
 

 

 

MURAT HÜDAVENDİGAR ORTAOKULU 

2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6-A SINIFI 2. DÖNEM 

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Toplantı Tarihi           : 23.03.2016  

Toplantı Yeri           : Öğretmenler Odası  

Toplantı Saati            :12.20 

Toplantı no                 : 2 

             

GÜNDEM MADDELERİ 

1. Açılış ve yoklama. 

2. 1. Dönem Sınıf başarı durumunun değerlendirilmesi 

3. Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi 

4. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme alışkanlığı, okula devam durumu, başarı durumu ve davranış 

yönünden durumlarının tek tek ele alınması. 

5. Öğrencilere hedef belirlemede yapılacak olan rehberlik çalışmaları 

6. Öğrencilerin başarılarının arttırılması için yöntemleri 

7. Devamsızlık takip işlemleri 

8. Okul – Veli işbirliği ve diyaloğunun önemi. 

9. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi 

10. Dilek ve temenniler. 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

1. Açılış ve yoklama 

Toplantı Okul Müdürü Mustafa CANDAN başkanlığında yapılmıştır. 

Toplantıya bütün öğretmenlerin hazır olduğu görüldü. İlköğretim kurumları yönetmeliği 6-A sınıf öğretmeni 

İSMAİL BÜYÜKBAY tarafından okundu. 

“ Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu 

yönetmeliğin 47. maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler 

görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır. İkinci yarıyılın 

ikinci haftasında ve yılsonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber 

öğretmeninin başkanlığında toplanır.” 

2.3.Sınıfın genel başarı durumu ve öğrenci davranışları  
Sınıfın genel başarı durumu ve öğrenci davranışları hakkında sınıf öğretmeni İSMAİL BÜYÜKBAY kısa bir bilgi 

verdi: 

     ‘’6-A sınıfı başarı olarak normal bir sınıf durumundadır. Sınıfın başarısını artırması için planlı çalışma alışkanlığı 

kazanması gerekir dedi.  

 Sınıfımıza bu sene Gamze ULUDAĞ, Ömer ATEŞ, Lütfi TAYFUR, ABDURRAHMAN FAZİLOV ve 

Selinay KIZILIRMAK adlı öğrenciler katıldı 

     Sınıfta bazı başarılı öğrenciler arasında tatsız bir rekabet olduğunu sınıf öğretmeni İSMAİL BÜYÜKBAY ve 

Sosyal Bilgiler öğretmeni İLKNUR BATUR belirtti. Bu öğrencilerle birebir konuşma gerekirse rehber öğretmene 

yönlendirme kararı alındı. 

 Soner SARSILMAZ, Sami BADAK, Sena OTURAK adlı öğrencilerimizin bazen istenmeyen şakalar yaptığı 

ve gereksiz konuşarak ortamı bozduğu konuşuldu. Bu öğrencimiz içinde sınıf öğretmeninin birebir konuşmasına 

karar verildi. 

 Pınar UÇKAN, Emircan KOTAN, Abdulsamet CELEP, Ömer ATEŞ, Lütfi TAYFUR adlı öğrencilerin bol bol 

kitap okuması ve ders tekrarı yapmaları söylendi. 

 Azra ÇUBUK, Ceren SUBAŞI, Ozan YİĞİT, Mert AFACAN, Eylül ÇAKIRLAR bu öğrenciler zeki ancak 

yeterince ders çalışmadıkları ve gevşemeye müsait oldukları söylendi.  

   6/A Sınıfında pek çok okuması yavaş öğrenci olduğu bu öğrencilerle konuşarak okuma alışkanlığının 

kazandırılması kararı alındı. 

   Bazı öğrencilerin çekingen oldukları derslere katılmadıkları belirtildi.  



 

 

 

   İngilizce öğretmeni Fatma Günay REÇBER söz aldı. 

 ‘’Her sınıfta başarısı biraz daha geride kalmış öğrencilerin olması gayet doğaldır. Önemli olan bu öğrencilerin 

özgüvenlerinin olmasıdır. O çocukları kazanmak için tüm ders öğretmenlerinin işbirliği içinde çalışması gerekir. 

