KEMAL HASOĞLU İMAM HATİP ORTAOKULU
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
VİZYON BELGESİ SENE SONU RAPORU
Kalite Takip Sistemi kapsamında Eğitim Ortamları ve Fizikî İmkânlar Alanı;
Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı; Akademik Gelişim Alanı; Öğrenci
Meslekî Gelişim Alanı; Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel
Etkinlikler Alanı; Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı; İzleme ve Değerlendirme
Alanı başlıkları altında her ay planlanan faaliyetler zamanında gerçekleştirilmiş olup
sisteme kayıt işlemi zamanında yapılmıştır.
Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılmış olup Vizyon Belgesi Sene Sonu
Raporu hazırlanmıştır.
1. EĞİTİM ORTAMLARI VE FİZİKİ İMKÂNLAR ALANI
EKİM 2017
Okulumuzun kullanılabilir birkaç odasını öğrenci-veli-öğretmen görüşmelerinin
yapılması amacıyla düzenlenip eğitim öğretim yılı başından itibaren aktif olarak
kullanılması çok yararlı olmuştur.
KASIM 2017
Okul kütüphanemizi öğrencilerimizle işbirliği yaparak yeniden düzenledik.
Kalite Takip Sistemi faaliyetleri kapsamında okul kütüphanemizin içyapısı
yenilenerek burada bulunan kitaplar revize edilip düzenlendi.
ARALIK 2017
Okulumuzun fiziki mekânlarını ders saatleri dışında da eğitim-öğretime imkân
verecek şekilde kullanmak amacıyla Müzik Sınıfı, Resim Atölyesi, İyilik Atölyesi,
Teknoloji ve Tasarım Sınıfları, Akıl Oyunları Sınıfı, Matematik Sınıfı ve İngilizce
Sınıfı adlarını verdiğimiz etüt sınıfları açılarak öğrencilerimizin hizmetine
sunulmuştur. Etüt sınıfları yarınlarımızın umudu çocuklarımızın eğitim sürecine
katkıda bulunmak, onları geleceğe güvenle bakan, öz güveni yüksek, başarılı, sosyal
yönü güçlü, doğaya ve çevresine karşı saygılı ve bilinçli bireyler olarak
yetiştirmelerini sağlamada etkili olmuştur.
OCAK 2018
Mehmet Akif ERSOY’un hayatını anlatan fotoğraflar, 125 X 270 ebatlarında al
bayrağımızı içeren Türkiye haritası, sağına Arap harfleri ile soluna Latin harfleriyle
yazılmış İstiklal Marşı okulun girişine yerleştirerek ‘’MEHMET AKİF ERSOY
KÖŞESİ’’ oluşturdu.
Diğer koridora da hayatının anlatıldığı ve eserlerinin sergilendiği Öncü
Şahsiyetlerden Mehmet Akif İNAN Köşesi oluşturuldu.

