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BODRUM MARMARA KOLEJİ 

ANAOKUL VE İLKOKULU 

KAYIT POLİTİKASI 

Bodrum Marmara Koleji, Anaokulu ve İlkokuluna yerleştirme öğrencinin öğrenme, eğitim ihtiyacı; 

bütün çocukların eğitim hakkı öngörülerek yapılır. Yaş ve yaş kazanımları doğrultusunda görüşmeler 

yapılır. 

(1-4) aday kayıt başvuruları öğrenci velisi tarafından yapılır. 60 -66 veli dilekçesiyle, 67 ay sonrası genel 

yaş olarak dikkate alınır. 3-11 yaş arasındaki öğrenciler yerleştirilir. İstanbul ve İzmit Marmara 

okullarından nakil diğer okullardan gelen nakil alımlarıyla aynıdır. Özel eğitim öğrencileri PDR 

görüşmesiyle kabul edilir. Sınıf ve okul içerisinde eğitim almayı engel teşkil edilecek şekilde sağlık 

problemi olan öğrenciler okula kabul edilmez. 

KAYIT SÜRECİ 

İlk Ziyaret  

1. sınıflarda okumak isteyen öğrencilerimizle başvuru sırasına göre randevu verilerek görüşme yapılır. 

İlk Görüşme 

İlgili müdür yardımcısı ve müdürle ilk görüşme yapılır. Okul kampüsü gezdirilir. Rehberlik Servisinin 

Yapacağı bireysel görüşme için randevu alınır.  

Rehberlik  

Oyun ortamında, öğrencinin okul olgunluğuna ulaşıp ulaşmadığını izlemek için, Rehber öğretmenimiz 

denetiminde Rehberlik biriminde birebir görüşme yapılır.  

Kaydın Tamamlanması 

Veli kabulüyle kayıt formu oluşturulur. Ücret ödeme okul muhasebesine yapılır. 

Veli, çocuğunun 1. 2.-3.-4. sınıflar için, ( Pasaportlu)  vesikalık fotoğrafı ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle 

okul yönetimine başvurur. Öğrenci kayıt ve nakilleri Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Kurumları 

Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 

Yabancı uyruklu 

Sağlık raporu / Beden Eğitimi derslerine katılım için alınır. 

Bir önceki okuldan e okul aracılığıyla öğrenci bilgileri alınır. 

Veli Öğretmen Okul, işbirliğinde olmak için imzalatılan özel okul öğretim esaslarımızı belirten Veli 

tanıtım kitapçığı hazırlanır. Velilerimize dağıtılır. 

BURS SİSTEMİ 

Kuruma yeni gelen 1.2.3.4.sınıf öğrencileri ise kontenjan durumuna göre kabul edilir. Spor Sanat, Bilim 

bursları ülke ve dünya çapındaki ulusal uluslararası derecelere göre belirlenir. 
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KAYIT İŞLEMLERİ 

ÖĞRENCİ KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ 

• Öğrenci kayıt ve nakil işlemleri MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak e-

okul üzerinden yapılır. 

• Özel Marmara İlkokulu’na kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velileri, okulumuzun eğitim-öğretim 

programı ile ilgili bilgi almak için okul idaresinden randevu alırlar. İlgili birimin eğitim yöneticisi 

tarafından öğrenci velisi ile yapılan görüşmede günlük işleyiş, müfredat programı, okulumuzun çerçeve 

programı, okutulan dersler, ders programı, ölçme-değerlendirme sistemi, veli-öğretmen iletişim sistemi, 

etkinlikler, okul sonrası ve hafta sonu çalışmaları, okul ücreti hakkında detaylı bilgi verilerek okul 

tanıtımı yapılır. 

BİRİNCİ SINIFA KAYIT 

• 1. sınıfa kayıt olacak öğrencilerle, öğrencinin okul olgunluğuna ulaşıp ulaşmadığını izlemek ve 

öğrenciyi tanımak amacıyla oyun ortamında bireysel bir rehberlik görüşmesi yapılır. Görüşme sonunda 

edinilen bilgiler veli ile paylaşılır. 

• Öğrencilerin şubelerine yerleştirilmesi çalışması sırasında her öğrenci için kaydedilmiş 

rehberlik görüşmesi raporları dikkate alınır. 

ARA SINIFLARA KAYIT 

• 2, 3 ve 4. sınıflara kayıt başvurusunda bulunan öğrencilerle rehberlikle görüşmesi yapılır. 

Okulun açıldığı ilk hafta sonrası, sınıf seviyelerine göre hazır bulunuşluk sınavı uygulanır. Yapılan 

görüşmenin ve sınavın sonucu veli ile paylaşılır. Öğrencinin okul değiştirmesi rehberlik açısından 

olumlu görülüyorsa kayıt onaylanır. 

• Ara sınıflarda boş kontenjan olması durumunda başvuru sırasına göre ‘MEB İlkokul Kurumları 

Yönetmeliği Nakil İşlemleri’ ne uygun olarak nakil işlemleri yapılır. 

• 4.sınıflar GDS yapılır. 1.dönm 2.dönm ortalama-Bir sonraki öğretim yılı için burs alabiliyor- 

Dışardan gelen öğrenciler için ayrı sınav uygulanır. 

 Önemli Not: Kayıt tarihimiz kontenjanımızla sınırlıdır. 
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İlk Yıllar Programı, Kayıt Politikası. 1.Baskı Eylül 2015. 1. Güncelleme tarihi: Ağustos, 2016  
2.Güncelleme tarihi: 1 Haziran 2017 Program Standartları ve uygulamaları, 30 Haziran 2017’den  itibaren kullanılır durumda. 
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BODRUM MARMARA KOLEJİ 

ANAOKUL VE İLKOKUL 

DEĞERLENDİRME POLİTİKASI 

  

  

Bodrum Marmara Koleji, ölçme değerlendirme politikasını eğitim-öğretim sürecindeki gelişimini fark 

ettirme öğretmenlerin çağın öğrenime uygun farklı strateji ve yöntemlerini sağlayarak Öğrenenlerin ve 

ebeveynlerin genel geçerli güvenilir ve anlaşır ölçme değerlendirme araçlarıyla gözlemleme ve 

destekleme fırsatı verir. Politika, okul idaresi ve akademik kadro, işbirliği ile oluşturulmuştur. Okulun 

ve öğrencilerin gereksinimleri ve PYP programındaki farklı süreç, farklı kişi ve farklı uygulamaların 

kayıtlarını tutarak, her yıl değişikliklere göre yeniden gözden geçirilip revize edilmektedir.   

  

Değerlendirme Felsefesi   

  

Bodrum Marmara Koleji, öğrenciler Ulusal Müfredatın gereksinimleri ve PYP değerlendirme kriterleri 

ile değerlendirilmektedir.   

  

Okullarımız, ders grupları rehberlerinde yer alan hedeflere ve bizim program düzenimize bağlı olarak 

özgün değerlendirme yapmakla sorumludur. Özgün değerlendirme, belirtilen becerilerde öğrencilerin 

yetisini değerlendirmek için gerçek yaşamla bağlantılı öğrenim aktiviteleri kullanılarak yapılır. Bir 

öğrencinin ne anladığını ve ne yapabildiğini değerlendirir.”   

  

“PYP gereklilikleri ile ilgili olarak, okulumuzdaki değerlendirmenin amacı:   

  

o Öğretim sürecini bilgilendirmek, kolaylaştırmak iyileştirmek ve bir sonraki hedefi belirlemesi 

öğrenenin öğrenimini geri bildirim sağlayarak teşvik etmek.   

o Öğreneneler de, öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmek   

o Öğrenenlerin hazırbulunuşluk durumlarını belirleyerek öğrenim sürecini değerlendirmeye göre 

planlama 

o Etkileşim alanlarını kullanarak gerçek yaşamla bağlantılı olarak oluşturulan öğrenci 

sorgulamalarını destekleyerek dersin içeriğinde derinlemesine anlayış sağlamak.  

o Bilişsel becerilere değer veren zorlayıcı son hedefler oluşturarak yüksek seviye bilişsel 

becerilerin geliştirilmesini teşvik etmek   

o Değerlendirmelerin çeşitli kültürel ve dilsel bağlamlarda gerçekleşmesine izin vererek 

programın uluslararası zihniyet anlayışını yansıtmak   

o Öğrencinin bir bütün olarak geliştirilmesini sağlayan ilkelerle programın bütüncül yapısını 

desteklemek.”  