Kitap, defter ve diğer ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olarak sınıfa getirilmesi konusunda titiz davranılmasının 

uygun olacağını düşünüyorum.’’ 

       Bilişim Öğretmeni Merve AYDIN, ders başarısı hakkında konuştu. Başarının artırılmasında planlı çalışmanın 

ve ders tekrarının önemini vurguladı. 

   Matematik Öğretmeni Semra YILDIZ ’Her öğretmen, kendi dersinin çalışma metotlarını anlatarak öğrencilere 

yardımcı olabilirler, çalışmalarda kullanacağımız enstrümanları bir an evvel edinirlerse iyi olur’’ Sınıfa yeni gelen 

öğrencilerden kısa zamanda sınıfa uyum sağladığı belirtildi.  

 Ders öğretmeni İsmail BÜYÜKBAY yurtta kalan öğrencilerimizin ders etkinlikleri kapsamında alınacak 

malzemeler konusunda sorumlu belletmen ile iletişimle çözülebileceğini söyledi.  

 Görsel Sanatlar öğretmeni Aytaç KIRCI ise araç gereçler konusunda söz aldı. 

 ‘’Araç gereçlerin eksiksiz gelmesi beni ziyadesiyle memnun etti. Ayrıca, öğrencilerin resim yapmaya ilgisi 

karşısında çok mutlu oldum.  

 Beden Eğitimi öğretmeni Erkan SELÇUK sınıfın derse ilgisi beni çok şaşırtmadı, genelde öğrenciler spora 

meyilli zaten, ilerleyen günlerde okul takımı çalışmalarına başlayacağız, daha bir heyecan olacak sanırım. 

 

5.Öğrencilere hedef belirlemede yapılacak olan rehberlik çalışmaları 

 

Rehber Öğretmen Arzu Uzun öğrencilere hedef belirlemede yapılacak olan rehberlik çalışmaları hakkında 

bilgi verdi. Bu sınıfın öğrencilerini 2 yıldan beri tanıdığını, gerekli rehberlik çalışmalarının toplantılarla ve derslerde 

de yapılacağını söyledi. 

 

6.  Öğrencilerin başarılarının arttırılması için yöntemler. 

           Sınıf öğretmeni İsmail BÜYÜKBAY; derslerin daha verimli hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders 

işlenmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi 

gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Derste öğrenci 

merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve 

katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik 

edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, 

sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttıracağını 

söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 

Okul Müdürü Mustafa CANDAN; öğrencilerin başarılı olmasında en büyük etkenin öğretmen olduğunu, 

başarılı bir öğretmenin öğrencilerinin de başarılı olacağını, diğer sorunların zamanla halledilebileceğini, önemli olanın 

öğretmenin idealist olması gerektiğini belirtti. Bütün arkadaşların gayretle çalıştığına inandığını, bu gayretlerini 

devam ettirmelerinin hem öğrenci, hem çevre hem de ülke için önemli olduğunu, öğrencilerle ders içinde ve ders 

dışında yakından ilgilenmek suretiyle başarıyı yakalayacağımıza inandığını ve sınıf olarak okulda ender sorunla 

karşılaşıldığını bunun idareci açısından kendisini çok memnun ettiğini söyledi. 

        

 7-8 Devam- Devamsızlık takip işlemleri 

        

      Okul Müdürü MUSTAFA CANDAN;  öğrencilerin okula devamlarının önemli olduğunu, devamsızlıkların vakit 

kaybetmeden üzerinde durulmasını anlattı. Resul TAŞKIN, Sami BADAK adlı öğrenciler devamsızlık yaptıkları, 

bunların aileleri okula çağırılarak bilgilendirildi. Aynı zamanda Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Eğitimi ile bu 

konunun önem kazandığını, devamsız öğrencilerin takip edilerek ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesini belirtti. 

 Okula devam olayının öğrenci başarısında çok önemli olduğu belirtildi. 

9.Okul – Veli işbirliği ve diyalogunun önemi. 