Okulumuzun koridorlarının uygun yerleri okuma köşeleri olarak tasarlandı.
Öğrencilerimiz, okul koridorunda bulunan ‘’OKU’’ kitaplığından aldıkları kitapları
okuyup Öncü Şahsiyetleri daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır.
ŞUBAT 2018
Daha önce oluşturulan tilavet odasında dersler devam etmekte, akıl oyunları
atölyesinde turnuvalar yapılmakta ve öncü şahsiyetlerden Aliya İzzetbegoviç Köşesi
oluşturuldu. Öncü Şahsiyetlerin isimleri verilen kitaplıklardan öğrenciler yararlandı,
yazarlık, akıl oyunları atölyesi eğitim-ortamlarında kendilerini daha rahat hissetti.
MART 2018
Bahçelievler Belediyesi ile işbirliği ile okul bahçelerinin ağaçlandırıldı,
öğrencilerle beraber bahçe düzenlemesi yapıldı. Okulumuzun bahçesini daha güzel
hale getirmek amacıyla, okul aile birliğimizin katkı ve destekleriyle temin edilen
çiçeklerimiz, öğrencilerimiz tarafından saksılarımıza dikilerek sulandı. Hz.
Muhammed (SAV)’in "Sizden birinizin elinde bir fidan olduğu halde, kıyamet
kopacak olsa dahi o fidanı diksin“ hadisini kendimize ilke edinerek, öğrencilerimize
de bu bilinci, yaşatarak öğretmek istedik.
NİSAN 2018
Okul koridorları edebiyat, tarih medeniyet ve coğrafya ile ilgili içeriklerle
donatıldı.
Doğa ilkbaharda nasıl yeşillenip bereketlenirse, okullar da nisan ayında yıl
boyunca hazırlanan projelerin bir nevi hasat zamanıdır. Öğrencilerimizin ürünleri ile
okulumuzda küçük bir sergi açıldı. Bu sergi ile öğrencilerimiz ülkemizin doğal ve
tarihi güzelliklerinin maketleri ve afişleri ile zengin Anadolu coğrafyasını tanıma ve
tanıtma fırsatına sahip oldular. Sergiyi gezen öğrenciler de Pamukkale
Travertenleri´nden Kapadokya’ya, İshak Paşa Sarayı’ndan, Çifte Minareli Camii’ye
kadar pek çok kültürel miras içinde küçük bir yolculuğa çıktılar. Temennimiz, Türk
çocuğunun ülkesinin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri iyi tanıması ve bu
güzellikleri koruyarak gelecek kuşaklara aktarma bilincini kazanabilmesidir.
MAYIS 2018
Okulumuzun 2. katında ´´OKU´´ kitaplığı ile okuma köşesinin yapılması, iki
katına masa tenisi oynamak için gerekli düzenlemelerin yapılması, her katına da
oturma köşeleri düzenleyerek öğrencilerin kendi arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle
hem fikir alışverişinde bulunması hem de satranç ve zekâ oyunları oynamasını
sağlamak amacıyla okulumuzun fiziki mekânları ders saatleri dışında da eğitimöğretime imkân verecek şekilde planlandı.
Okul bahçesinde yapılan sportif faaliyetler ve iftar programları ile hem okul
bahçesi hem de okulun her katı ders saatleri dışında da sportif ve kültürel
aktivitelerin yapılması için düzenlendi.

2. ÖĞRETMEN VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ ALANI
EKİM 2017
‘’Kitap Kurdu’’ adını verdiğimiz okuma kulübümüz okulumuz öğretmenlerinden
oluşuyor. Beraber karar verilen kitabı okumak kadar ardından bir araya gelip bir
arkadaşın sunumuyla yazarı tanımak, okunan kitap ile ilgili farklı bakış açıları ve
yorumları dinlemek kitabı farklı yönlerle anlamak açısından çok yararlı. Kitap
sohbeti sonrası düzenlenen yemek ile okul içindeki arkadaşlığı pekiştirmiş oluyoruz.
KASIM 2017
Okulumuza çocuğunu bu sene kaydeden 5. sınıf ile 6,7 ve 8. sınıf velileri, sınıf
rehber öğretmenlerinin düzenlemiş olduğu toplantıya katılarak onlara okulun girişçıkışı, verimli ders çalışma yöntemleri, devam- devamsızlık takibi, Okul Aile
Birliğinin çalışmaları, okul-öğrenci-veli ilişkileri, okulun rehberlik servisinin
tanıtılması, disiplin, sınıf geçme, kılık-kıyafet yönetmelikleri gibi okulun işleyişi ile
ilgili seminer verilmiştir.
Öğrenci, öğretmen, velilerin kaynaşması amacıyla kahvaltı programı
düzenlenmiştir.
ARALIK 2017
Okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri, derslerinde yapmış
oldukları materyalleri ebada öğrenciler ve öğretmenlerle paylaştı.
"Hacivat Karagöz Oyunu" öğrencilerin Peygamberimizin giyim kuşam
konusunda temizliğe göstermiş olduğu hassasiyeti daha iyi anlamasını ve konuyu
pekiştirmesini sağladı. Allah'ın Sıfatlarını "Eşleştirme Oyunu" öğrencilerin konuyu
somut olarak kavramalarına yardımcı oldu.
"Namaz İbadeti"ni teorik bilgiye pratik bilginin de derse dâhil edilmesiyle
öğrencilerin konuyu daha iyi öğrenmeleri sağladı.
"Bilgifelek" adı ile hazırlamış olduğu materyal, her ünite sonunda kullanılarak,
öğrencilerin dersi eğlenerek pekiştirmesini sağladı.
OCAK 2018
Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri fırsat buldukça bir araya
geldi; Aşure etkinliğinde ve Mevlid Kandilinde öğle yemeği, öğretmenler gününde
akşam yemeği düzenleyerek, çeşitli gezilere ve birlikte düzenlenen futbol ve masa
tenisi turnuvasına katılarak beraber hoş vakit geçirilmiştir.
Öğretmenlerimizin akademik kariyerlerinin zenginleştirilmesi ve eğitim öğretim
çalışmalarında ihtiyaç duyacakları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmek
amacıyla öğretmenlere gereken duyuru yapılarak, öğretmenler İstanbul Öğretmen
Akademilerine yönlendirilmiştir.
ŞUBAT 2018
Rehberlik Öğretmeni tarafından öğretmenlere ‘’Etkili İletişim Becerileri’’ konulu
seminer verildi. Dr. Refik Saydam Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Ayşe KALKAN,
okulumuzdaki İngilizce öğretmenleri ile bir araya gelerek öğrencileri motive eden
İngilizce görsellerin bol olduğu İngilizce sınıfımızda 8/E sınıfına İngilizce dersinin

