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ANTALYA  ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ VĠZYON BELGESĠ 

2017  YILI  KALĠTE TAKĠP SĠSTEMĠ (KTS ) FAALĠYET PLANLAMA  TABLOSU 

    

NO Vizyon Belgesindeki Alanlar KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYON 

BAŞKANI 

1 Eğitim Fiziki Ġmkanlar Alanı  
 

                  

Y.NACĠ TANIġ, 
GÜLAY ÇAKIR, 

ÖZAY KARAGÖZ, 

GÜL AYDOĞDU 

CENK BAġARAN, 
MERYEM AKSOY 

 
 

ĠLHAN ANAÇ 

2 Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri Alanı  

 
                    

NECĠP ÇETĠN, 

S.GÜRSEL KELEġ, 
GÜLSÜM URLU, 

HAYDAR BOZKURT, 

NĠLÜFER ERDOĞAN 

 

 
ZEHRA ĠLTER 

3 Akademik GeliĢim Alanı 
 

                       

AYLĠN ERTAP,M. ÇAĞLAR 
DURAN, 

ZAHĠDE TÜRKKAN, 

HATĠCE ERDOĞDU, 
CEMĠL PINARBAġI 

 
 

ZEHRA ĠLTER 

4 Öğrenci Mesleki GeliĢim Alanı 

 

                

ġULE ÇOĞAN, 

AHMET OKUMUġ, 

ÖMER DĠLMEN, 
AYFER YAZICI. 

BAYRAM AKMAN 

 

 

RĠFAT KARATAġ 

5 Değerler Eğitimi,Bilim,Sanat,Spor,Sosyal 

ve Kültürel etkinlikler Alanı 
                   

SONER DEVECĠ, 

NURCĠHAN MERCAN, 
YAHYA YALÇIN, 

AYLĠN ERTAP, 

NECĠP ÇETĠN, 
CEYDA AĞDAK 

 

 
RĠFAT KARATAġ 

6 Çevre ve PaydaĢlarla ĠĢbirliği Alanı 

 

                   

GÜL AYDOĞDU, 

MELĠS TAġ, 

BÜLENT KALMAZ, 
M.HALĠS BATMAZ, 

DEMET AKSARI 

 

 

ĠBRAHĠM ABA 

7 Ġzleme ve Değerlendirme Alanı 
 

           

M.CAN SARISOY, 
M.ALĠ TOPÇU, 

HAYRĠ AYDIN, 

ELÇĠN DEMĠRCĠ 

ELĠF DOĞAN 

 
MEHMET AKĠF 

DUMAN 
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AYLAR 

 

1-     EĞİTİM ORTAMLARI -  FİZİKİ  İMKANLAR  ALANI 

 

 

EKİM 

 

 

      Okulumuzun konferans salonu  koridorları hat sanatıyla süslendi. Hat ve nakkaĢ 

ustalarından destek alınarak bu çalıĢma yapıldı. Bu çalıĢma baĢlı baĢına öğrencilerin ruh 

dünyasına görsellikle beraber zerafeti  de katarak emek vermenin tadını tattıran bir çalıĢma 

oldu. 

 

 

KASIM 

 

 

    Okulun belirli yerlerinde okuma köĢesi oluĢturulması ile ilgili olarak A ve C bloktaki 

koridorlara görselliği ile cazibeli hale gelen kitaplıklar yaptırdık. Buradaki amacımız 

öğrencilerimizin kitaplara daha kolay ulaĢımını sağlamak ve kitap okumayı her an her yerde 

mümkün kılmaktı. Sonuç olarak, öğrencilerimizin kitaplara eriĢimi ve okuma alıĢkanlığı 

kazanmasına katkı sağladığı gözlemlendi. 

 

 

ARALIK 

 

     Bilim ,medeniyet, sanat ve spor dünyamızdan önde gelen Ģahsiyetlerin isimlerini sınıflara 

verdik. Bu çalıĢmamızda da bir farkındalık ve bilinç oluĢturmaya çalıĢtık. GeçmiĢte yaĢamıĢ 

tarihe mal olmuĢ bazılarını bildiğimiz , bazılarını da bilmediğimiz tarihin akıĢında etkin rol 

almıĢ kiĢilerin isimlerini bu sınıflara verip o Ģahsiyetlerin de hayat hikayelerini sınıf 

kapılarında sergiledik. Örneğin Bir çok öğrencimiz Matematiğin babası olarak bilinen 

Harezmi‟nin çalıĢmalarını ve hayat hikayesini bu sınıf kapılarına astığımız yazılardan 

öğrendiğini ve çok da ĢaĢırdıklarını ifade ettiler.  