                  Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Sınıf öğretmeni İsmail 

BÜYÜKBAY; veliyi de eğitim-öğretimini içine çekmeliyiz dedi. Öğretmenin göstereceği fedakârlığın fazlasıyla 

veliden beklenmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, internet 

kafelerden çocukların uzak tutulması konusunda titizlik gösterilmesi, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma 

programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğünü bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-

öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı.  

Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten Görsel Sanatlar Öğretmen 

AYTAÇ KIRCI; öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, velilerinin de üzerlerine düşen 



 

 

 

vazifeleri yapmaları gerektiğini, bu konuda velilerin pasif kaldıklarını, veli toplantılarında bu konunun velilere 

iletilmesi gerektiğini söyledi. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını belirtti. 

 

10.Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi. 

     Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan 

kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu 

kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler. 

 

    11.DİLEK VE TEMENNİLER 

 Sınıf öğretmeni İsmail BÜYÜKBAY; daha iyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve 

İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğunu söyledi; katılan bütün arkadaşlara göstermiş oldukları 

hassasiyetten dolayı teşekkür etti. 

Toplantı Başkanı; İsmail BÜYÜKBAY olmak üzere branş öğretmenleri ve sınıf öğretmeni başarılı bir eğitim 

ve öğretim yılı olmasını 2015–2016 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere iyi geçmesi temennisi ile 

toplantıyı kapattı.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

MURAT HÜDAVENDİGAR  ORTAOKULU 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 

6 – A  SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISINDA  ALINAN KARARLAR 

 

1. Şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık durumları ve sosyal ilişkileri ile birebir ilgilenilmesi, rehber 

öğretmenin bu konuda çalışmalar yapması 

2. Öğrencilerin bir bütün olarak ele alınıp kendi yaş grubu içinde değerlendirilmesi 

3. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yardımcı olunması 

4. Öğrencilerin ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesine, 

5. Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılmasına, 

6. Öğrencilerin yapacakları ödevler, projeler ve çalışmaların mutlaka kontrol edilip derse hazırlıklı gelmelerin 

sağlanmasına; verilen ödevlerin yaratıcı olmasına, 

7. Derslerin öğrenci seviyelerin dikkate alınarak işlenmesine, 

8. Hedef belirlemeye yönelik rehberlik çalışmalarının yapılması 

9. Sağlıklı beslenme konusunda, kılık kıyafette sık sık hatırlatmalarda bulunulmasına, 

10. Sınıfta öğrenci problemleri olduğunda veli ile işbirliğine gitmeye, 

11. Yazılı sınavlarda yönetmeliğe göre bir günde ikiden fazla yazılı yapılamayacağı, yazılı tarihinin en az bir hafta 

öncesinden duyurulmasının ve sonuçların da yine 10 gün içerisinde ilan edilmesinin bir zorunluluk olduğu ve 

sınav tarihlerinin belirlenmesinde sınıf öğretmeniyle iletişim halinde olunmasını planlamanın önceden 

bildirilmesine karar verildi. 



 

 

 

 

Öğretmen İsmi Okuttuğu Dersi ve İmzası 

ERKAN SELÇUK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

MERVE AYDIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM 

HÜLYA AVCI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

İSMAİL BÜYÜKBAY FEN BİLİMLERİ, BİLİM UYG., ZEKA OYUNLARI 

AYTAÇ KIRCI GÖRSEL SANATLAR 

SEMRA YILDIZ MATEMATİK 

FADİME SOLAK MÜZİK 

AYTAÇ KIRCI SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR 

HÜLYA AVCI SEÇMELİ KUR`AN-I KERIM 

ZEYNEP SEVİNÇ KÖSE SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI 

DİLEK TUNCEL SEÇMELİ OKUMA BECERİLERİ, TÜRKÇE 

ERKAN SELÇUK SEÇMELİ SPOR VE FİZIKİ ETKINLİKLER 

FATMA GÜNEY REÇBER SEÇMELİ YABANCI DİL, YABANCI DİL 

NİHAN ERTAŞGIN SEÇMELİ YABANCI DİL 

İLKNUR BATUR SOSYAL BİLGİLER 

 

 

 

23/03/2016 

MUSTAFA CANDAN 

Okul  Müdürü 

 

 

 