ortak sunumunu gerçekleştirmiştir. Derse klasik müzik eşliğinde ısınma
hareketleriyle başlandı ve bu öğrencilerin çok hoşuna gitti. Daha sonra videolar,
şarkılar ve dil bilgisi konusuyla devam etti. Öğrenciler etkin bir şekilde derse
katıldı. Ayşe Öğretmenin farklı öğrenme yöntemleriyle ilgili nasıl ders
çalışabilecekleri konusunda verdiği değerli bilgiler öğrencilerimizin öğrenme
tarzlarına katkı sağladı. Ders sonunda öğrencilere ödev olarak da çalışma kâğıdı
dağıtıldı.
MART 2018
Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu olarak öğretmenlerimizle Mart ayı Kalite
Takip Sitemi kapsamında ‘’Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlamanın önemi
ve onlarla empati kurmanın gerekliliği’’ bağlamında film okuması etkinliğini
gerçekleştirdik. Film okumasında öğretmenlerimizle iyi bir öğretmen nasıl olmalı ya
da olmamalı, öğrencilerimizle selamlaşmanın önemi ve öğrencilerimizle nasıl
empati kurmalıyız gibi konu başlıkları üzerine durulmuş, öğretmenlerimiz karşılıklı
fikir alışverişinde bulunmuşlardır.
Okul idaresi tarafından e-okul, mebbis, e-kurs, e-pansiyon, mebdes, EBA
uygulamaları, dinogretimi.gov.tr, vb. elektronik ortamların tanınması ve içeriğinin
incelenmesi amacıyla toplantı yapılmıştır.
NİSAN 2018
Okulumuz öğretmen ve idarecilerine yönelik ‘’Okullarda gelişen teknoloji,
internet ve sosyal medya bağlamında e-bağımlılık üzerine sorunlar ve çözüm
önerileri’’ temalı atölye çalışması düzenlendi.
MAYIS 2018
Okulumuzda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılması, Bahçelievler İlçesinde
düzenlenen bilim fuarları ile e-twining projesinin sergi açılışı vb. sportif ve sosyalkültürel etkinliklere beraber katılım sağlanması öğretmen ve yöneticilerimizin farklı
ortamlarda bir araya gelmesini sağladı.
3. AKADEMİK GELİŞİM ALANI
EKİM 2017
E-ba üzerinde öğretmen ve öğrenci tercihleri alındıktan sonra sınıflar oluşturulup
ders programları hazırlandı. E-ba üzerinde tercih yapamayan öğrenciler Öğrenci
Ekle butonuyla sınıflara eklendi. 02.10.2017 tarihinde 10 branş, 40 öğretmen, 508
öğrenci ile kurslarda eğitime başlanmıştır. Dönem boyunca gerçekleştirilen
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının değerlendirilmesi yapılmış olup,
değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
KASIM 2017
Okulumuz öğretmenlerinin katılımıyla Hibrit Bilişim Sınıfı´nda EBA
(Eğitim Bilişim Ağı) Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Öğrencinin derse katılımını artırmak ve derslere aktif katılımını sağlamak için akıllı
tahta ve EBA kullanımını yaygınlaştırma kararına varılmıştır.