 

 

OCAK 

 

     Okulumuzun koridorlarında Medeniyet Sokağı bölümüne „‟Medeniyetlerin Kadim ġehri 

Kudüs‟‟ ile ilgili görseller hazırlanıp sergilendi. Kudüs ile ilgili bir dava bilinci 

oluĢturulmaya  çalıĢıldı. Ayrıca okulumuz A blok zemin katta “Coğrafya Sokağı” 

oluĢturularak öğrencilerimizin kendi hazırladıkları Türkiye ve Dünya haritası görselleri 

sergileme imkanı buldular. Kitaplarda isimlerini duydukları kayaçları görme ve dokunma 

imkanı buldular. Burada sergilenen çalıĢmalar müfredat programı doğrultusunda 

güncellenmektedir.   
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AYLAR 

 

2- ÖĞRETMEN VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ ALANI 

 

 

EKİM 

 

     Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kiĢisel geliĢimlerine katkıda bulunmak 

amacıyla okulumuzda öğrenci danıĢmanlık sistemi kuruldu.102 kiĢiden oluĢan 9. Sınıf 

öğrencimize 12 danıĢman öğretmenimiz atandı. DanıĢman öğretmenlerimiz uyum 

haftasında sorumlu olduğu öğrenci ve velilerle okulumuz yemekhanesinde tanıĢma 

kahvaltısında bir araya geldiler. Haftalık olarak öğretmenlerimiz grup ve bireysel 

çalıĢmalarına devam etmektedirler.   

 

 

KASIM 

 

 

      Devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki riski taĢıyan 2 öğrencinin ailelerine sınıf 

öğretmeni ve ders öğretmenleri tarafından ev ziyareti yapıldı. Ziyaretlerde öğrenci 

hakkında veli ve öğretmenler görüĢ alıĢveriĢinde bulundular ve sorunların çözümü için  

beraber atılacak adımları kararlaĢtırdılar. 

 

 

ARALIK 

 

 

      Etkin öğrenme ve verimli ders çalıĢma teknikleri konusunda 9. ve 10. Sınıf 

öğrencileri okul rehber öğretmeni Elif Doğan tarafından sınıflarında bilgilendirildi.Ġstekli 

ve ihtiyaç hisseden öğrencilerimize bireysel olarak eğitsel rehberlik çalıĢması yapıldı. 

 

 

OCAK 

 

     Okul meclisi toplanarak temsilci öğrenciler ile akademik baĢarıyı arttırma konusunda 

fikir alıĢveriĢinde bulunuldu ve 2. Dönem için tavsiye kararları alındı. Böylece öğrenciler 

içinde bulundukları sistemde alınan demokratik kararlarda aktif rol alarak akademik 

baĢarıya ortak paydaĢlar olmaya devam etmektedirler. 
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AYLAR 

 

3- AKADEMİK GELİŞİM ALANI 

 

 

EKİM 

 

       Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kiĢisel geliĢimlerine katkıda bulunmak 

amacıyla okulumuzda öğrenci danıĢmanlık sistemi kuruldu.102 kiĢiden oluĢan 9. Sınıf 

öğrencimize 12 danıĢman öğretmenimiz atandı. DanıĢman öğretmenlerimiz uyum 

haftasında sorumlu olduğu öğrenci ve velilerle okulumuz yemekhanesinde tanıĢma 

kahvaltısında bir araya geldiler. Haftalık olarak öğretmenlerimiz grup ve bireysel 

çalıĢmalarına devam etmektedirler.   

 

 

KASIM 

     

 

     Devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki riski taĢıyan 2 öğrencinin ailelerine sınıf 

öğretmeni ve ders öğretmenleri tarafından ev ziyareti yapıldı. Ziyaretlerde öğrenci 

hakkında veli ve öğretmenler görüĢ alıĢveriĢinde bulundular ve sorunların çözümü için 

beraber atılacak adımları kararlaĢtırdılar. 

 

 

ARALIK 

 

    Etkin öğrenme ve verimli ders çalıĢma teknikleri konusunda 9. ve 10. Sınıf öğrencileri 

okul rehber öğretmeni Elif Doğan tarafından sınıflarında bilgilendirildi.Ġstekli ve ihtiyaç 

hisseden öğrencilerimize bireysel olarak eğitsel rehberlik çalıĢması yapıldı. 

