2013 - 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ
1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 2. SINIF SENE SONU BÖLGE
ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Tarih
Saat
Gün
Yer

: 20.06.2014
: 14.00
: Cuma
: Cumhuriyet İlkokulu

GÜNDEM :
01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması,
2013-2014 Eğitim öğretim yılı MALATYA İli 1. Bölge zümre toplantısı Cumhuriyet
İlkokulu derslikte Yusuf ÇOBAN başkanlığında ekli listede imzaları bulunan okul
zümre başkanları ile birlikte 20/06/2014 Cuma günü saat 14.00’da tüm bölge zümre
başkanlarının katılımı ile başladı.
07/09/ 2013 tarihinde değişik haliyle Resmi Gazete’de yayınlanan İlköğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 95. Maddesi okundu. Madde:95/g fıkrası kapsamında
toplantı yapıldı.
02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin
incelenmesi,
Bölge zümre Başkanı Yusuf ÇOBAN ; Milli Eğitim Bakanlığı İnternet sitesine bulunan
http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=7 adresinde mevzuatlar güncel olarak
yayınlandığını ve bu linkte takip edilmesin gerektiğini söyledi.
Son değişiklikleriyle sitedeki mevzuatların görüntüsü aşağıdaki görüntüdeki gibidir.
Önem arz edenler ilgili linkte açılarak incelenmiştir.
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 Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi,
aksamalar varsa gerekli sebeplerinin tespit edilmesi,
Öğretim yılı iş takvimi yine bakanlığın sitesinde bulunarak incelenmiş ders başlangıç
ve ders kesim tarihlerine bakılmıştır.
Yusuf ÇOBAN kendi sınıfına ait yıllık çalışma programını tüm komisyon üyeleri
incelemiştir.

03) 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında, uygulanmak üzere tutanaklara yazılan
kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için
gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,
Rahmi Akıncı İlkokulu 2. Sınıf Zümre Başkanı A. Zeki ARGINI: I ve II. Dönem zümre
toplantı tutanakları okudu. Görüş olarak ; Türkçe Ders Kitabı’ndaki okuma
parçalarının uzun olması nedeniyle okuma alışkanlığı kazandırma açısından uygun
ancak okuduğu parçayı anlama ve anlatma noktasında 2. Sınıf öğrencilerinin
seviyesinin üstünde olduğu söyledi.
04) 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen
kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük
tavsiyelerin yazılması,
Gazi İlkokulu 2. Sınıf Zümre Başkanı İsmail TOKDEMİR: Öğrenci veli ziyaretlerinin
öğrenci başarısının artması noktasında katkı sağladığı için önümüzdeki yılda devam
edilmesini tavsiye etti ve oybirliğiyle devam edilmesine karar verildi.
05) 2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit
edilmesi, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve
eksilmelerin belirlenmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor hâlinde
idareye sunulması,
Bu madde; 1,2,3. Sınıflarda başarı notla değerlendirilmediği için sınıf - ders düzeyine
uygun olmadığından karar alınmamıştır.
06) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,
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Hasan Varol İlkokulu 2. Sınıf Zümre Başkanı Filiz ERMİŞ: Tüm derslerde konular
planlanan süre içerisinde bitirildiğini ifade etti. Ders Kesimi Raporu’u hazırlanarak
ve idareye teslim edildiği tüm katılımcılar tarafından da teyit edildi.
07) Elde
olmayan
mazeretler
nedeniyle
işlenemeyen
ders
konularının,
gerçekleştirilemeyen kazanımların gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun
olacağına dair düşünülen tedbirlerin kararlaştırılması,
Fırat İlkokulu 2. Sınıf Zümre Başkanı Hüseyin YAMAN: Yetiştirilmeyen ders ve o
derse ait konu olmadığı için telafisinin de yapılmadığını beyan etti. Diğer katılımcılar
aynı cihette görüş bildirdi.
08) Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak
alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun
karara bağlanması,

Cumhuriyet İlkokulu 2. Sınıf Zümre Başkanı Yusuf ÇOBAN : Tüm derslerin teknolojik
araçlardan ( fotokopi makinesi, tarayıcı, bilgisayar, projeksiyon, internet v.b.)
yararlanarak işlenmesi görsel açıdan eğitimi desteklediği için öğrenci belleğinden
daha kalıcı olduğu vurguladı.

09) Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması
uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve
velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,
Yusuf ÇOBAN : “ Fotokopi çekiminin idarece karşılanması kâğıt, toner ve fotokopi
bakım masrafının öğrenci velileri tarafından karşılanması daha verimli Eğitim –
Öğretim gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.” dedi. Toplantıda bulunan okul
zümre başkanları bu uygulamanın tüm okullarda da uygulanmaya konulması
noktasında hem fikir olduklarını vurguladılar.
10) Öğretmenlerin mahalli
değerlendirilmesi,

hizmet

içi

eğitimleri

için

yapılan

çalışmaların

Gazi İlkokulu 2. Sınıf Zümre Başkanı İsmail TOKDEMİR: Öğretmenlerin teknolojiyi,
bilgisayarı daha iyi kullanabilmeleri için okullarda Halk Eğitim müdürlüğü veya
bakanlık Hizmet İçi Eğitimi marifetiyle Bilgisayar Kullanımı Kursu açılmasının
önemli olduğu vurgulandı. Diğer katılımcıların da bu oldukça önemli bir konu
olduğunu söylediler.
11) Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’
gündemine alınması istenen sorunların çözümünün değerlendirilmesi ve gelecek
yıllara dönük isteklerin tespiti,
Okul bünyesinde yapılan zümre toplantılarında çözülemeyen bir konunun olmadığı
tüm katılımcılar tarafından beyan edildi.
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12) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak tedbirlerin kararlaştırılması,
Hasan Varol İlkokulu 2. Sınıf Zümre Başkanı Filiz ERMİŞ: Okullarda bulunan
özel öğretime muhtaç öğrencilere özel öğretim alt sınıflarının açılmasın ihtiyacılı
öğrencilerin eğitim ortamına kazandırılması noktasında önem taşıdığını ; okullarda
özel öğretim alt sınıflarının mutlaka açılarak iyileştirmeye açık bir alan olarak
değerlendirdi. Tüm katılımcılar da bu konun mutlaka okullarda alt sınıf açılarak
öğrencilerin eğitim-öğretime kazandırılması gerektiği tüm katılımcılarca benimsendi.
13) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders
araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve
öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması
(İKY.95/g)
İlköğretim kurumları Yönetmeliğinin 95 Maddesinin g fıkrası doğrultusunda
raporların okul idaresine sunulması gerektiği tüm katılımcılarca vurgulandı.
14) Dilek, temenniler ve kapanış.
Zümre Başkanı Yusuf ÇOBAN: “ Herhangi bir dilek ve temennisi olan varsa buyursun
söz alsın dedi. Katılımcılar herhangi bir dileklerinin, isteklerinin olmaması nedeniyle
tüm katılımcılara iyi tatiller dileyerek oturumu kapattı.

S.
NO

ADI ve SOYADI

GÖREV YERİ

1

Yusuf ÇOBAN

CUMHURİYET İLKOKULU

2

A.Zeki ARĞINI

RAHMİ AKINCI İLKOKULU

3

İsmail TOKDEMİR

GAZİ İLKOKULU

4

Nevzat ASLAN

DERME İLKOKULU

5

Filiz ERMİŞ

HASAN VAROL İLKOKULU

6

Hüseyin YAMAN

FIRAT İLKOKULU

İMZA

Toplantıya katılmadı

Uygundur
20 / 06/ 2014
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