ARALIK 2017
Okul Müdürü tarafından eğitim içeriğini ve uygulamalarını izlemek ve
değerlendirmek, öğretim birlikteliğini sağlamak amacıyla ders saatinde sınıflar
ziyaret edilmiş; ziyaret sırasında öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip çeşitli
etkinliklere katılan öğrencilere başarı belgesi takdim edilmiştir. Böylece
öğretmenler arasında tecrübe ve deneyimlerin paylaşılması sağlanmıştır.
OCAK 2018
Okul rehber öğretmeni tarafından öğrencilerimize ‘Verimli Ders Çalışma ‘
konulu seminer verilmiştir. Sunumda ders çalışmanın hedef ve motivasyon ile ilgisi,
etkili ve planlı çalışma yöntemleri ve yanlış çalışma alışkanlıkları konularında
öğrencilere bilgi verilmiştir.
Ayrıca 8.sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sınavı hakkında en güncel bilgiler
aktarılmış, sınava hazırlık süreci hakkında tavsiyelerde bulunulmuş ve sınava
girecekleri derslere yardımcı olacak formlar dağıtılmıştır. Sunum soru cevap
bölümüyle sonlandırılmıştır.
4006 TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI’na 23
projeyle başvuran okulumuzun tüm projeleri onaylanmış ve bu kapsamda öğretmen
ve öğrencilerimizin çalışmaları bütün hızıyla devam etmektedir.
Tübitak Bilim Olimpiyatları kayıtları yapılarak gerekli başvuru yapılmıştır.
Bu tür çalışmalar öğrencilerin akademik başarılarını artırmak adına yararlı
olmuştur.
ŞUBAT 2018
Yarıyıl tatilinin ilk haftasını kendilerine belirtilen program dâhilinde geçiren,
birinci dönemin konu tekrarını yaparak soru çözen 8. Sınıf öğrencileri bowling
oynayarak eğlendi.
Okulumuzda Destekleme ve Yetiştirme 2. Dönem Kursları, 10 branşta toplam
40 öğretmen ve 350 öğrenci ile 03 Mart 2018 günü başladı.
MART 2018
Öğrencilerin akademik başarı açısından ulusal düzeydeki seviyesini belirlemek
amacıyla okul genelinde kazanım değerlendirme sınavı yapılmıştır. Ortak sınavlar
öncesi yapılan değerlendirme sınavı, öğrencilerimizin eksik konularını fark
etmelerini ve bu eksiklerini sınav öncesi tamamlama fırsatı bulmalarını sağlamıştır.
NİSAN 2018
Yapılan her ev ziyareti sonrası öğrenci de, veli de kendini okula daha çok ait
hissediyor. Öğrencide oluşan aidiyet duygusuyla okula daha hevesli geliyor. Bu
durumun hem okul başarısını hem de davranışlarını olumlu yönde etkilediği
gözlenmiştir.
MAYIS 2018
Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve
Toplum Dairesi tarafından yürütülen “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında

ülkemizde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim
Fuarları Destekleme Programı kapsamında okulumuzda bilim fuarı açılışı yapıldı.
Bilim fuarımızın açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin ÇIKRIKÇI, Şube
Müdürümüz, çevre okul müdürleri ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşti.
10 öğretmen ve 55 öğrencinin uzun süren araştırmaları sonucunda
hazırladıkları projeler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Fuarda Matematik,
Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri, İngilizce gibi farklı
branşlardan 23 proje sergilendi.
4. ÖĞRENCİ MESLEKÎ GELİŞİM ALANI
EKİM 2017
Öğretmen, bir grup öğrenci ve velilerle okulumuza yakın olan Bahçelievler Yeni
Camii'ne sabah namazı öncesi bir araya gelindi. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra
sabah namazına duruldu. Dualar sonrasında soru- cevap şeklinde din görevlileriyle
sohbet edildi.
KASIM 2017
Tilavet Odasında öğlencilerimizle birlikte Tashihi Huruf ve Kur´an-ı Kerim
güzel okuma yarışmasına hazırlıklar devam etmektedir. Kıraat dersleri, Kur´an-ı
Kerim-i güzel okumaya katkısı olacaktır.
ARALIK 2017
Öğrencilerimizle çevre camiler ziyaret edilmiş, imam ve müezzinden camilerin
işleyişi hakkında bilgi almış, ezan okuyup namaz kıldırarak öğrencilerimizin
yetişmesine katkı yapacak uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
OCAK 2018
Okulumuzda daha önce açılan Kıraat Odasında öğretmenlerimiz tarafından kıraat
eğitimi verilmektedir.
Okulumuzda oluşturulan tasavvuf müziği korosu ile dini musiki, makam, usul,
nazariyat, uygulama, şan, nota vb. konularda istekli ve kabiliyetli öğrencilerimize
ses ve nefes eğitimi, ilahi kaside, naat okuma becerileri kazanmaları amacıyla
musiki eğitimi verilmektedir. Bunların yanı sıra çocuklarımızın müzik aletlerini
kullanma becerilerini geliştirme çalışmaları da yapılmaktadır.
Dini Musiki Korosu, dini gün ve gecelerde, okulumuzun organize ettiği
törenlerde programlar yapmakta ve dinleyenler tarafından büyük bir takdir
toplamaktadır.
ŞUBAT 2018
Meslek dersi öğretmenleri tarafından mesleki kabiliyeti olan, kendisini
geliştirmek isteyen öğrencilere okul seçimlerinde rehberlik yapmak amacıyla imam
hatip liselerinin dersleri ve içerikleri hakkında bilgiler verildiği seminerler
düzenlenmiştir.

MART 2018
Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu olarak öğrencilerimizin İmam Hatip
Liselerini tanımaları amacıyla İmam Hatip Lisesine; İlahiyat Fakültelerini
tanımaları, üniversite havasını solumaları amacıyla da Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ziyaret edildi. Öğrencilerimiz önce fakültenin
içerisinde bulunan Mevlevihane’yi ziyaret etti, derslikleri gezerek kütüphanedeki
eserleri inceledi. Ardından da Merkez Efendi Türbesi de ziyaret edildi.
NİSAN 2018
Öğrencilere uygulamalı olarak vaizlik ve müezzinlik yaptırıldı. ''Af, Arınma ve
Kurtuluş Vesilesi: Berat Gecesi'' konulu hutbe okutturuldu.
MAYIS 2018
Okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri öğrencilerin Kur´an
kıraatlerinin iyileştirilmesi, ses ve nefes eğitimi almaları, Kur´an-ı Kerim, ezan, salâ,
ilahi, kaside vs. okuma becerileri kazanmaları, Ramazan aylarında hafız öğrencilerin
camilerde mukabele okumalarını sağlamak amacıyla Ramazan ayını çeşitli
etkinliklerle dolu dolu geçirdi.
5. DEĞERLER EĞİTİMİ, BİLİM, SANAT, SPOR,
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ALANI

SOSYAL VE

EKİM 2017
Sosyal Yardımlaşma Kulübü-Okul Aile Birliği iş birliği ile Arakan'a yardım
kampanyası başlatıldı. Toplanan maddi yardım sonrasında her sınıf topladığı yardım
miktarınca Kızılay’da belirtilen yardım setlerinin alınarak Kızılay’a teslim edildi.
Bu tür yardımlaşma faaliyetleri öğrencilerimize; ihtiyaç sahibi insanların varlığını
duyurmak, sahip oldukları değerlerin farkına varmak, yardım etme, paylaşma gibi
duyguları yaşamalarını sağlamıştır.

KASIM 2017
Okulumuzda "Okuyan Yediler" projesi başlatıldı. Yedişerli grup oluşturan üç
takım her ay belirlenen bir kitabı okuyup tüm arkadaşlarına birer sunum yapıyor. Bu
sayede kelime haznelerini geliştirip yaşama farklı bir pencere açıyorlar.