 

 

OCAK 

 

   Okul meclisi toplanarak temsilci öğrenciler ile akademik baĢarıyı arttırma konusunda fikir 

alıĢveriĢinde bulunuldu ve 2. Dönem için tavsiye kararları alındı. Böylece öğrenciler içinde 

bulundukları sistemde alınan demokratik kararlarda aktif rol alarak akademik baĢarıya ortak 

paydaĢlar olmaya devam etmektedirler. 
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AYLAR 

 

4- ÖĞRENCİ MESLEKİ GELİŞİM ALANI 

 

 

EKİM 

   

         61 öğretmen ve idarecilerimizin mesleki geliĢimlerini desteklemek için, etkin ve 

verimli öğrenme ortamı oluĢturma ve devam ettirme alanı olan sınıf yönetimi konusunda, 

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman KarataĢ 

okulumuzda seminer verdi. Seminerde sınıf yönetimi alanında güncel konular ve 

araĢtırmalar hakkında öğretmenlerimiz faydalı bilgiler edindiler ve fikirlerini sundular. 

 

 

KASIM 

 

      Okulumuz personeline 24 Kasım Öğretmenler Günü‟nde Okul Aile birliğinin 

katkılarıyla yemekhanemizde öğle yemeği etkinliği düzenlendi. BaĢarılara birlikte omuz 

veren bütün çalıĢanlar yemekte buluĢtular. Günün anısına öğretmenlerimize hediye 

takdim edildi.    

 

 

ARALIK 

 

       Sınıf rehberliği ve eğitim danıĢmanlığı konusunda seminer vermek üzere okulumuza 

davet edilen NLP uzmanı ġükrü Kılınç öğretmenlerimizle konferans salonunda bir araya 

geldi. Okulumuzda devam eden öğrenci danıĢmanlığı sistemini bir adım daha öne 

taĢıyacak olan çalıĢmada öğretmenlerimiz de mesleki geliĢimlerine bir basamak 

eklediler. 

 

 

OCAK 

       

     Okulumuzda toplam 6 eğitim yöneticisi ve 61 öğretmen olarak 6 okuma grubu 

oluĢturulmuĢ ve gruplar için eğitim ve psikoloji alanında 3 kitap belirlenmiĢtir (Doğan 

Cüceloğlu-GeliĢtiren Anne-Baba;Özgür Bolat-Beni Ödülle Cezalandırma;Recep ġükrü 

Apuhan-Etkili Öğretmenin Temel DavranıĢları). Daha sonra gruplar kitap üzerine 

müzakerede bulunmuĢ ve  eğitim ve öğretim uygulamalarına katkısı tartıĢılmıĢtır. 
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AYLAR 

 

5- DEĞERLER EĞİTİMİ,BİLİM, SANAT, SPOR,SOSYAL VE KÜLTÜREL 

ETKİNLİKLER ALANI 

 

 

EKİM 

 

 

   Okul idaremiz ve okul aile birliğinin iĢbirliği ile aĢure piĢirilerek öğretmenlerimize ve 

öğrencilere dağıtımı yapıldı. Aynı zamanda komĢu okullarımız Mevlana Ġmam Hatip 

Ortaokulu ve Kazım ġanöz Ġlkokulu'na aĢure ikramında bulunuldu. 

 

 

KASIM 

 

   Okulumuzda yetim ve yoksul öğrenciler tespit edilerek ayni, nakdi yardım yapıldı. 

Ayrıca bu durumda olup servis kullanan örğencilere servis ücreti yardımı yapıldı. Mevlid 

kandili münasebetiyle okulumuz tatbikat camiinde öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 

kandil programı takdim edildi. 

 

 

ARALIK 

 

 

15 Temmuz Ģehitlerimiz için okulumuzun her köĢesinde Ģehitlik panoları oluĢturuldu. 

Aynı zamanda bütün bloklarda Ģehitlik haritası asıldı, her ay bu panolar 

güncellenmektedir. 

 

 

OCAK 

    

     28 ġubat döneminde uygulanan katsayı probleminin olduğu zaman, imam hatip 

öğrencilerinin sayısının çok düĢtüğü bir zamanda okulumuzda okumaya devam eden ve 

neticesinde zor Ģartlarda bu okulu bitirip imam ve Kur'an kursu öğreticiliğinden sonra 

öğretmenliğe geçen ve bu arada sanatla uğraĢıp ilk albümünde sonra ikinci albüm 

çalıĢmalarına hız veren Yunus Çukurkaya imam hatipli olmanın önemini öğrencilerimize 

aktardı ve albümünden de sanat eserlerini öğrencilerimizle paylaĢtı. 
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AYLAR 

 

6- ÇEVRE VE PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ ALANI 

 

 

EKİM 

Eylül ve Ekim  ayı okullarının açılması arifesinde Pazar günü 9. Sınıf öğrenci ve 

velilerimiz okulumuzda kahvaltıya davet edildi. Okulumuza yerleĢen öğrencilerimiz (102 

