
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler 

Kurulu Toplantısı Gündem Maddeleri 
1. Açılış ve yoklama. 

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

3. 2016 – 2017 eğitim-öğretim yılı Kurul toplantıları için Yazmanı seçim (2 asil, 2 yedek) 

4. Kurul Gündem maddelerinin okunması, eklenmesi istenen maddeler varsa kurulun onayına sunulması, 

5. Yaz tatilinde gelen emir ve genelge ve yazıların okunup incelenmesi,  

6. Anayasanın eğitimle ilgili maddelerinin (24, 42, 58 ve 59.Md) okunması ve açıklanması, 1739 sayılı Kanunun 2, 4, 5, 

17 ve 43. maddelerinin okunması, 657 sayılı Kanunun (7, 15, 26, 31, 125.) maddelerinin okunup incelenmesi ile 7 

Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmî gazetede yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 24, 42, 54 ve 58. 

Maddelerinin okunması, açıklanması ve değişen maddelerinin değerlendirilmesi, 

7. Bir önceki öğretmenler kurulunda alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, 

8. Yazılı ve Uygulama sınavlar ve ortak sınavlarla ilgili esasların belirlenmesi, soruların kazanımlara göre soru belirtke 

tablolarına dayalı olarak hazırlanması, cevap anahtarı, Puan çizelgesi ve sınav analizlerinin hazırlanması ile ilgili 

hususların değerlendirilmesi, (O.Ö.K.Y. 45, 46, 50, 58. Mad)  

9. 2016 – 2017 eğitim-öğretim yılı ve son üç öğretim yılına göre, mezunların üst öğretim kurumlarına yerleşme 

durumlarının sayısal verilere göre değerlendirilmesi ve ders bazında üniversite sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, 

10. 2015 – 2016 eğitim-öğretim yılı başarı durumunun değerlendirilmesi, 2016 – 2017 öğretim yılında ders başarısını 

arttırmak için yapılması gerekenlerin görüşülmesi, istenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için 

alınacak önlemlerin belirlenmesi, 

11. Zümre toplantıları ve ders kesimi raporlarında belirtilen hususlarda, yönetimce yapılan çalışmalar konusunda 

öğretmenlerin bilgilendirilmesi, zümre toplantılarının planlanması ve toplantılarında dikkat edilecek hususların 

belirlenmesi, (O.Ö.K.Y. 111, 112 ve 113) 

12. Eğitim-öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönergenin okunması; ünitelendirilmiş yıllık ve ders 

planlarının yapılmasında dikkat edilecek hususların görüşülmesi ( 2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi) 

13. Atatürk İnkılap ve İlkelerinin öğretim esasları ile öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili 

konulara derslerde yer verilmesi hususlarının açıklanması (2104 ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi) 

14. 2016 – 2017 Öğretim yılında yapılacak ders dışı egzersiz çalışmalarıyla ilgili hususların belirlenmesi, 

15. Okulun amacı, okul çevre ilişkileri ve okulumuzun çevre imkânlarından ne şekilde yararlanabileceği hususların 

görüşülmesi, (O.Ö.K.Y. 7-109 ), 

16. Okulda ve çevrede Türkçe'nin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması için yapılması gerekenler, 

(O.Ö.K.Y. 109 ), 

17. Çocuk haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi, (O.Ö.K.Y. 107 ), 

18. Yurt içinde düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve 

kermesler ile TÜBİTAK Bilim Fuarı çalışmalarının planlanması, (O.Ö.K.Y. 109 ), 

19. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yapılması planlanan proje çalışmalarının görüşülmesi, (O.Ö.K.Y. 108-109 ), 

20. Alkol, sigara, uyuşturucu vb. kötü alışkanlıklardan öğrencileri korumak için alınacak tedbirler ve komisyon 

oluşturulması, (O.Ö.K.Y. 17-18 ), 

21. M. E. Bakanlığı ile ilgili mevzuatın internetten takibi, duyuru dosyalarına takılan yazıların okunması, imzalanması ve 

cevaplandırılması gereken yazıların ikinci bir uyarıya gerek kalmadan cevaplandırılması, (O.Ö.K.Y. 86 ), 