ARALIK 2017
''Tartışarak Anlaşıyoruz'' Münazara Etkinliği için sınıflar eşleştirildi, konular
belirlendi.
''Vefa Günleri-Öncü Şahsiyetler'' Etkinliği kapsamında Kemal Hasoğlu İmam
Hatip Ortaokulu olarak imam hatip okullarının ilk mezunlarından olan İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Pof. Dr. Muammer KİRAZ’ı
okulumuzda ağırladık. Öğrencilerimiz bu sohbet sayesinde birçok öncü şahsiyeti
tanıma fırsatı bulmuşlardır.

OCAK 2018
Peygamberimizin hayat ölçüleri, 40 Hadis Etkinliği ile 5. ve 8. sınıflar için kırk
hadis seslendirilmiş ve okulumuzun web sitesinin duyurular bölümünde
yayınlanmıştır.
Öğrencilerimizle PTT İstanbul Müzesi, MiniaTürk ve Panorama gezilerek müze
ve tarihi yerlerde yerinde eğitim gerçekleştirilmiştir.
Sportif etkinlikler kapsamında okulumuz karate ve kick boks dalında ülke ve il
birincilikleri alınmıştır. İlçenin, ilin, ve öncü sporun sportif etkinliklerine katılmak
üzere gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin bu tür erkinliklere katılması yeteneklerini fark etmeleri, belli
değer yargılarına sahip olup, sportif faaliyetlere katılımlarını sağlamıştır.
ŞUBAT 2018
Öğrencilerimize, Kudüs ve Mescid-i Aksa´da yaşanan olayları, İsrail’in zulmünü,
orada yaşayan Filistinlilerin şahitliği ile anlatan ve TRT Diyanet’te yayınlanmış
olan ‘’Kudüs: Biz Burada Kalacağız..’’ belgeseli okulumuzun konferans salonunda
izletildi.

MART 2018
Milli şairimiz, öğretmenlerimizin rehberliğinde bir grup öğrenciyle beraber
Edirnekapı’daki kabri başında dualarla anıldı. Şehitlerimiz, okunan ayetlerle anıldı.
Kabir ziyaretinde bulunan şehit aileleriyle sohbet etme imkânı bulan öğrencilerimiz
okudukları şiirlerle de duygusal anlar yaşadı.
Edirnekapı Şehitliği ziyaretinden sonra okul bahçesinde tüm öğrenci ve
öğretmenlerin katılımıyla 12 Mart İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif
ERSOY´u anma programı düzenlendi.
NİSAN 2018
" 40 Şair 40 Şiir " etkinlikleri kapsamıyla öğrencilerimiz, belirledikleri şiirleri
ezberledi; en güzel şekilde okuyarak arkadaşlarıyla paylaştıkları şiir dinletisi
düzenlendi.

MAYIS 2018
Öğrencilerimiz masa tenisi, voleybol, bowling, basketbol ve futbol oynayarak,
satranç ve mangala etkinliklerine katılıp Kick Boks ve Tekvando dallarında Türkiye
birinciliği; SCRATCH EĞİTSEL OYUN TASARIMI YARIŞMASI'nda İstanbul
Birinciliği alarak sportif ve bilimsel faaliyetlerdeki başarılarını ispatladılar.
Kültürel etkinlikler kapsamında Tarihi Yarımada gezisi, şehitlik ziyareti,
Çanakkale Gezisi, Havacılık Müzesi ve Akvaryum gezisi, MiniaTürk, Panorama
1453 gezileri, GalataArt’ta ebru etkinliği, Galata Kulesi gezisi, TEKTAS sergisi
düzenlendi.