öğrenci) küçük gruplara bölünerek (8‟er kiĢi) danıĢman öğretmenleri belirlendi. Kahvaltıda 

öğrenci ve velilerimize danıĢman öğretmenleri eĢlik etti. Okul rehber öğretmenimiz Elif 

Doğan okulumuzun bu yıl uygulayacağı “Fen ve Sosyal Bilimler Programı” hakkında 

öğrenci ve velilerimizi bilgilendirdi. Okul müdürümüz Osman Musara‟da öğrenci ve 

velilerimize okulumuz hakkında bilgi vererek onlardan beklentilerimizi açıkladı. Öğrenci ve 

velilerimize okul öğretim kadromuzu ve çalıĢanlarımızı tanıtan slayt gösterisinden sonra 

okul yerleĢkemiz tanıtıldı.Okulların açılması ile (Eylül-Ekim ayı boyunca) öğrencilerimizin 

oryantasyon çalıĢmaları devam etti. ÇeĢitli seminer ve konferanslarla Ġmam Hatip 

Liselerinin ne olduğu ve önemi aktarıldı.  

 

 

 

KASIM 

Kasım ayında kardeĢ okul faaliyeti gerçekleĢtirildi. Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğümüzün belirlediği; Arnavutluk‟tan Hacı ġeh ġamia, Bosna Hersek‟ten Osman 

Efendi Recoviç Medresesi ve Sırbistan‟dan Sinan Bey Medresesi  kardeĢ okullarımız oldu. 

Ayrıca okulumuza komĢu Mevlana ĠHO ve Mehmet Akif Ersoy  Ġmam Hatip Ortaokulu ile 

de kardeĢ okul protokolü yaptık. Yurt dıĢındaki kardeĢ okullarımızla,  temelini tarihimizden 

ve inançlarımızdan alan yardımlaĢma ve dostluk duygularını pekiĢtirmek; ilim, kültür ve 

sanat alanındaki birikimlerimizi paylaĢmak, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin karĢılıklı 

ziyaretlerine imkan tanımak ve yaz dil okulları açmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede 

öncelikli olarak öğrencilerimizin kaynaĢması için “MEKTUP KARDEġLĠĞĠ” projesi hayata 

geçirilecek. Yurt içinde ki kardeĢ okullarımızla da  “ULU ÇINARIN GÖLGESĠNDE” 

projesi ile öğrencilerimizin Ortaokul bünyesindeki öğrencilere mesleki ve akademik 

konularda  yardım ederek kendilerini de  kiĢisel ve mesleki alanda yetiĢtirmeleri sağlanacak. 

 

 

 

ARALIK 

Aralık ayında “Anne Baba Eğitimi” faaliyeti gerçekleĢtirildi. Bu faaliyette 

“KonuĢan Aile” Projesi ile velilerimiz okula davet edildi. Okul rehber öğretmenimiz Elif 

Doğan‟ın hazırladığı etkili iletiĢim, ergenlik psikolojisi, etkili öğrenme konularında 

velilerimize sunumlar yapıldı. Velilerimiz çocuklarının arkadaĢlarının ailelerini yakından 

tanıma fırsatı buldu. Bazı velilerimiz doğru bildikleri yanlıĢları fark ettiklerini ve çok yararlı 

bir sunum olduğunu belirttiler. Gelen geri dönütler üzerine istekli velilerimizle “KonuĢan 

Aile” projesinin devam etmesine karar verildi. 

 

 

 

OCAK 

Ocak ayında “Aile Ziyaretleri” etkinliği gerçekleĢtirildi. Öğrencilerimiz evlerinde 

ziyaret edilerek okul-ev kaynaĢması sağlandı. Velilerimizle samimi sohbetlerin 

gerçekleĢtirildiği ziyeretlerde, öğrencilerimizin ve okulumuzun gidiĢatı üzerini fikir 

alıĢveriĢi yapıldı. Velilerimizin okulumuzdan beklentileri ve bu konuda yapabileceklerimiz 

üzerinde yapılan sohbetler ile okulumuzun panoraması hakkında kendimizi görmemizi 

sağladı.  
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AYLAR 

 

7- İZLEME VE DEĞERLENDİRME  ALANI 

 

 

 

EKİM 

    Okulumuz pansiyon ve derslik alanlarına dilek ve öneri kutusu yerleĢtirildi. Okul idaresi ve 

okul rehberlik servisi biriminin koordinasyonuyla öğrencilerimizden ve velilerimizden gelen öneri 

ve istekler her haftanın sonunda değerlendirildi. Dilek ve önerilerinden okul Ģartlarına uygun 

olduğu değerlendirilen 10 öneri hayata geçirildi. Böylelikle  öğrencilerimizin ve velilerimizin 

karar alma süreçlerine katılımları sağlanmıĢ oldu. 