22. Okulun genel disiplin durumunun ile ilgili olarak ortak davranış kararlarının belirlenmesi, (O.Ö.K.Y. 157 ), 

23. Onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışların belirlenmesi ve ilgili kurullara bildirilmesi, (O.Ö.K.Y. 161 ), 

24. Kitap okumanın özendirilmesi,(O.Ö.K.Y.157),ve okuma saatlerinin belirlenmesi ve takip komisyonunun 

oluşturulması, kütüphaneden ve ders araç-gereçlerinden öğrencilerin azami faydalanması için yapılması gerekenlerin 

belirlenmesi, 

25. Okullarda şiddetin önlenmesi ve risk faktörleri grubuna öğretmen seçimi, (Okullarda Şid. Önlenmesi Genelge 

2006/26) 

26. Eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi ile ilgili hususların ele alınıp görüşülmesi, 

a) 2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Günlük Zaman Çizelgesinin açıklanması ve öğle arası dinlenme saatlerinin 

belirlenmesi (O.Ö.K.Y. 9 ), 

b) 2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Yıllık Çalışma Takviminin görüşülmesi, (O.Ö.K.Y. 15 ), 

c) Okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile okulun, çevrenin bir kültür merkezi konumuna gelebilmesi için 

yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi, (O.Ö.K.Y. 18-19 ), 

d) Nöbet hizmetlerinin (öğretmen ve öğrenci) görüşülmesi, (O.Ö.K.Y. 33-91), derslere-giriş çıkışlarında dikkat 

edilecek hususlar, yoklama ve ders defterlerine yazılan konuların ayrıntılı yazılıp imzalanması,(O.Ö.K.Y. 86), 

e) Öğretmenlerin izin ve rapor işlemleri ile ilgili uygulamaların görüşülerek karara bağlanması, 

f) Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi için gereken tedbirler ve geç gelen öğrencilerin derse alınış şekillerinin 

belirlenmesi, (O.Ö.K.Y. 35), 

g) Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık- Kıyafet Yönetmeliği’nin okunması 
h) Gezi-gözlem inceleme ve deney raporlarının hazırlanması, 

i) 2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim Yılı veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi ve toplantılarda izlenecek yollar, 

j) Performans Çalışması ve Projelerle ile ilgili hususların görüşülmesi (O.Ö.K.Y. 50), 

k) Okulun tertip düzeninin ve temizliğinde izlenecek ortak prensiplerin görüşülerek karara bağlanması, öğrencilere 

okul eşyasının, ders araç-gereçlerinin korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması 

için yapılması gerekenlerin görüşülmesi 



l) Okulun açılış programıyla ilgili görüşmeler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı açılış töreni komisyonu belirlenmesi, 

m) Laboratuvarlardan yararlanma ve laboratuvar çalışma planları, (O.Ö.K.Y. 8), 

n) Bayrak törenlerinin yapılmasındaki görevlerin belirlenmesi, (O.Ö.K.Y. 86), 

o) Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve ders işlenişi ile ilgili hususların görüşülmesi, 

p) Kurum Kültürü oluşturma çalışmaları, (O.Ö.K.Y. 77), 

q) Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, (O.Ö.K.Y. 109-214), 

r) E-okul uygulamaları, etkileşimli tahtaların kullanımı ve korunması ile ilgili uygulama kararlarının oluşturulması, 

s) Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti, 

27. Komisyon ve kurullarda görev alacak öğretmenlerin seçilmesi/görevlendirilmesi; 

a) Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna gizli oylama ile üye seçimi (O.Ö.K.Y.185) (Müdür Başyardımcısı 

başkanlığında 2 asil, 2 yedek ) 

b) Onur kuruluna gizli oyla başkan seçimi, (O.Ö.K.Y.182) (1 asil, 1 yedek] 

c) Taşınır Mal işlemleri ile ilgili komisyonlar; 

 Muayene ve Kabul Komisyonuna 2 asil, 2 yedek öğretmenin seçilmesi (O.Ö.K.Y.119) 

 İhale ve Satın Alma Komisyonuna 2 asil, 2 yedek öğretmenin seçilmesi (O.Ö.K.Y.119) 

 Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonuna 2 asil 2 yedek üye seçilmesi  

 Taşınır Değer Tespit Komisyonuna 2 asil, 2 yedek öğretmenin seçilmesi (Taş. Mal Yönetmeliği/ madde:13/3) 

 Taşınır Sayım Kurulu 2 asil, 2 yedek öğretmenin seçilmesi (Taşınır Mal Yönetmeliği/ Madde:32/2) 

(O.Ö.K.Y.119) 

 Taşınır kayıt yetkilisi (Taşınır Mal Yönetmeliği Mad.6) 

d) Kantin Denetleme Komisyonuna üye seçimi ( Biyoloji öğretmenleri arasından 2 öğretmen) (Genelge 2007/33) 

e) Okul tanıtımı, Mezunları İzleme, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonuna üye seçimi (1 Müd. Yard., 1 Reh. 

Öğr. ve 3 Öğr.) 

f) Okul-Aile Birliği Denetleme Kuruluna, (2 asil, 2 yedek öğretmen) (O.Ö.K.Y.215) 

g) Okul Aile Birliğine üye seçimi, (O.Ö.K.Y.215) 

h) Okul Spor Kolu Yönetim Kurulu (3 Öğr., öncelikle Beden Eğitimi Öğretmenleri) 

i) Okul Seçim Kurulunun oluşumu (MEB Demok. Eğit. ve Okul Mec. Yöner. 1 asil, 1 yedek öğr.) (O.Ö.K.Y. 116 ), 

j) Sandık Kurulunun oluşumu (MEB Demok. Eğit. ve Okul Meclisi Yöner. 1asil, 1 yedek öğr.)  (O.Ö.K.Y. 116 ), 

k)  (O.Ö.K.Y.119) Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi Komisyonunun oluşturulması (Okul Küt. Yön. 10 )  

l) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonuna sınıf şube rehber öğretmenlerinden her sınıf 

seviyesinde (2'şer öğretmen) (MEB Reh. ve Psik. Danışma Hiz. Yönet./ Madde: 45) (O.Ö.K.Y.119) 

m) Sınıf Rehber Öğretmenleri ile Sosyal Kulüp etkinliklerinde görev alacak danışman öğretmenlerin belirlenmesi, 

çalışma saatlerinin belirlenmesi, 

n) Sosyal Etkinlikler Kurulu ( Okul Müdürünün görevlendireceği 1 müd. Yard. Başkanlığında danışman öğretmenlerin 

arasından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcileri arasından seçecekleri üç öğrenci ile okul aile 

birliğini temsilen iki veli) (O.Ö.K.Y.115) 

o) Kutlanacak gün ve haftalarla ilgili Anma ve Kutlama Komisyonunun oluşturulması, (O.Ö.K.Y.115) (MEB 

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Md.28) 

p) Yayın inceleme ve Seçme Kuruluna 2 asil, 2 yedek öğretmenin seçilmesi (MEB İlk. ve Ortaöğr. Kur. Sos. Etk. Yön. 

Md.24) (O.Ö.K.Y.115) 

q) Etik Komisyonu üyelerinin seçilmesi, ( 3 öğretmen ) 

r) Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonunun belirlenmesi. (O.Ö.K.Y.25) 

s) Değerler Eğitimi Yürütme Kurulunun oluşturulması, 

t) Okullarda şiddeti önleme ve azaltma eylem planı çalışma ekibinin oluşturulması, 

u) Okul Web sitesi yayın komisyonuna 1 Bilgisayar 1 Edebiyat Öğretmeninin seçimi, 

v) Okul Kitaplarını Teslim Alma ve Dağıtma Komisyonuna öğretmen seçimi, 

w) Eğitimde Toplam Kalite çalışmaları; 

 Kalite Kurulu,( MEB Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi 9.Mad.) 

 Kalite Geliştirme Ekibi,  (MEB Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi 10.Mad.) 

x) 2015-2019 Yılları Stratejik Planlama Çalışma Kurulu (O.Ö.K.Y.120) 

y) İş sağlığı ve güvenliği ekibi, (O.Ö.K.Y.120) 

z) Sivil Savunma Ekipleri(O.Ö.K.Y.120 

28. Dilek ve temenniler  

29. Kapanış 