6. ÇEVRE VE PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ ALANI
EKİM 2017
Tüm velilerimize, sınıf rehber öğretmenlerinin düzenlemiş olduğu okul işleyişi
konulu seminer düzenlenmiştir. Öğrenci, öğretmen, velilerin kaynaşması amacıyla
da kahvaltı programı düzenlenmiştir.
KASIM 2017
Kalite Takip Sistemi Kasım ayı etkinlikleri kapsamında okulumuz fen bilimleri
öğretmenleri tarafından tüm öğrencilerimize hijyen eğitimi verilmiştir. Hijyen
eğitimi kapsamında; kişisel hijyen, hijyenin faydaları, el hijyeni, etkili el yıkama,
ağız hijyeni, saç hijyeni konularını içeren bilgiler aktarılmıştır.
ARALIK 2017
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Cemil YAVAŞ, israfın
önlenmesine yönelik toplumsal duyarlılığı artırmak maksadıyla okulumuzun
konferans salonunda öğrencilerimize ‘’Tasarruf ve Tüketim’’ konulu seminer
düzenlemiştir. Çeşitli görseller ve istatistiki bilgilerle su, ekmek, teknoloji, gıda,
meyve, zaman israfı konularıyla ilgili öğrencilerimize bilgi vermiştir.
ÇEKUD-Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ve İSKİ işbirliği ile İstanbul
genelinde yürütülen “Su Kullanma Bilinci Semineri” kapsamında okulumuzun
koridorlarında su tasarrufu konulu afişler asılmış ve ÇEKUD Eğitimcisi Süheyla
DURAN tarafından su tasarrufu konusunda bilinçlendirme eğitimi yapılmıştır.
Suyun arıtılarak musluklara kadar devam eden serüveninin de anlatıldığı seminerde,
kullanılmış suların atık su arıtma tesislerinden deniz deşarjına kadar olan işlemleri
hakkında da bilgiler verildi.
OCAK 2018
Anne-Baba eğitim seminerleri ve veli-okul bütünleşmesini sağlamak amacıyla
Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu olarak ‘’Evin Okula Yakınlaşması ve
Değişen Anne Baba Rolleri’’ projesi kapsamında velilerimizin istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda seminerler planlanmış ve velilerin katılımıyla belirtilen günlerde
sunumlar yapılmıştır. Seminerlerin son gününde velilere katılım sertifikaları takdim
edilmiştir.
Seminerlerin yanı sıra veli-okul bütünleşmesini sağlamak amacıyla ev
ziyaretleri yapıldı, öğrenci ve velilerle okulda yapılan çeşitli etkinlikler dışında okul
dışında kahvaltı, doğum günü programları ile Snowboard gezisi, Şeb-i Arus
Etkinliğine katılım sağlandı.
Okulumuz personeline Müdür Yardımcımız Salih KÖKTAŞ tarafından İş
Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgi verilmiş, uyulması gereken kurallar anlatılmış,
yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı alınabilecek tedbirler hatırlatılmıştır.
ŞUBAT 2018
İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma
Görevlisi Merve ÖZTAĞ, Sağlıklı beslenme ve obeziteyi önleme konusunda
öğrenci ve velilerimize seminer verildi.

MART 2018
8.sınıf öğrencilerimize üst eğitim kurumlarını tanıtma kapsamında Şehit Cengiz
Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesine bir grup öğrenci götürerek okul tanıtımı yapılmıştır.
NİSAN 2018
Okul Müdürü Oğuz Kağan SİNAN, Millî birlik ve bütünlüğümüzü; ülkemiz ve
milletimizin istikbalini tehdit eden unsurlara karşı öğrencilerimizi bilinçlendirmek
amacıyla konferans salonunda öğrencilerimize seminer düzenlemiştir.
MAYIS 2018
Eğitimde farklılık ve yeniliklerden yararlanmak için ´´BİZ ANADOLUYUZ´´
projesi kapsamında okulumuz Manisa´dan gelen öğrencileri misafir etti. Öğrenciler
birbiriyle birçok paylaşımda bulundu. Yeni Camii´ye gidilerek camii görevlileri ile
bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Çevre İHL’ler tanıtıldığı gibi çevre ilkokullara
gidip broşür dağıtarak hem okulumuzun tanıtımı yapıldı hem de imam hatip
ortaokullarının eğitim sistemimizdeki yeri, eğitim müfredatı ve örnek çalışmaları
hakkında bilgilendirici “tanıtım çalışmaları” yapılır.
7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ALANI
EKİM 2017
Okulumuz giriş katına dilek kutusu konularak işlevsel hale getirilmesi için
düzenlemeler yapıldı. Dilek kutumuz ayda bir açılarak öğrenci ve velilerimizden
gelen talepler dikkate alınarak tasnif yapıldı. Bu şekilde geri bildirim alarak yapılan
işlemler hakkında daha isabetli karar alma sürecine olumlu katkı sağlanmış oldu.
KASIM 2017
Okulumuzda devamsızlık nedenleri anketi uygulandı. Bu anketler
değerlendirilmiş olup okulumuzda devamsızlık probleminin çok olmadığı, en çok
işaretlenen nedenler sırayla sağlık problemi, geç uyanmak olmuştur. Öneri olarak
sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerin çoğaltılması ve derslerin uygulamalı ve keyifli
hale getirilmesiyle okula devamlılığın sağlayacağını dile getirmişlerdir.
ARALIK 2017
Okulumuzun rehber öğretmeni Fehiman ÖNEY TONBUL tarafından öğrenci ve
velilerin okul ortamı hakkında düşüncelerini açıklamalarına fırsat vererek, sonuçları
ile okul ortamı hakkında durum tespiti yapılmasına olanak sağlayan öğrenci ve veli
memnuniyet anketi uygulanmıştır. Değerlendirme sonucunda velilerimizin
okulumuza, öğretmenlerimize karşı güven duydukları, çocuğunun gelişimini
rahatlıkla takip etme imkânı bulduklarını, okulda milli manevi değerler, temel ahlak
kuralları verildiğine yönelik kanaatleri olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerimizin de
okulumuza ve öğretmenlerimize ve personele güven duydukları, okulda sosyal ve