 

 

 

 

KASIM 

    2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilerimizin yaĢadıkları sıkıntılara çözüm 

bulabilmek amacıyla velilerimizle daha yakından iletiĢime geçmek için ev ziyaretlerimize 10. ve 

11. sınıf öğrencilerimizle baĢladık.  Müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni, okul rehber 

öğretmeni ve ders öğretmeni katılımı ile gerçekleĢen ziyaretlerde velilerle öğrenci hakkında görüĢ 

alıĢ veriĢinde bulunulmuĢ, öğrencilerimizin akademik geliĢimine etki  eden devamsızlık, ders 

çalıĢma ortamı ve yöntemi ve ayrıca motivasyon eksikliği gibi konularda çözüm yolları 

velilerimizle paylaĢılmıĢtır. Ayrıca öğrencilerimizin  devamsızlık  sorununu gidermeye yönelik 

olarak  gerek sınıf rehber öğretmeni gerekse de okul rehberlik servisi tarafından öğrenci ve veli ile 

bireysel görüĢmeler yapıldı. Bu görüĢmeler de Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği öğrenci 

devamsızlık konusu ile ilgili maddeler konusunda bilgi verildi. Ve olası sonuçları konusunda 

uyarılarda bulunuldu. Okul idaresi tarafından da devamsızlık mektubu ve SMS yoluyla velilerimiz 

bilgilendirildi.  

 

 

 

 

ARALIK 

    Öğrencilerimizin akademik baĢarılarını artırmak adına Aralık ayı içerisinde 9, 10 ve 11. 

sınıflara yönelik   tarama sınavları yapıldı. Tarama sınavları ile öğrencilerin derslerindeki 

eksikleri fark etmeleri amaçlandı. Tarama sınav sonuçları analiz edilerek öğrenciler tarafından 

tam olarak kavranamayan konular tespit edildi. Bu konular destekleme ve yetiĢtirme kurslarında 

tekrar edilerek pekiĢtirildi. 

    Birinci yazılı sınav sonuçlarına göre baĢarı düzeyi tespit edildi. Ocak ayı değerlendirme 

raporunda birinci ve ikinci yazılı sınav sonuçları  karĢılaĢtırılarak yapılan çalıĢmalarla ilgili bir 

izleme ve değerlendirme raporu ortaya çıkarılacaktır. Gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. 

       Akademik baĢarıyı artırmak amacı ile eğitsel rehberlik görüĢmeleri kapsamında öğrencilere 

etkili ders çalıĢma, zamanı planlama ve motivasyon  konusunda rehberlik edildi. Bu kapsamda 42 

kız ve 26 erkek öğrenci görüĢmesi yapıldı. Eğitsel rehberlik çalıĢmaları kapsamında etkili ders 

çalıĢmada önemli noktalar konulu  grup rehberliği de  yapıldı. 

 

 

 

 

   OCAK 

    

    2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Dönem içerisinde Kalite Takip Sistemi kapsamında yapılan 

çalıĢmalar neticesinde öğrencilerimizin akademik,sosyal,kültürel-kiĢisel geliĢimlerine destekleyici 

katkılar sunduğu görülmüĢtür. Bir önceki eğitim öğretim yılına kıyasla okulumuzda disiplin 

olaylarının büyük ölçüde azaldığı, öğrencilerin okul ve sınıf kurallarına daha hassasiyetle 

yaklaĢtıkları gözlemlendi. 

Öğrencilerimizin  akademik baĢarı ve geliĢimlerini artırmak amacıyla Destekleme ve YetiĢtirme  

kurslarına sınıf bazında katılım aĢağıdaki grafikte sunulmuĢtur. 



 

… Bilgide Öncü Ahlakta Öncü … 

 
Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sosyal, kültürel-kiĢisel geliĢimlerine dönük olarak ise 17 

farklı dalda konferans,seminer,yarıĢma ve söyleĢiler düzenlenmiĢ olup 6 farklı spor dalında 60 

öğrencimizle  sportif organizasyonlara katılım sağlanmıĢtır. 

607 öğrencimizden müteĢekkil olan okulumuzda 223 öğrencimiz Takdir Belgesi , 166 öğrencimiz 

TeĢekkür Belgesi almaya kazanmıĢtır.592 öğrencimiz dönemi baĢarıyla tamamlayarak okulumuz 

%97,52 oranında ders baĢarısı elde etmiĢtir.  
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