
CELAL YARDIMCI ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI OKUL ZÜMRE 

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI TUTANAĞIDIR. 

 Okul zümre öğretmenler kurulu Ortaöğretim kurumlar yönetmeliği gereği 4 Eylül 

Cuma günü saat 11.00’te okul müdürü odasında toplandı. Yönetmelikte belirtilen gündem 

maddeleri gündem maddesi olarak belirlenerek toplantıya başlandı. 

 112.maddenin (1) fıkrası gereği; toplantı da Okul Müdürü Ahmet Hamdi Demir’in 

yönetmelikteki zümre toplantılarında bulunması gereken maddeler, fotokopi de çoğaltılarak 

zümre başkanlarına verildi. Yazman olarak Erdem Sefa Çelik seçildi. Okul zümre 

başkanlığına ASIM EKİZ oy çokluğu ile seçildi. 

112.maddenin (3) 

a) Eğitim öğretim planlanması, Zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımıyla öğrenci 

başarının artırılması konusunda zümrelerde gerekli tedbirlerin alınması istendi. Yetiştirme 

kurslarında görev alacak öğretmenlerimizin mebbis üzerinden müracaat edileceğinden takip 

edilmesi istendi. Üniversiteye hazırlık şeklinde açılacak kurslar hakkında öğretmen ve 

öğrencilerimize bilgi verilmesi istendi. 

b) Zümre öğretmenler kurullarında, eğitim öğretimin niteliğinin yükseltilmesine yönelik 

görüşlerin alınarak, değerlendirilmesi ve yapılacak diğer toplantıda önlemler alınmasına karar 

verildi. Öğrenciler ile çalışılacak performans konularının programlarda olan kazanımlarla 

ilişkilendirilmesi istendi. Proje konularının dersin programında olan konularda seçilmesine 

yönelik öğrencilere rehberlik yapılması istendi. 

c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması istendi. Kazanımların zümre 

toplantılarında incelenmesi ve planlarda ve sınavlarda bu konunun üzerinde durulmasına karar 

verildi. Performans ve proje çalışmalarını değerlendirmede; ölçütlerinin, kitaplarda mevcut 

olan değerlendirme kriterleri esas alınarak yapılması istendi. Birinci performans notları 4 

Ocak 2016 tarihin de e-okula girilmiş olacaktır. Performans uygulamaları yönetmelikten 

tekrar okundu. Zümreler derslerin özelliğine göre uygulamalarını gerçekleştirecektir. Bunların 

da Zümre toplantılarında detaylı olarak açıklanması istendi. Sınav cevap anahtarlarının detaylı 

hazırlanması istendi. Burada esas olanın kazanımlarla ilişkilendirilmesi üzerinde duruldu. 

Sorular hazırlanırken de kazanımların esas alınması istendi. 

ç) Zümre öğretmenler kurulunda öğretmenlerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum 

sağlamaları amacıyla istedikleri hizmet içi eğitimlerin belirlenmesine ve okul idaresine 

bildirilmesi istendi. 

d) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların zümrelerden 

istenmesi ve çözüm önerilerin zümre öğretmenler kurulunda önerilmesine karar verildi. 

Zümrelerden gelen önerilere göre yeniden toplantı yapılarak bu konuların değerlendirilmesine 

karar verildi. Destek odası açılmasına ve istekli öğretmenlere görev verileceği zümre 

öğretmenlerine bilgi verilmesi istendi. 



e) Zümre öğretmenler kurullarına kaynaklık etmesi amacıyla sınav takvimi üzerinde çalışma 

yapıldı. Uygulama ve planlama ile zümrelerden gelen önerilerin tekrar değerlendirilebileceği 

üzerinde duruldu. Sınav analizlerine göre eksikliği görülen konuların ders öğretmenlerimiz 

tarafından tamamlanması gerektiği üzerinde duruldu. 

CELAL YARDIMCI ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 

 SINAV TAKVİMİ 

 4 Eylül 2015 tarihinde okul zümre başkanları toplantısında alınan karar gereği sınav 

tarihleri aşağıda açılandığı şekildedir. Zümre öğretmenlerimiz yıllık planlarını, belirlenen 

sınav takvimine göre yapacaklardır. Tüm sınavlarımız ortak sınav şeklinde yapılacaktır. 

Öğrencilerimiz ortak sınavlar da karma yapılmaya çalışılacaktır. 

 Son sınavlar test yapılabilir. Diğer sınavlarımız klasik şeklinde olacaktır. Son sınavın 

klasik veya test olmasına da zümre öğretmenler kurulunda karar verilecektir. 

1  1.SINAV 

TARİHİ 

2.SINAV 

TARİHİ 

ZAYIF 

DERS 

SINAV 

TARİHİ 

1.PERFORMANS DERS İÇİ 

PERFORMANS 

 

 

16-27 KASIM 

Arası 

 

4 OCAK  

 15 OCAK 

Arası 

18-20 

OCAK 

Arası 

4 OCAK 17 OCAK 

 

Sınav sonuçları 1 Hafta içerisinde tamamlanacaktır. Sınava katılamayan öğrenciler 

mazeretlerini 5 iş günü içerisinde okul yönetimine bildirmek mecburiyetindedir.  

 

2  1.SINAV 

TARİHİ 

2.SINAV 

TARİHİ 

ZAYIF 

DERS 

SINAV 

TARİHİ 

1.PERFORMANS 

VE PROJE 

DERS İÇİ 

PERFORMANS 

 11-22 NİSAN  30 MAYIS 

10 HAZİRAN 
 

13-15 

HAZİRAN 
30 MAYIS 09 HAZİRAN 

 

 

SINAV AÇIKLAMALARI 

 

1-Sınav sonuçları 10 gün içerisinde tamamlanacaktır. Sınava katılamayan öğrenciler 

mazeretlerini 5 iş günü içerisinde okul yönetimine bildirmek mecburiyetindedir. 

Mazeret sınavları 10 gün içerisinde tamamlanacaktır.  

2-Sınav günlerinin dağılımı ders programlılarımıza göre okul idaresi tarafından 

duyurulacaktır.  

5- Ders öğretmenlerimiz 10.gün içerisinde sınav analizlerini okul idaresine teslim 

etmesi gerekmektedir. Sınıf başarı durumları ve genel başarı mutlaka analizlerde 

belirtilecektir. 

 

 Okul Zümre başkanları kurulu öğretmenler kurulu iyi temenniler ile sona erdi. 



 

 

ZÜMRE BAŞKANI 

ADI SOYADI 

ZÜMRE GRUBU   İMZASI 

DOGAN ŞAHİN EDEBİYAT  

DİLEK GÜRTUNCA FELSEFE  

NADİRE ÂŞIK MATEMATİK  

MURAT SERBES BEDEN EĞİTİMİ  

KERİM OKTAY TARİH  

ASIM EKİZ COĞRAFYA  

ALİ ÇİEK FİZİK  

CEMAL BİNBOĞA KİMYA  

EKREM KONUR BİYOLOJİ  

M.TUGAY ESER MÜZİK  

ÇİĞDEM TİRYAKİ İNGİLİZCE  

MESUT ÇAKIRGÖZ RESİM  

ERDEM SEFA ÇELİK BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ  

ŞERİFE İNCE ALMANCA  

ALİ DEVECİ REHBERLİK  

SEHER ÖZAYDIN DİN KÜLTÜRÜ  
 

 

 

 

 

04.09.2015 

UYGUNDUR 

AHMET HAMDİ DEMİR 

CELAL YARDIMCI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ 

 