kültürel etkinliklere önem verildiği, dersleri işlenişi, kazanımları ve gelecekle ilgili
yönlendirmeleri konusunda olumlu tutumları olduğu gözlenmiştir.
OCAK 2018
Kalite Takip Sistemi kapsamında Eğitim Ortamları ve Fizikî İmkânlar Alanı;
Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı; Akademik Gelişim Alanı; Öğrenci
Meslekî Gelişim Alanı; Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel
Etkinlikler Alanı; Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı; İzleme ve Değerlendirme
Alanı başlıkları altında her ay planlanan faaliyetler zamanında gerçekleştirilmiş olup
sisteme kayıt işlemi zamanında yapılmıştır.
Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılmış olup Ocak 2018 Vizyon Belgesi
Dönem Sonu Raporu hazırlanmıştır.
ŞUBAT 2018
2017-2018 1. Dönem derlere göre sınıf başarı durumu ve öğrenci kazanım
durumlarının değerlendirilmesi raporu hazırlandı.
MART 2018
Disiplin problemi olan öğrencilerle ilgili olarak okul rehberlik servisi, veli ve
sınıf rehber öğretmeni ile işbirliği içerisinde problemlerin ortadan kaldırılmasına
yönelik veli-öğrenci görüşmeleri, ev ziyaretleri gibi çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
NİSAN 2018
Yapılan her ev ziyareti sonrası öğrenci de, veli de kendini okula daha çok ait
hissediyor. Öğrencide oluşan aidiyet duygusuyla okula daha hevesli geliyor. Bu
durumun hem okul başarısını hem de davranışlarını olumlu yönde etkilediği
gözlenmiş, öğrencinin okula devamı sağlanmıştır.
MAYIS 2018
Okulumuzda 2017/2018 eğitim öğretim yılında 2. dönemde başarı analizleri
yapılmış olup okulun web sitesinde duyurulmuştur.
Kurallara uymada güçlük yaşayan 9 öğrencinin velisiyle görüşmeler yapılmış
öğrencilerin durumu izlendiğinde olumlu gelişmelerin yaşandığı görülmüştür.
Öğrenci davranışları değerlendirme kurulunda toplam 9 öğrencinin durumu
görüşülmüş olup öğrencilerin gelişim düzeyleri, yaş grubu ve rehberlik yapılması ön
planda tutulup yaptırım uygulanmıştır. Öğrencilerin durumu izlenmekte olup
yılsonu öğretmenler kurulunda değerlendirme yapılacaktır.
Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunda sosyal kültürel faaliyetlerde
başarı gösteren ve davranışlarıyla çevresine örnek teşkil eden 74 öğrenciye iftihar
belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır. Okulumuzda 336 öğrenci takdir, 296 öğrenci
teşekkür belgesi almıştır.
Kemal Hasoğlu
İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü

