Basit bir stüdyo program cihazı iş görebilmektedir. Bu 
nedenle pahalı olan cihazların alınmasına gerek yoktur. 
Video kayıtları için de pahalı video kameralar yerine 
fotokamera veya webcam gibi cihazlar yeterlidir. 

Ekran olarak akıllı tahta kullanılması ders sunumu yapan 
öğretmenin ders içeriğini e-kitap formunda verebilmesi 
için faydalı olacaktır.

Greenbox interaktif stüdyonun diğer okullarda da 
uygulanması ile yeni ders içerikleri ve ders sunumları 
üretimi gerçekleştirilebilecektir. 

Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin greenbox interaktif 
stüdyo gibi eğitim teknolojilerinin farkında olması 
ve bunlardan aktif olarak yararlanması konusunda 
bilgilendirme çalışmaları yapılabilir.
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Amaç

Toplumların gelişmişlik düzeyleri, o toplumu oluşturan 
bireylerin kişisel gelişimlerini yansıtan ayna gibidir. Bilgi 
toplumunun en çok ihtiyaç duyduğu becerilerden bazıları 
ise okumak, analiz ve sentez yapabilmektir. 

Bu bilinç ışığında İkra ile Çıktık Yola projesi öğrencilerin 
kitapları sevmeleri, kitap okumaları, kitaplar ile köklü 
bağlar kurmaları, okuduklarını analiz edebilmeleri ve 
sentezleyebilmeleri ve bu sayede okuma kültürünün 
kazandırılmasını amaçlamaktadır. 

Okulun sahip olduğu çok kültürlü yapıyı, okuma 
kültürünün gelişimine vasıta kılmak için düzenli faaliyetler 
yapılması ve kütüphane gibi aktif öğrenme ortamlarının 
oluşturulması hedeflenmiştir. 

Böylece öğrencilerin, okulumuzda eğitim almaya 
başladıkları andan itibaren kitaplarla en yüksek düzeyde 
iç içe olmaları ve kitaplara karşı olumlu tutum geliştirerek 
okuma kültürüne katkı sunmaları, öncelikle bireysel, 
daha sonra kurumsal ve nihai olarak toplumsal paydada 
ülkemizin gelişimine, dönüşümüne ve üretimine katkı 
sağlamaları amaçlanmıştır.   

Faaliyetler 

Belirtilen amaçlar doğrultusunda okuma kültürünün 
geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar şunlardır:

İbrahim Keresteci Kütüphanesi 7/24 Açık Kütüphane 
Konsepti

Okulumuza, nicelik ve nitelik bakımından zengin, 
öğrenciye hitap eden tasarıma sahip, ferah, geniş ve kolay 
ulaşılabilir bir kütüphane kurulmuştur. 

İkra İle Çıktık Yola
Tematik Alan: Kurumsal 
Kapasite ve Fiziki Ortam

Kategorik Alan: Okuma 
Kültürü

Okul: Uluslararası Prof. Dr. 
Muhammed Hamidullah 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Ankara)
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Kütüphane zenginleştirilmiş öğrenme ortamları hedefiyle 
uyumludur. Yine öğrencilerin, okul saatleri dışında da 
kitaba erişebilmeleri sağlanmış ve kütüphane daima açık 
tutulmuştur.

Okuma Köşeleri ve Okuma Halkaları

Okulun farklı alanlarında kitaba erişimi kolaylaştıran bir 
tarzda okuma köşeleri oluşturulmuştur. Gençlik merkezi 
iş birliğinde oluşturulan okuma gruplarıyla kitap ile ilgili 
sohbet etme, resim çizme, anahtar kelimeleri belirleme, 
özetleme gibi farklı etkinlikler yapılmaktadır. 

Oku-Yorum Projesi ve Kitap Temalı e-Twinning 
Projeleri

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, 
okuma kültürünün geliştirilmesini hedefleyen Oku-Yorum 
projesi sistemli ve dinamik bir şekilde uygulanmıştır. 
Okulda 10’ar öğrenciden oluşan 14 takım kurulmuştur. 

 Öğrencilerin uluslararası platformda Avrupa’da bulunan 
akranları ile kitap üzerine araştırmalar, etkinlikler 
yapabilmesi ve böylece ortak olan kitap sevgisinin 
arttırılması için “Our Zestful Buddie” isimli e-Twinning 
projesine katılım sağlanmıştır. Bu proje kapsamında 
öğrencilerimiz ABD’li üç (3) yazar ile etkileşimli sohbetler 
gerçekleştirmiştir.

TÜYAP Kitap Fuarı ve Yazar Söyleşileri 

Öğrencilerin farklı alanlarda binlerce kitabı ve yayını bir 
arada bulabilmesi, kitapları inceleyebilmesi, kendi ilgisine 
göre kitap seçmeyi öğrenmesi için TÜYAP Kitap Fuarına 
gezi düzenlenmiştir. Yine yazar söyleşileri ile öğrencilerin 
yazarlarla buluşmaları sağlanmıştır. 
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Quizizz Yarışması ve “The Goi Peace Foundation” 
Uluslararası Kompozisyon Yarışması

Aylık okumalar sonunda online yarışma platformundan 
takım yarışmaları yapılmıştır.  Kitap sevgisi dijital 
araçlarla eğlenceye dönüşmüş, öğrenciler keyifli zaman 
geçirmişlerdir. Öğrencilerimizin Japonya’da düzenlenen 
bir deneme yarışmasına katılmaları sağlanmıştır. 

  

Sonuç

Okulda kütüphanenin kurulması ve okuma köşelerinin 
oluşturulması eğitim ortamlarına farklı bir boyut 
kazandırmıştır. Yine çalışma öncesi ve sonrasında yapılan 
anketlere göre okuma kültürünün gelişimine yönelik 
yapılan faaliyetler, öğrencilerin okuma kültürüne ilişkin 
tutumunda anlamlı değişikliklere yol açmıştır. 

• Kütüphaneye erişebilirlik tam seviyeye çıkarılmıştır. 
7/24 hizmet veren kütüphane konsepti 
oluşturulmuştur.

• “Okul kütüphanesine giderim.” maddesine verilen 
en yüksek değer oranı %22’den  %85’e yükselmiştir. 
Kütüphanede vakit geçiren öğrenci sayısı artmış 
ve kütüphane öğrenciler tarafından aktif olarak 
kullanılan bir mekân hâline gelmiştir. Görüşmelerde 
“ferah, modern ve şık” olarak ifade edilen kütüphane 
öğrencilerin aktif kullandığı bir merkez olmuştur.

• Kütüphanede bulunan kitaplar hem nicelik hem de 
nitelik bakımından öğrencilerin  %80’i tarafından 
beğenilmiştir. 

• Oku-Yorum ve Okuma Halkası faaliyetleri ile 
kütüphane ve okuma köşeleri edebiyat-kültür 
merkezi haline gelmiştir.  Öğrencilerin farklı bakış 
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açılarıyla kitaplara yaklaştığı okuma ve analiz 
çalışmalarına katılım isteğinde artış olmuştur.

• Öğrencilerin okuma hızlarında ilerleme kaydedilmiş, 
bu durum onların akademik başarılarına katkı 
sunmuştur. Yine öğrencilerin okuma, anlama 
ve yazma becerileriyle ilgili yarışmalara katılımı 
artmıştır. Ankara’da düzenlenen “On Kıta Bir Vatan 
İlelebet İstiklal’” temalı yarışmada il birinciliği elde 
edilmiştir.

Öneriler

Okul kütüphanelerinin nitelik ve nicelik bakımından 
genişletme/zenginleştirme çalışmaları okuma kültürünün 
edinilmesi noktasında önem arz etmektedir. 

Okuma kültürünün gelişimine yönelik yapılan faaliyetlerin 
sistemli ve planlı olarak bir komisyon tarafından yapılması 
önerilmektedir. Her yıl belirlenecek faaliyetlerin bir önceki 
yıla göre daha zengin içerikte olması önemlidir. Bu noktada 
öğrenci görüşlerinden faydalanılmalıdır. 

Öğretmen ve öğrencilerin okuma kültürünün gelişimine 
yönelik yapılan yarışmalara katılımı teşvik edilmelidir. Bu 
noktada okulda dergi çıkarma veya öğrenci kitaplarının 
oluşturulması da önemli çalışmalardır. 

Proje kapsamındaki çalışmaların, okul internet sayfası 
ve sosyal medya hesapları aracılığı ile düzenli bir şekilde 
duyurulması da önerilmektedir. Böylece okul paydaşlarıyla 
örnek uygulamalar aracılığı ile iletişim kurulmakta ve iş 
birliği çalışmaları yapılmaktadır. 
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ÇAĞRI REHBERİ
BAŞARILI ÖRNEKLER SERGİSİ 

Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı
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İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi İlk 100 Başvuru Teşekkür Belgesi Örneği





0312 413 25 89 
0312 413 25 92 
0312 413 35 35

https://dogm.meb.gov.tr/
http://dogmprojeler.meb.gov.tr/

Emniyet Mah. Gazeteci 
Yazar Muammer Yaşar 
Cad. MEB Beşevler 
Kampüsü F/Blok 06560 
Yenimahalle/Ankara