  

Bodrum Marmara Kolejinde değerlendirme politikası süreç değerlendirme (öğrencilerin gelişimlerini 

anlamalarına ve nasıl daha iyileştirebileceklerine yardımcı olma) ve sonuç değerlendirmeye (dersin 

hedeflerine bağlı olarak belirli bir öğrenim sürecinin sonunda elde edilen yargı)  dayanmaktadır. Sürekli 

değerlendirme, öğretimimizin ayrılmaz bir parçasıdır.   

  

Görevler ve Sorumluluklar   

  

Bodrum Marmara Kolejinde, akademik kadro, idare ve PYP koordinatörü; okulun değerlendirme 

politikasını geliştirmek, uygulamak ve revize etmek için işbirliği içinde çalışmaktadır. Akademik 

kadrodan, ulusal müfredatın gerekliliklerinin yanı sıra bu bildiride yer alan değerlendirme yönergelerini 

kullanmaları beklenmektedir. Yeni akademik yıl başlamadan önce, okulun değerlendirme politikası 

PYP koordinatörü tarafından yeni öğretmenlere açıklanır.   
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Özel gereksinimleri olan öğrenciler   

  

Okul olarak, akademik veya sosyal olarak özel gereksinimleri olan öğrencilerin, özel ilgiye ihtiyaç 

duyduğunun farkındayız. Eğer sınıf içindeki değişiklikler, bu öğrencinin problemini çözemediyse; 

rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve gerektiğinde müdür ve müdür yardımcısı, öğrenci bilgilerini 

yeniden gözden geçirir ve bir eylem planı üzerinde karar kılar.   

  

Okul rehberlik biriminin teşhis koymaya yetkisi yoktur. Öğrenciler sınıf öğretmenleri ve rehber 

öğretmenleri tarafından gözlemlenir.   

  

Desteğe ihtiyacı olduğu düşünülen öğrencilerin velileri bilgilendirilir ve gerekiyorsa uzmana 

yönlendirilir.  

Özel eğitim öğretmeni tarafından öğrencilere destek verilir.  

Marmara İlkokulu Rehberlik Birimi bu merkez ve uzmanlarla işbirliği içinde çalışarak okulda uzmanın 

öngördüğü şekilde desteklenir.  

  

Özel gereksinimi olan öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalardan bazıları;  

  

• Dikkat çalışmaları  

• Motor becerilerini geliştirici çalışmalar  

• Sorumluluk bilinci oluşturacak çalışmalar, 

• Sosyal beceri aktiviteleri; grup çalışmaları v.b…’dir.  

  

Özel etüd çalışması  

  

Derslerinde zorlanan veya ders kaçırmış öğrenciler için, ofis saatleri düzenlemekteyiz. Ya da, özel 

eğitim gereksinimi olan öğrencilerin özel destek öğretmeni ofis saatlerinde destek sağlamaktadır.  

  

Değerlendirme Politikası Uygulamaları:  

  

Değerlendirme, öğrenci, öğretmen, veli ve çocukların programın yeterliliği  kadar, güçlü ve 

geliştirilmesi gereken yönlerin tespit edilebilmesi ve sorunların çözümü için gerekli bir süreçtir.  

  

Ön-Değerlendirme yeni bir öğrenme gerçekleşmeden önce öğrencinin şimdiye neyi bildiğini, 

deneyimini anlamak için yapılır.  

Tüm sınıflarda her ünitede tamamlanmak üzere KWL tablosu asılır.  

  

K -  Öğrenci şimdiye kadar ne biliyor?  

W - Öğrenci neyi bilmeye ve öğrenmeye ihtiyaç duyuyor?  

L -  Neyi öğrendiler?  

  

Beyin fırtınası aktiviteleri ve kavram haritaları öğrencilerin önceki bilgilerini ölçen çalışmalardır.  

  

Süreç Değerlendirme günlük öğrenmeyle iç içedir. Öğretmen ve öğrencilere ne bildiklerini anlamak, 

ve daha fazla öğrenme gerçekleştirebilmek için nasıl planlama yapmaları gerektiği  konusunda yardımcı 

olur. Süreç değerlendirme ünite sürecinde gerçekleşir.  

 

Sonuç Değerlendirme bir ünitenin ve sürecin sonunda yapılır. Değerlendirme öğrenenin gelişimi 

değerlendirmesi, zaman içinde neyin öğrenildiğini göstermesi için iyi bir fırsattır. Bu değerlendirme 

öğrenilen bir ünitenin sonuçlandırılmasıdır. Bu, öğrencinin ölçülen alanlarda öğrenmesinin sonlandığı 

anlamına gelmez.  
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YANSITMA  

  

Öğrencilere kendi öğrenmelerini yansıtabilmeleri için çeşitli fırsatlar verilir.  

Sunumlar, gösteriler, sergiler, performans ödevleri portfolyolar,röportajlar,sınavlar,quizler,not 

defterleri, sınıf içi tartışmalar bunlardan bazılarıdır.  

  

KAYIT TUTMA  

  

Öğretmenler öğrencilerin gelişimini kaydedebilmek için çeşitli araçlar kullanır. Rubrikler, Kontrol 

listeleri, kontinyum, ödev ve konu bazlı kriterler, formlar, yazılı kayıtlar bunlardan bazılarıdır.  

RAPORLAMA  

  

• Gelişim Karneleri (senede 2 adet) Tüm disiplinler üzerinden öğrenenin gelişimini 

yansıtmak için verilir  

• Potfolyalar ve öğrenci merkezli toplantılar: Öğrenciler potfolyalarından seçtikleri 

çalışmaları velileriyle Mayıs-Haziran aylarında paylaşırlar.  

• PYP sergisi Her yıl 1-4. sınıf öğrencileri Sorgulama ünitelerinden bir tanesini “PYP Mine 

Sergi “ uygulama ve standartlarına göre hazırlanan bir sergi aracılığıyla velileriyle paylaşır.  

• Veli-Öğretmen toplantıları Öğretmen, öğrenci ve veli raporlama sürecinde öğrencinin 

öğrenmesi ve gelişimi için sorumluluk paylaşırlar.  

• Toplantı günleri sene başında akademik takvime yazılır. Buna ek olarak her            

öğretmenin haftalık veli görüşme günleri vardır.Özel durumlarda da öğretmenle randevu 

alarak görüşme gerçekleşir. 

• Yansıtma raporları Öğrenciler sene içindeki gelişimlerini kayıt almak için not tutarlar.  

• Veli Bülteni Akademik yıl boyunca veliye 4 adet bülten gönderilir. Veli işlenen konu 

başlıkları, misyon, vizyon ve hedefler ile ilgili bilgilendirilir.  

   

KARNELER  

Milli Eğitim Bakanlığının karnelerinin yanı sıra öğrencilerin gelişimi hakkında geri bildirim sağlayan 

PYP gelişim karneleri her dönem sonunda öğrencilere verilir.   

  

PYP karnelerinde, sınıf seviyesine ve ders grubuna ve PYP tanımlamalarına uygun tutum ve becerileri 

içeren rubrikler yer alır. Öğrenciler de öğrenen profili tutumlarına göre kendilerini değerlendirirler. 

Karneler aynı zamanda öğrencinin farklı alanlarda belirlenen kriterler doğrultusunda akademik 

gelişimini yansıtır. İlk dönem karneleri Ocak ayında, 2.dönem karneleri ise Haziran ayında verilir. Her 

iki dönemdeki veli-öğretmen toplantısından önce öğrencinin sınav sonuçlarıyla ilgili özet bir karne 

verilmektedir. Bu Milli Eğitim Bakanlığının isteğidir. Öğrencinin gösterdiği çabayı yansıtır. Velileri 

aynı zamanda gösterilmeyen çaba konusunda bilgilendirir.  

Mükemmel bir çaba okul toplantılarında ödül ya da sertifikalarla ödüllendirilir. Karnede tutum ve 

beceriler rubrikler ile ölçülür ve akademik gelişim ise  

Hedeflenenin üstünde  

Kazanılmış  

Temel düzeyde 

Desteğe ihtiyaç duyar 

Olarak değerlendirilir.  

PORTFOLYO   

  

Portfolyolar, seçilmiş öğrenci çalışmalarından oluşur. Bu öğrenci çalışmaları; öğrenenin konu ile ilgili 

yaptığı özgün çalışmalardır. Performans ödevleri, kriterlerle değerlendirilen ödevler, öğretmen/öğrenci 

değerlendirmeleri, kendini değerlendirme çalışmaları, önceden doldurulmuş portfolyo geri bildirim 

formları, öğrencilerin gelişimini gösteren çalışmalar.   
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Bunların yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerin özel yeteneklerini ve performanslarını 

gösteren çalışmalar da (sadece sınıf içi çalışmalar değil, öğrencilerin ders saatleri dışında tamamladığı, 

kendi özel yetenekleri, okul adına katıldıkları yarışmalar, vb.) eklenmektedir.   

  

Sadece sonuç değerlendirme değil, süreç değerlendirmeler de portfolyolara eklenir. Portfolyolar, 

öğrencilerin güçlü ve zayıf yanları için örnekler içerdiğinden; bu kayıtlar öğrencilerin öğrenim 

gereksinimlerini belirlemek için kullanılabilir.   

  

Portfolyodaki öğrenim deneyimleri, müfredatın çeşitli açılarındandır. Bilgi, kavramsal anlayış, 

disiplinler üstü beceriler, tutumlar ve öğrenci profilindeki özellikler açısından gelişmeyi göstermek için 

kullanılır. Bir değerlendirme aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, portfolyo, öğrencilerin gelişimlerini 

kendilerine, velilerine, öğretmenlerine ve idarecilere rapor etmek için kullanılır.    

  

Öğrenciler, ilgili becerilere, tutumlara ve etkileşim alanlarına göre sorgulama programı boyunca 

oluşturdukları ürünleri, kavramları sunmak için konularını önceden belirlerler. 

  

Portfolyo sunumları, her sınıf seviyesi için öğrenci tercihlerine göre planlanır. Görüşmeler, velileri, 

öğrencileri ve öğretmenleri içerir. Öğrenciler anlayışlarını kendilerini bu süreçte destekleyen velileri ve 

öğretmenleri ile paylaşır. Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde portfolyo dosyalarından seçtikleri 

çalışma ile ilgili düşüncelerini yansıtmak ile sorumludur. Portfolyo sunumlarının sonunda, öğretmen, 

öğrenci ve veliler öğrenciler için güçlü ve zayıf noktaları belirlemek için işbirliği yaparlar. Bu yeni 

hedeflerin belirlemesini sağlar ve bu süreçte 3 taraf da, bu hedeflere ulaşmak için ne tür desteğin 

sağlanacağını belirler.   Öğretmen, sürecin ayrılmaz bir parçasıdır ve tartışmalar sürecinde not tutar. Bu 

notlar daha sonra yazılı rapor olarak kullanılabilir. Tüm taraflar, formatı ve görüşme sırasındaki rollerini 

anlamalıdır.   

Değerlendirme formu ile değerlendirilir ve sene sonunda sunumu yapılır. Tüm taraflar format ve rolleri 

hakkında önceden bilgi sahibi olmalıdır.  

   

  

                    Türk Milli Eğitim Müfredatının değerlendirme ölçütleri  

 

Tüm seviyelerde öğrencinin derse katılımı, ders içi performansı, projeleri ve etkinlikleri derse uygun 

olarak belirlenen kriterler bazında değerlendirilir. Bu değerlendirmeler gerek öğretmen, akranları ya da 

öğrencinin kendisi tarafından yapılır.  

  

Bu sayede öğrenciyi bilgi toplama, bilgiyi sunma, sonuca varma, ve tutum geliştirme konularında 

ölçmek kolaylaşır.  

Öğrenciler kendi çalışmalarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varırlar.  

Bu değerlendirme sürecinde, öğrenciler kendi öğrenmeleri hakkında objektif olmayı öğrenir. Böylece 

de kendi öğrenmelerini yönetebilirler.  

  

Sözlü ve yazılı sınavlar ders için belirlenen hedefler doğrultusunda yapılır. Öğrencilere her iki dönemde 

de her dersten 2/3 ortak sınav verilir.  

Sınava katılamayan öğrenciye bir an önce telafi sınavı uygulanır. Sınava girememe ile ilgili mazeretler 

sadece doktor raporu ile kabul edilir.  

Öğretmenler öğrencileri sürekli ölçmek ve değerlendirmek ve uygun kayıtlar tutmalıdır.  

  

Sözlü ve yazılı sınavlar sene içerisinde hedef becerileri ölçme konusunda öğretmene yardımcıdır. Yazılı 

sınavlar öğretmene öğrencinin sene boyunca göstermiş olduğu performansı, ve gelişimi konusunda 

yazılı bir delil teşkil eder. Sınavlar, ders öğretmenleri tarafından farklı seviye ve öğrenme şekillerine 

uygun olarak hazırlanır. Değerlendirilen kağıtlar öğrenciye eksiklerini görmesi için gösterilir. 

Gerektiğinde de geri bildirim verebilmek adına veliler okula davet edilir. Böylece sadece öğrenciler 

değil veliler de eksikliklerin giderilmesi konusunda önlem alabilirler.  
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Sözlü notları öğrencinin derse hazırlığı, hazır bulunuşluğu, katılım, düzenli ev çalışmalarına öğrenilen 

çalışmalar için geribildirim ve sınıfta öğrenenlerin dönüşümlü düşünmeyi gerçekleştirmesine önem 

verilir.  

  

Ödevler ve projeler öğrencinin öğrendiklerini tekrar edip pekiştirmesi için verilir. Öğrencinin son teslim 

tarihi kavramını anlamalarını sağlıyoruz çünkü zaman yönetimi geliştirilmesi gereken önemli bir 

beceridir. Rubrikler, raporlamalar, portfolyolar öğretmen ve öğrencilerin ölçme değerlendirme 

araçlarıdır. Bunlar öğrencinin süreç değerlendirme çalışmalarında tam olarak anlaması ve kafasını 

karıştıran noktalarında açıklığa kavuşturmasını kolaylaştırır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. 

Notlandırma sisteminde ise 5 üzerinden not verilir.  

  

Notlandırmalar aşağıdaki gibidir;  

  

85-100         5      Mükemmel  

  

70-84          4      İyi  

  

55-69           3      Orta  

  

45-54           2      Geçer  

  

0-44             1      Zayıf  

  

  

  

• 1-3.sınıflarda performans ödevleri ve proje uygulamaları değerlendirilir. Not verilmez.  

Öğretmen rehberliğinde, öğretmenin gözlemlerine göre değerlendirilir, notlandırılmaz. 

• 4. sınıflarda ise her dersten en az 2 sınav verilir. Öğrenenler grup çalışmalarına yönlendirilir. 

• Tüm seviyelerde akran değerlendirme yapılır. 

• Öğrencilere her dönem sınıf içi etkinlik ve performans notu verilir.  

• Öğretmenler sınavı hazırlarken cevap anahtarını da beraberinde hazırlarlar. Notlandırma 

sırasında bunlardan faydalanırlar. Cevap anahtarları detaylı olmalı ve gelebilecek alternatif 

cevapları da içermelidir.  

• Öğrenciler aynı zamanda CAMBRİDGE Üniversitesi  tarafından uygulanan (UCLES) sınavına 

girerler. Burada amacımız ise uluslar arası sınavlar yardımıyla birlikte geri bildirim vermektir.  

 

 

  

7.Eğitim sürecinde akademik başarıyı destekleyici rehberlik ve danışma etkinlikleri  

  

7.1. Sınıf öğretmenleri tarafından yapılan etkinlikler: Sınıf öğretmenlerine bir dosya verilir. Bu dosyada 

öğrenci takip formu, sınıf öğretmeninin görevleri, Milli Eğitim iletişim, bilgisi ve danışmanlık 

etkinlikleri yer almaktadır. Rehberlik servisi veliyi Karakter eğitimi ve Değerler eğitimi, sınıf-ev ve 

okulun sınıf öğretmenleriyle ilgili etkinlikleriyle ilgili bülten aracılığıyla bilgilendirir.  

  

7.2 Sınıflara göre danışman öğretmenlik; Sınıf öğretmeni ve PDR uzmanı akademik ve davranışsal 

problemleri ve pedogojik bilgiyle desteklenen ortak çözümüyle ilgili bilgi sağlar.  

  

7. 3.Rehberlik ve Danışmanlık Departmanı;  

  

7.3. 1.Rehberlik ve Danışmanlık Servisinden faydalanma;  

  

• Oryantasyon  

• Klüp etkinlik seçimleri  
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• Arkadaşlık ilişkileri  

• Çalışma teknikleri  

• Dikkat testleri 

• Akademik başarı için destek  

• Bireysel görüşmeler  

• Kişisel Bilgi(test ve dokümanlar)  

• Üst eğitim kurumları ile ilgili bilgi  

• Ergenlik, Cinsel Eğitim, Hijyen,(4.sınıflarda uzmanlar tarafından seminer verilir.)  

  

7.3.2.Öğrenciyi tanımayla ilgili etkinlikler; Öğrencinin kişisel, sosyal, akademik ve duygusal 

gelişimiyle ilgili bilgi toplarız. Bu bilgiler öğretmen, öğrenci, veliden olduğu kadar grup çalışmaları, 

sınıf içi gözlemler ve diğer görüşmeler ve dokümanlardan sağlanır.  

  

7.3.4. Oryantasyon Programı(Öğrenciler için);Sınıf öğretmenleri okulun fiziki ve yönetimsel bilgisini 

içeren bir oryantasyon programı oluşturur. Buna ek olarak sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri 

işbirliğinde okul adaptasyonu konusunda bir oryantasyon programı da sağlanır.  

  

7.3.5.Öğrencilerle ilgili bilgi; Her bir öğrenci için bireysel dosya tutulur. Bu dosyada öğrenci ile ilgili 

detaylı bilgiyi içeren veliler tarafından doldurulan bir form, aynı zamanda öğrencinin yaptığı tüm 

etkinlik kayıtları bulunur. Öğrenci ile ilgili bilgi okul yönetimi tarafından gizli tutulur.  

  

7.3.6.Rehberlik veli etkinlikleri; Veliler için seminerler ve grup çalışmaları düzenlenir. ‘Çocuğumuzu 

zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, ’Çocuklarımıza hedef belirlemek’, gibi önceden başlıkları 

belirlenen seminerler düzenlenir. Terapi dergisi aracılığıyla da veliye bilgi desteği sağlanır. Veliye 

değerler eğitimi ile ilgili bülten de gönderilir.  

  

7.3.7.Grup çalışmaları; ’Sosyal beceri’, ’Dikkat ve konsantrasyon gelişimi’, ’Sınav kaygısıyla baş etme’ 

bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmalar 3-5 seansta yapılır.  

  

7.3.8.Etkili çalışma teknikleri; Yaş seviyesine uygu düzeyde çalışma teknikleri sağlarız. Bu konuda 

veliler de bülten aracılığıyla bilgilendirilir. Öğrencilere etkili çalışma teknikleri öğretilir. Bireysel olarak 

görüşülür ve bir çalışma programı belirlenir. Öğretmenlerde şök toplantılarında bilgilendirilir. 

  

7.3.9.Hedef Belirleme; Bu etkinlik tüm 1.-4.Sınıf öğrencileri ve velileriyle  

gerçekleştirilir. Gereksinimi olan öğrencilere bireysel çalışmalarla destek sağlanır.  

  

7.3.10.Temel Beceriler;(TKT);Bu doküman tüm 4.sınıf öğrencilerine uygulanır.  

Sonuçlar veli ve öğrencilerle paylaşılır. Aynı zamanda öğretmenlere de bilgi verilir.  

  

7.3.11.Bireysel Akademik Skala;4.sınıf öğrencilerine ilgi ve becerileri konusunda bilgi sahibi 

olabilmeleri için uygulanır. Veli ve öğrencilere sonuçlarla ilgili bilgi verilir.  

 

7.3.12.Projeler; ’Çocuk hakları’, ’Korumak, temizlemekten daha kolay’ gibi projelerimiz vardır.  

Sınıf içi ve okul etkinliklerimiz vardır. Aynı zamanda da veli bültenleri gönderilir.  

  

7.3.13.Karakter Eğitimi ve Değerler Projesi; Önceden belirlenen başlıklarla ilgili velilere evde 

yapabilecekleri etkinliklerle ilgili bültenler gönderilir. Hedefimiz Değerlerin yapılan bu çalışmalarla 

içselleşebilmesidir.  
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8.Velilerle iletişim;  

  

8. 1.Veli Toplantıları;  

  

8.1.1 .Tanışma toplantısı;Yeni gelen ve transfer öğrenci ler için sene başında bir tanışma toplantısı 

düzenlenir. Tüm yaş seviyeleri bir üst öğrenme düzeylerine geçtikleri sınıf öğretmeni arkadaşlarıyla için 

bir araya gelirler. Bu toplantıda 1.sınıflar sınıf öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışırlar.  

  

8.1.2 .Bilgilendirme Toplantısı; Akademik yılın başlamasından 1 hafta sonra tüm sınıflar için velilerle 

bilgilendirme toplantısı düzenlenir. Bu toplantıda tüm ders öğretmenleri, yaptıkları çalışmalar, 

hedefleri, genel okul kuralları konusunda velileri bilgilendirir.  

  

  

  

8.1.3.Rutin Görüşmeler; Her dönemde genel veli toplantısı düzenleriz. Bu toplantıda öğretmenler 

velileri öğrencilerin fiziksel, bedensel, duygusal ve akademik gelişimleri ile ilgili bilgilendirir. Bu 

toplantıların yanı sıra veliler öğretmenlerle haftada bir görüşme saatlerinde görüşebilirler. Sınıf 

öğretmenlerine haftada 1 kez görüşme saati ayrılmıştır.  

  

Akademik yılın başından itibaren tüm seviyelerde velilerle özel görüşmeler yaparız. Bu toplantılara 

öğrenci, velisi, müdür yardımcısı ve rehber öğretmeni de katılır. Öğrenciye bir çalışma programı 

belirlemek için hedef belirleme çalışması yapılır.  

  

8.1.4.Genel Görüşmeler; Gerekli görüldüğünde, veliler çağırılarak gerekli bilgi verilir. Acil durumda 

okul velinin telefonuna mesaj gönderir. Veliler öğretmenlerle e-mail adresleri aracılığıyla iletişim 

kurabilir. Bu adreslere okulun web sitesinden ulaşabilirler.1-4.sınıflarda dağıtılan iletişim defterleri hem 

öğretmenler hem de veliler birbirleriyle iletişim kurabilirler. Okul gezileri ve tiyatrolar vs. resmi olarak 

veli izin kağıtları gönderilir.  

  

Eğitimde veli-okul işbirliği önemli bir faktördür. Okul velinin randevu alarak gelmesini ve gerekli 

bilgiyi almasını tercih etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
İlk Yıllar Programı, Değerlendirme Politikası. 1.Baskı Eylül 2011. 1. Güncelleme tarihi: Ağustos, 2016  
2.Güncelleme tarihi: 2 Mayıs 2017 Program Standartları ve uygulamaları, 30 Haziran 2017’den  itibaren kullanılır durumda. 
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BODRUM MARMARA KOLEJİ  

ANAOKUL VE  İLKOKUL 

DİL POLİTİKASI 

 

GİRİŞ 

 

Bodrum Marmara Koleji, dil politikasını, dil öğretme ve öğrenme felsefesine odaklanmak, ek dil 

öğretimi ve ana dil desteği üzerine hedeflerimize ulaşmak için ortak bir inancı sağlamak amacıyla 

oluşturmuştur. Dil politikası, öğrencilerin gereksinimlerine, PYP programlarındaki ve 

uygulamalarındaki değişikliklere göre okul idaresinin ve akademik kadronun işbirliğiyle 

oluşturulmuştur ve program, gelişmeler ışığında revize edilmektedir.   

 

Bodrum Marmara Koleji olarak misyonumuzda, kültürel kimliğin evrensel kültürle birleştirilmesinin 

en önemli göstergesi olarak öğrencilerimizin ana dili doğru ve etkin kullanmasının önemi üzerinde 

durulur.  

“Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, ulusal kimliğiyle gurur duyan bilgi çağının  

gerektirdiği donanıma ve küresel bakış açısına ve 21. yüzyıl becerilerine sahip, ana dilde,  

İngilizce ve modern dilleri etkili kullanarak ulusal ve uluslararası platformlarda var olabilen,   

bir üst öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş,  

ülkesini başarıyla temsil edebilecek dünya vatandaşları yetiştirmektir. " 

  

Dil Felsefesi  

Dil öğrenmenin merkezinde, bütün öğrenmelerin anahtarı olduğuna ve bütün öğretmenlerin dil 

öğretmeni olduğuna inanırız. Bodrum Marmara Kolejinde dil öğrenimi sadece bir dil öğretimi ile sınırlı 

değildir, dil eğitimi tüm öğretmenlerin sorumluluğundadır.  Dil öğrenimi, öğrenme için gerekli bütün 

etkinlikleri program kazanımları doğrultusunda ana dili yazılı ve sözlü kullanmada yetkin hale gelecek 

ortam yaratmaktır. Ayrıca uluslararası düşünmeyi geliştirmek için kendi kültürümüzü ve başkalarının 

kültürlerini öğrenmek için bir anahtardır. Öğretilen diller aracılığı ile öğrencilerimiz becerilerini, 

tutumlarını ve öğrenen profili özelliklerini geliştirerek bilgiye ulaşırlar.  

  

Bodrum Marmara Kolejinde Dil Profili  

Öğrencilerimizin, hepsi Türkçe konuşur. İki dilli öğrencimiz de vardır. Yabancı dil öğretmenlerinin yanı 

sıra birkaç sınıf ve branş öğretmenimiz İngilizce konuşur. Yabancı kökenli verilerimiz bulunmaktadır. 

İngilizce öğretmenlerimizden üçünün ana dili İngilizcedir.  

  

Bodrum Marmara Kolejinde Kayıt Şartları  

Marmara Okulları farklı sosyal ekonomik, etnik ve ulusal kökenden öğrencilere açıktır; fakat okula 

başvuran öğrenciler, ilkokulda 2.sınıftan başlayarak ana derslerde yapılan değerlendirmede okul 

standartlarına uygun sonuçlar almak zorundadır. İngilizce testinde başarılı olamayan öğrencilerimiz için 

her seviyede okullar açılmadan önce öğrenci seviyelerine göre kurslar düzenlenir.  

Okul öncesi ve 1.sınıf öğrencileri için sadece rehberlik servisinin yaptığı görüşmeler yeterlidir.   

  

Bodrum Marmara Kolejinde Dil Öğretimi İlkeleri  

• Bodrum Marmara Koleji’ nde öğretim dili Türkçe’dir.  

• Öğrencilerimiz yabancı dil olarak İngilizce’yi öğrenirken ana derslerde bilgi ve 

becerilerini geliştirirler.  

• Öğrencilerimiz her iki dilde de sorgulamalarını yaparlar.  

• Okullarımızda yabancı dil öğretimine büyük önem verilir.  
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• Öğrencilerimizin dil gelişimini sağlamak öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin ortak 

sorumluluğudur.  

• Dil öğretimi belirli bir içerik dahilinde ve sorgulama üniteleri ile ilişkilendirerek yapılır.  

• Öğrencilerimizin bütün dillerdeki gelişimleri için sürekli geri bildirim verilir.  

• Öğrencilerimizin teknolojiyi kullanmaları, bilişim teknolojileri diline hakim olmaları 

çok önemlidir. Dijital vatandaşlar olarak akademik dürüstlüğün öneminin bilincindeyiz. 

  

• Her iki dilin geliştirilmesi için kullanımına dair kurallar ve beklentiler, kaynakça stilleri, 

imla ve referans protokolleri mevcuttur.  

• Öğrencilerimiz okul kütüphanesinden istedikleri zaman yararlanabilirler; ayrıca her 

sınıf seviyesinde araştırma ve dil becerilerini geliştirmek için kütüphanemizde yapılan bilgi okur 

yazarlığı dersleri vardır. Kütüphanemizi etkin kullanan öğretmenlerimiz öğrencilerimize örnek 

olmaktadır. Ayrıca dönem sonunda seçilen kitap kurtları da öğrencileri kitap okumaya teşvik 

etmektedir. 

• Eğitimde başarılı olmanın ilk koşulunun, ana dilimizi iyi bilmek ve kullanmak olduğuna 

inanırız. Bu nedenle öğrencilerimiz ana dillerini kurallara uygun ve doğru kullanmaya teşvik 

edilir. 

  

Bodrum Marmara Koleji Ana Dil Öğretimi ve Gelişimi  

Bodrum Marmara Kolejinde öğrenim ana dilde yapılır. Ana dilde etkili iletişim kurmak ve ana dili 

geliştirmek bütün derslerin ortak amacıdır. Öğrencilerimizin ana dil gelişimleri için okulumuzda 

kütüphane ve medya kaynakları hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin kitap okumaları, yazılı ve sözlü olarak 

dönüşümlü düşünmelerini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılır. Okulumuzda her yıl kitap 

yazarlarıyla söyleşiler düzenlenerek öğrencilerimizin ana dillerinde ya da öğrendikleri diğer dillerde 

kitap edinmeleri ve okumaları sağlanmaktadır. Disiplinlerarası olan temalara uygun, ünlü yazarların 

imza günleri planlanır, öğrenciler katılırlar. Anadili İngilizce olan öğrencilerimize yönelik okuma 

kitapları kütüphanemizde mevcuttur.  

  

Ek Dil Öğretimi ve Gelişimi  

Öğrencilerimiz ana okulundan başlayarak İngilizce öğrenmeye ve 4.sınıftan itibaren ek dil derslerinden 

birini seçerek yabancı dil öğrenmeye devam ederler. (Almanca, Fransızca, İspanyolca.) 

Öğrencilerimizin, İngilizce’ ye ilgilerini artırmak, özgüvenlerini geliştirmek ve uluslararası 

standartlarda değerlendirme yapmak için Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarına katılımları teşvik 

edilir. Bu sınavlarda okulumuz, her yıl Bodrum /Muğla  ve Ege Bölgesi ortalamalarının üzerinde 

sonuçlar alır. Okulumuz, Cambridge Üniversitesi ESOL sınav merkezlerinden biridir. Sınıf 

öğretmenleri 1 – 4 seviyelerinde Native öğretmenle beraber ders işlerler. 

  

Değerlendirme Politikası   
  

Bodrum Marmara Koleji Kurumlarının dil değerlendirme politikası, süreç ve sonuç değerlendirmeye 

dayanmaktadır. Değerlendirme, ürün kadar sürece de odaklanmaktadır. Rubrikler aracılığıyla 

değerlendirmede öğretmenin öğrenciyi, öğrencinin öğrenciyi ve öğrencinin kendini değerlendirmesi 

uygulamaları yürütülmektedir. Öğrencilerin gelişim defterleri ve portfolyoları vardır. Portfolyo 

dosyaları, bir program dahilinde yılda 1 defa sunulur ve değerlendirilir. Milli Eğitim Bakanlığının 

karnelerinin yanı sıra, öğrencilere her dönem dil gelişimlerinin de değerlendirildiği karneler verilir.   

  

Yenilenen Ulusal Eğitim Uygulamaları uyarınca, süreç ve sonuç değerlendirmeler, rubrikler ve 

günlükler tüm derslerde kullanılabilmektedir. Yani Ulusal Eğitim Uygulamaları ve PYP uygulamaları 

aynı temelde birleşmektedir.   

  

Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler   
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Okul olarak, akademik veya sosyal olarak özel gereksinimleri olan öğrencilerin, özel ilgiye ihtiyaçları 

olduğunun bilincindeyiz. Eğer sınıf içindeki değişiklikler, bu öğrencinin problemini çözemediyse; 

rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve gerektiğinde müdür ve müdür yardımcısı, öğrenci bilgilerini 

yeniden gözden geçirir, veli ile işbirliği içerisinde bir eylem planı üzerinde karar verir.   

 

 

Görev ve Sorumluluklar   

  

Bodrum Marmara Kolejinde, tüm personel, idare ve IB koordinatörleri okulun dil politikasını 

geliştirmek, uygulamak ve revize etmek için işbirliği içinde çalışır. Yeni akademik yıl başlamadan, 

okulun dil politikası, bölüm başkanlarınca kuruma yeni katılan öğretmenlere açıklanır. Görev ve 

sorumluluklar bütün ilgililerin iş tanımlarında belirtilmiştir.  

  

Bu politika 2015-2016 öğretim yılından itibaren yürürlüktedir. Her 3 yılda bir PYP yürütme komitesi 

ve IB koordinatörlerinin işbirliği ile revize edilecektir.  

 

 

Öğretmenler Nasıl Rol Model Olurlar: 

 

Bodrum Marmara Kolejinin, dil gelişimini kabul etmek ve desteklemek konusunda özel bir sorumluluğu 

vardır. Bu kapsamda bütün öğrencilerin okuldaki akademik programa ve sosyal yaşama tam 

katılımlarını sağlamanın yanı sıra bireyler olarak kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla gerekli 

ortamı oluşturmakta ve ihtiyaç duydukları dil desteğini onlara vermektedir. Okulumuzdaki bütün 

öğretmenler, dil öğretmeni olarak kabul edilir.  

 

Her bir öğrenen, farklı dillere erişim sağlayabilmenin yararını görür ve bu erişim sayesinde farklı 

kültürlere ve bakış açılarına da erişim sağlar. Birden fazla dil öğrenmek kişisel gelişimi artırır ve 

uluslararası anlayışı kolaylaştırır. Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerimiz tarafından yürütülen 

İngilizce programı, anasınıflarından itibaren öğrencilerimizin İngilizceyi severek öğrenmelerini, dil 

becerilerini kazanmalarını, İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini yaşlarına uygun 

bir düzeyde geliştirmelerini hedeflemektedir. Öğrenciler, temel İngilizce bilgisi edinmenin yanı sıra 

öğrendikleri dilin kültürü hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar. 

 

Anaokulunda İngilizce eğitimimiz; çocukların o yaştaki ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak 

sınıflarında gün boyu ana dili İngilizce olan yabancı dil öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin koordineli 

çalışmaları sayesinde yaparak ve yaşayarak gerçekleştirilir. 

 

Öğretmenler, öğrencilerin sorgulama yapacakları ortamlar yaratırlar; küresel konuları tartışma, 

araştırma, yorumlama ve fikirlerini paylaşarak sorumluluk duygusu gelişmiş duyarlı, iletişim kuran 

bireyler yetiştirmek için işbirliğiyle çalışırlar.  

 

Öğrencilerimizin, günlük konuşma dilinde deyimler, atasözlerine yer verebilecek düzeyde olmaları; 

dilin kültürünü yansıtacak öğeler barındırarak uluslararası birey olma yolunda olmaları önemlidir. 

Kültürün dilin aynası olduğunu düşünürüz. Sorgulama programı üzerinden öğrencilerimizin kavramsal 

anlayışlar geliştirebilmeleri için de tüm öğretmenler işbirliğiyle konuları planlar dersleri işlerler. Okul 

toplumu içerisinde gördüğümüz ebeveynlerimizin de öğrencilerimizi araştırma konularına 

yönlendirmeleri, öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre onları desteklemeleri ve onları tebrik etmeleri 

bizler için çok önemlidir. 
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Disiplinler üstü Sorgulama Programında Dil 

Okulun tüm öğrenme alanlarında yapılan öğrenme etkinliklerinde dil işin içindedir. Yeni anlamların 

tartışılması ve yeni kavramların anlaşılması için öğrenenler dinler, konuşur, okur ve yazar. Milli Eğitim 

Müfredatının ve İlk Yıllar Programının her alanında dil öğretimi ve dil öğrenimi için özgün bağlamlar 

sunar. Bu bağlamlar öğrenenler topluluğunu ve de programı destekleyen Bodrum Marmara Koleji 

eğitim anlayışıyla bütüncüldür. Öğrencilerimize rollerini müzakere edebilmeleri için fırsatlar sunulur. 

Okuryazarlık, okuma ve yazma becerisinin yanı sıra sözel ve görsel okur-yazarlık üzerine çalışmalar da 

yapılır. Dil, sorgulama için bir araç görevi görür. Sorgulama temelli bir sınıfta öğretmen ve öğrenciler 

dili kullanmaktan keyif alırlar, dilin hem işlevselliğinin hem de estetik yönünün farkına varırlar.  

 

Bir sorgulama ünitesinin parçasını oluşturacak belli bir bölgeye özgü masallar; yapılacak bilimsel bir 

araştırmayla ilgili ön hazırlık niteliğinde bir bilim adamının biyografisinin ya da gazetede yayınlanmış 

bir makalenin tartışılması; matematik gelişimini destekleyen erken yaşlara ait sayma hikayeleri ile 

sanatsal becerileri geliştirmek için canlandırma tekniklerinin karşılaştırılması ve uygulanması,  

Edebiyatın öğrenci sorgulamasına dahil edilmesiyle verilen dil sevgisi ve dili kullanmanın keyfi, bir 

PYP sınıfındaki iyi uygulamalara örnek olarak verilebilir. 

Sorgulama programı, dil gelişimi ve kullanımı için öğrencilere özgün bir bağlam sunar. Dil, mümkün 

olan yerlerde alakalı, gerçekçi sorgulama üniteleri bağlamında öğretilmelidir. Öğretmen, öğrenenlerin 

sorgulamalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını destekleyen dil öğrenme fırsatları yaratmalıdır. Dilin 

sorgulama programının içinde veya dışında öğretildiğine bakılmaksızın, amaçlı sorgulamanın 

öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmesini sağladığına inanılır. Başlangıç noktası her zaman öğrenenlerin 

geçmiş deneyimi ve şu anki anlayışı olmalıdır.  

 

Dildeki Bilgi ve Beceriler 

Etkili dil öğretimi ve öğrenimi sosyal eylemlerdir; çevreyle, dünyayla ve kişinin kendisiyle olan 

ilişkilerine bağlıdır. Bu tür öğrenme hayatla ilişkilidir, ilgi çekicidir, düşünmeye zorlar ve önemlidir. 

Dil gelişimini etkileyecek bazı faktörler; dil grupları arasındaki benzerlikler, dile ilişkin bir kulak 

dolgunluğu olması, dile yeteneği olmak, olgunluk, motivasyon ve öğretme ve öğrenme stilleri olabilir. 

Dil gelişim oranı, öğrenilen dilin kişi için önemine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Her dil 

öğrenme durumunda, öğrencinin gelecek gelişim seviyesine çıkması için mevcut gelişim düzeyi 

belirlenir ve bu mevcut beceri ve anlayışın üzerine yeni yapıtaşları koyarak ilerleme kaydedilmektedir.    

Dil öğreniminin gelişimsel bir süreç olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak Dil Üzerine Kapsam 

ve Sıralama Çalışması’nda  teşhis amaçlı araçlar olarak tasarlanan bir dizi gelişimsel baremlerden 

yararlanılır. Bu araçların amacı öğretmenlerin öğrencilerin dil öğrenme deneyimlerini planlamalarıdır. 

Tüm öğretmenler, dil öğretmeni olarak kabul edildiğinden, bu dokümanla tüm öğretmenler 

bilgilendirilir ve desteklenir. Öğrencilerin farklı yaşlarda programa katıldıklarını ve farklı dil 

seviyelerinde bulunduklarını kabul ederek, gelişimsel aşamaların bir sıralamasının yapılmasının 

öğretmenlerin, öğrenci gelişimlerinin tam seviyesini belirlemelerinde ve gelecek öğrenim 

deneyimlerini planlamada daha faydalı olacağı düşünülür.  Öğrencinin bulunduğu seviyenin 

değerlendirilmesi ile ortaya çıkan uygun öğrenim deneyimleri her bir öğrencinin gelişim seviyelerinde 

ilerleme kaydetmesini sağlamaktadır. 

 

Dil öğreniminde hangi kaynakları kullanıyoruz? 

Dil öğretiminde zengin kaynaklar oluşturmak gerektiğine inanıyoruz. Sorgulamaya davet edilen 

Maltepe Üniversitesi öğretim üyeleri, yazarlar, farklı kültürlerden olan velilerimiz, bilgisayar temelli 
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kaynaklar ve internet siteleri, kitaplar, dergiler, tiyatro düzenlemeleri, müze ve galeri ziyaretleri 

yardımcı olabilir.  

 

Yerel çevremizdeki kaynaklardan yararlanmaya çalışıyoruz. Gezi, sergi ve müze faaliyetlerinden 

yararlanıyor. Okulumuza tarihi anlamlar katan sergilere ev sahipliği yapıyoruz. Kütüphanemizde 

okuma, bilgi okur yazarlığı çalışmaları ve disiplinlerarası uygulamalarımız için etkinlikler yapıyoruz. 
İngilizce IB kaynaklarımız OXFORD ve PEARSON yayınevlerinden oluşmaktadır. Bu kitaplar IB 

eğitimi alan öğrencilerimize ödünç verilmekle birlikte öğretmenlerimiz yıl boyu bu kitapları 

kullanır. Medya okur yazarlığı, kitap atölyesi, gazete-dergi çalışmaları teknolojik araçların desteklediği 

uygulamalarla öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerimizin drama, görsel 

sanatlar, dans veya müzik dilinden faydalanarak oyunlar düzenliyor ve mini sergi zamanlarında 

sunmaları için destek oluyoruz. Amfide, sınıfta veya konferans salonunda öğrencilerimizin seçimleriyle 

ve organizasyon becerileriyle hayata geçirmeleri için dramayla zenginleştirilmiş ülkemizin edebiyatını 

ve tarihini kutladığımız özel günler düzenliyoruz.  

 

Okulumuzda öğrencilerin sanat ürünlerini ve görsel dil ürünlerini sergileyebilecekleri fuaye alanına 

sahibiz. Öğretmen ve öğrencilerin sorgulama sonucunda ulaştıklarını hem görsel hem de yazılı dille tüm 

okulla paylaşmaları ve iletişim kurmaları için PYP bloğuna sahibiz. Dil eğitiminde tekrarın önemine 

inanarak düzenli aralıklarla ödev verilir. Farklılaştırılmış öğrenme deneyimlerine göre her öğrenci için  

farklılaraştırma çalışmalarına yer veriyoruz.  

Bir dönemde yapılan çalışmaların ve etkinliklerin kaydedildiği Akademik Bültenimizi  paylaşıyoruz. 

Ana dilimizi ve yabancı dillerimizi kullanabileceğimiz küresel çalışmaları takip ediyoruz. 4.sınıfta bu 

sene başlattığımız ( 2018 PYP Sergisi için oluşturulan sergi bloğumuz da öğrenci merkezli bir  kaynak 

niteliğindedir.) 

Dil A, B 

(PYP language scope and sequence and ‘Making the PYP Happen: A curriculum framework for 

international primary education’ –Language Annex page 68. IBO 2007, 2009). ve M.E.B Dil kılavuzları. 
Kaynaklarından yararlanılarak pedagojik liderler takımı ile düzenlenmiştir. 

Dil gelişiminin, dil A ve B olarak, IB öğrenen profillerinden biri olan iletişim kurma ile bağlantılı 

olduğuna inanmaktayız. Öğrencilere gerçek iletişim kurma fırsatları sunularak kültürel ve sosyal 

farkındalık kazandırılmaktadır. Doğal ortamda dil eğitimi verebilmek için derslerde birçok yöntem 

teknik uygulanır. Yaratıcı, pratik, anlamlı, güdeleyici ilerleyebilmek için konu öncesi giriş kartı, tercih 

tahtası, KWL tablosu, konu işlerken kavram haritası, düşün, eşleş, paylaş…gibi ve en son konuları 

bitirirken balık kılçığı, öğrenme günlüğü,…gibi teknikler uygulanarak derslerin işleyişi çeşitlendirilir. 

Ana Dil 

Bodrum Marmara Kolejinde ailede öğrenilen ilk dilin ana dil olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin 

çoğu bir kaç öğrenen dışında Türkçeyi anadil olarak kullanmaktadırlar.  

Türkçe dışında ana dile sahip olan öğrenciler için, bu dillerde kaynak kitapları kütüphanemize 

eklemeye çalışıyoruz. Bu devam eden bir süreç ve ebeveynlerin destekleri bizler için çok değerlidir. 

Ana dilin öğrenilmesi, bilişsel gelişim ve kültürel kimliğin oturması açısından önemlidir. Ana dilin 

gelişimindeki başarının, başka dillerin öğreniminin de dahil olduğu uzun vadeli akademik başarıyı 

getireceğine inanıyoruz. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Kurulu, 1999 yılında aldığı bir 

kararla 21 Şubat gününü, “Uluslararası Anadili Günü" olarak kutlamaktadır. Okulumuzda ise 22 Şubat 

günü “Ana Dil Günü” olarak kutlamalar yapılır. 

 

Dil A Gelişimini desteklemek için ne yapıyoruz? Etkinliklerimiz nelerdir? 

Dil A- Öğretim Dili  
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Okulumuzda öğretim dili Türkçedir. Yani B Dilinin dışındaki tüm dersler Türkçe işlenmektedir. 

Türkçe dil öğrenimi öğrencinin geçmişteki deneyimine, ihtiyaçları ve ilgi alanlarına hitap edecek 

şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine inanılır. 

Öğrencilerin ilgilerine hazırbulunuşluklarına ve öğrenme stillerine göre farklılaştırma yöntemleri 

uygulanır. PYP müfredatında belirtilen üç öğrenme alanı olan  sözel dil, yazılı dil ve görsel dil 

öğrencilerin gelişim evreleri düşünülerek MEB müfredat kazanımlarıyla ortak ders planlarına dağıtılır. 

Öğrenciler ana dili; konuşma, dinleme, okuma ve yazma etkinlikleri üzerinden öğrenirler. Öğrencileri, 

dildeki yetkinliğin, hatta birden fazla dilde yetkinliğin, değerli bir yaşam becerisi ve hem toplumsal 

iletişimde güçlü bir araç hem de kişisel düşünmede bir yöntem olduğu yönünde teşvik ediyoruz. 

Öğrencilerin, kendini hem yazlı hem de sözlü olarak ifade etmesi amacıyla hayal gücünü ve de 

yaratıcılığı destekleyecek etkinlikler yapılmaktadır.                              

 
“Dil, düşüncenin evidir.” Martin HEDEGGER deyimi özellikle sorgulayan, araştıran öğrenenler olma 

yolunda, fikirleri inşa edebilen öğrenenlere dönüşebilmek için çok önemlidir. Öğrenenler çeşitli 

konulara ait bilgiyi, düşünceyi ve fikri dinlerken, onlar hakkında düşünürken, tartışırken ve 

dönüşümlü düşünme etkinliğinde bulunurken dili bir araç olarak kullanırlar. ( Halliday 1980).  

Türkçe derslerinde, akla ve bilime dayalı yaratıcılığa açık bir eğitim ortamında her dönemde yenilenen 

heyecanımızla öncelikle öğrencilerimizin okulu, okumayı ve yazmayı sevmeleri, okulda mutlu olmaları 

için ana dilini düzgün ve akıcı konuşabilen, araştıran- sorgulayan, uygulayan, yaratan ve bilgiye ulaşan, 

kendilerini ifade edebilmenin yollarını öğrenirken herhangi bir sorunla karşılaştığında çözüm üreten ve 

sorumluluklarını alabilen bireyler olmaları için çeşitli sınıf içi etkinlikler, uluslararası bilinç kapsamında 

festival ve kutlamalar için çalışmalar yapılmaktadır. “Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade etme, okuma- 

anlama- akıcı okuma, söz varlığını geliştirme, yazma” becerilerini kazandırarak Türkçe’yi güzel, doğru 

ve etkin kullanan bireyler yetiştirmek amacıyla, PYP disiplinler arası temalarla entegre ettiğimiz MEB 

kitabındaki metinlerle bağlantılı olarak, dinleme ve dinlediğini anlama, okuma ve okuduğunu anlama, 

yazma kurallarını uygulama, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade etme, söz varlığını geliştirme, görsel 

okuma, metnin ana fikrini belirleme ve şiirin ana duygusunu bulma becerilerinin geliştirilmesi,  atasözü 

ve deyimlerin öğretimi hedeflenmektedir. Belirlenmiş konularda öğrencilerimiz yazılı anlatım 

çalışmaları yaparak ürünler ortaya koymakta ve sunumlar yapmaktadırlar. Okuma alışkanlığını 

pekiştirme amacıyla PYP disiplinlerüstü temalarımız ve ana fikirlerimizle bağlantılı olarak seçilen 

okuma kitapları ile ilgili olarak kitap tanıtma, söyleşi ve hikaye haritası oluşturma, okuma çemberi gibi 

çalışmalarla okumaları değerlendirilmektedir. 

Dil B / Yabancı Dil Gelişimini desteklemek için ne yapıyoruz? Etkinliklerimiz nelerdir? 

Dil B İngilizcedir. 3 yaş ve üzerine öğretilmektedir. 3 yaşından itibaren 10 saatlik İngilizce dersleri 

verilmektedir. Okulumuzda İngilizce TESL olarak değil TEFL olarak öğretilmektedir. Dil B derslerinde 

öncelikli hedef, öğrencilerin yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmeleri ve dil becerilerini  

kazanmalarıdır.  

Öğrencinin kendini güvende  hissedeceği ortamlar yaratılarak, eğlenerek öğrenmesi sağlanır.   

Seviyelerine ve ilgi alanlarına  uygun konu,  materyal ve etkinliklere yer verilir, gerekirse öğrencilerin 

ihtiyaçları doğrultusunda güncellenir.  

 İlkokulda İngilizce eğitimi Türk ve ‘Native Speaker’ öğretmenler tarafından haftada 10 saat olarak 

verilir. 1. ve 2. sınıflarda İngilizce dersine ek olarak, öğrencilerin öğrendikleri yabancı dil becerilerini 

fark etmeden kazanma ve  kullanma olanağı yaratmak  için  ‘native speaker’ öğretmenler, sınıf 

öğretmenleri ve diğer  branş öğretmenleri ile birlikte haftada 10 saat derslere girerler.   

Dil gelişimi, IB öğrenen profillerinden biri olan iletişim kuran (communicator) ile doğrudan 

bağlantılıdır. Öğrencilerimize ek dilde gerçek iletişim kurma fırsatları sunularak kültürel ve sosyal 

farkındalık kazandırılmaktadır. Öğrenenler iletişime dayalı, yaratıcı, pratik, anlamlı, meraklarını ve 

ilgilerini canlı tutan şarkı, oyun, tekerleme, bilmece,  kes yapıştır, drama,  mini proje hazırlama gibi  

eğlenceli ve öğrenci merkezli farklı aktiviteler ile eğitilirler. ‘CLIL’ ( Content Language Integrated 

Learning) aktiviteleri ile düşünme becerilerini geliştirirler.   
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 Öğrencilerin birbirinden farklı hızlarda öğrendiği ve farklı ilgi alanlarının olduğu dikkate alınır. Konu 

öncesi giriş kartları, KWL tablosu, kavram haritası, balık kılçığı, çıkış kartları gibi çeşitli tekniklere yer 

verilir. Bu çalışmalar yapılırken disiplinler arası bağlantılar kurulur. 1.2.3. ve 4. sınıflarda düşünme ve 

iletişim becerilerini geliştirmek için disiplinler üstü temalara entegre olarak dinleme, konuşma, okuma 

ve yazma becerilerini destekleyen öğrenci merkezli sınıf içi ve dışı çalışmalar, hikayeler, şarkılar, 

sketçler ve gösteriler planlanır.   

Kapsam Sıralama Çalışması (2009) daki plana paralel olarak konular kolaydan zora ve birbirleriyle 

bağlantı kurularak işlenir, sık sık tekrarlara yer verilir. ( 1. ve 2. sınıflarda  Phase  2& 3 ;  3.ve 4.  

sınıflarda Phase 4& 5) İlk yıllarda dinleme ve konuşma becerisine ağırlık verilir, sınıflar ilerledikçe 

okuma ve yazma becerileri de geliştirilmeye başlanır. 4.sınıfta İngilizce’yi bilgiye ulaşmak ve araştırma 

yapmak için kullanmaya başlarlar. Avrupa Ortak Çerçeve Programının ( CEFR) belirlediği dil öğretimi 

ve değerlendirmesi standartlarını göz önünde bulunduruyoruz. 3. Sınıftan itibaren, öğrencilerimiz 

edindikleri dil becerilerini sınamak için Cambridge University Young Learners  ( Cambridge University 

YLE) sınavlarına katılmaya teşvik edilirler. 4. sınıfın sonunda öğrencilerimizin İngilizcesi A1 

seviyesindedir.   

3. sınıftan itibaren ek dil dersinde zorlanan veya okulumuza yeni gelen öğrenciler için hafta sonu destek 

eğitimi sağlanmaktadır.  

Öğrenciler öğrenmekte oldukları şeyin ne ifade ettiğini, ne zaman ve nasıl kullanması gerektiğini 

yaparak ve yaşayarak farkına varırlar. Global konulara, seviyelerine uygun şekilde, yer verilir. 

Kültürlerarası bilinç kazandırılmaya çalışılır. Dikey doğrultuda her sınıf İngilizce seviyesi 

doğrultusunda ‘Geri dönüşüm’, ‘Tasarruf’,  ‘Dünya Hayvanlar Günü’, ‘ Dünya Su Günü’,  ‘Yeni Yıl’, 

‘Cadılar Bayramı’, ‘ Ana Dil Günü’,  ‘Çocuk Bayramı’,  Frankafoni ve  October Fest, gibi konular ile 

ilgili çalışmalar yaparak kültürler arası farkındalık, açık görüşlülük ve hoşgörü kazanmaktadırlar.  

Öğrencilerin hata yapmaktan korkmadan, hoşgörülü ve saygılı bir şekilde kendilerini yabancı dilde ifade 

edebilmeleri hedefimizdir.  

 
Öğrencilerin neyi bilmelerini istiyoruz? 

Fikirlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ve görüşlerimizi okuma sayesinde netleştirebiliriz. 

Edebiyat, hem kendimizi hem de başkalarını anlamamızda bize yardımcı olur; ayrıca düşünceyi etkileme 

ve yapılandırma gücüne de sahiptir. İyi yazılmış bir roman, öğrenenlerin duygular ve eylemler üzerinde 

dönüşümlü düşünerek ve empati geliştirerek kendilerini başkalarının yerine koyabilmelerine fırsat 

sunar. Gerçek hayata dair yazılmış kitaplar, otobiyografiler ve disiplinlerüstü temalara uygun seçilen 

kitaplar okunur. Okuduğunu anlayabilme becerisi ise sorgulama süreci için hayati önem taşır. 

Sorgulayanlar olarak öğrenenler, metinden faydalı ve ilgili bilgiyi bulabilmeli, sentez yapabilmeli ve 

uygulayabilmelidirler. Çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerinin ilgisini çekebilmek 

adına öğretmenlerimiz, öğrencilerin hazırbulunuşluklarına göre, ihtiyaca göre, özenle çalışırlar. Avrupa 

Ortak Çerçeve Programının ( CEFR) belirlediği dil öğretimi ve değerlendirilmesi standartlarını 

geliştirmek için etkin bir çalışma sürdürülür. Öğrencilerimiz yabancı dil konuşulan ülkelerle bağlantıya 

geçmelerine teşvik edilir. Öğrencilerin bireysel ve öğrenme farklılıkları ve gelişim düzeyleri gözetilerek 

tüm etkinliklerde farklı öğrenme ve öğretmen araç stratejileri kullanılmaktadır. Dil eğitiminde kalıcı 

öğrenmeyi sağlamak için ders içinde öğrencilerimize sürekli geribildirim yapmaya onları güdülemeye 

çalışırız. Okul sonrası, hafta sonları verilen ödevlerle tekrarlar yaparak öğrenmelerini pekiştirmelerini 

isteriz. Dil becerilerini geliştirmek için internet üzerinden güvenilir online okuma ve dinleme 

platformunu kullanabilirler. Yararlanmak isteyen öğrencilerimize de seçenek olarak sunmaktayız. 

 

 

 

 

 

Sözel dil- Görsel dil – Yazılı dil 
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Dildeki Genel Beklentiler 

Öğrenenlerin Gelişim Aşamalarına Göre 

ANAOKULU  

Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme çok hızlı ve kalıcıdır. Her yaş grubunun 

temel gelişim özellikleri ortaktır. Dil öğrenimi ilk ailede başlar. Ana dillerini doğru ve güzel 

konuşmalarına gereken önem verilir. Dünyada bizleri birleştiren kavramların sevgi, saygı, işbirliği, 

sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma paylaşma davranışları olduğunu biliriz. Öğrencilerimiz, Türk ve 

yabancı öğretmenlerden, disiplinlerüstü temalarla ilgili şarkı, tekerleme, kukla, şiir, drama, müzik, 

oyun, hikaye ve resim kartları ile 10 saatlik İngilizce eğitim alırlar. Serbest zamanlarda  yabancı 

öğretmenlerle oyun ve aktiviteler İngilizce yapılır. İngilizceyi kullanmak ve konuşurken öğrenmeyi 

aktif olarak gerçekleştirmek için farklılaştırma eğitimi sunmaktayız. 

Anaokulu sonunda, konuşmak ve iletişim kurmak için dinlemenin değerini anladıklarını, seslerin 

nesnelerle, olaylarla bağlantılarının olduğunu, görsel ve işitsel olarak ana dil ve ek dil kullanarak 

gösterirler. Bilgiye erişmek için yapılan tüm etkinliklerimizle zaman, zıtlık, değişim, neden sonuç, 

benzerlikler..vs gibi kavramları öğrenirler. Ek dil derslerinde, günleri, renkleri, yakın çevresindeki kişi 

ve nesneleri öğrenirler. 

 

 Anaokulu 3 yaş; çocuklar temel soruları anlarlar. Beden dili veya kelimelerle yanıtlarlar. 

Açıklamaları ve talimatları takip ederek anlayabilirler. İletişim kurmak için vücut dilinden 

yararlanırlar. Şekilleri ve renkleri seçip eşleştirebilirler. Gördükleri fotoğraf ve videolarla ilgili 

yorum yapabilir, sorular sorabilirler. Resimlerle yazılı metinleri birbirinden ayırabilirler. 

Harfler ve rakamlar arasında ayrım yapmaya başlarlar. 

 

 Anaokulu 4 yaş; basit cümleleri anlar, hareketle ya da sözlü tepki verir. Basit sorulara cevap 

verir. Duygu ve düşüncelerini basit kelimelerle ifade edebilir. Sınıf kurallarını anlar, kurallara 

bilinçli biçimde uyar. 1’den 10’a kadar rakamları ve renkleri tanır, gösterir ve sözlü ifade eder. 

Temel jest ve mimikleri anlar, vücut diliyle gönderilen basit mesajları alır. Okunan hikâyeleri 

dikkatle dinler, şarkılara katılır. Resim ve yazı arasındaki farkı bilir. İsminin yazılı halini tanır, 

ismini yazmak için gerekli devinim becerilerini kazanmaya başlar.  

 

 

 Anaokulu 5 yaş; öğrenenler, iletişimde konuşma ve dinlemenin değerini anlar. Her sesin bir 

anlamı olduğu ve birçok nesneyi temsil ettiğini anlarlar. Dili soru sormak ve sorgulamak için 

kullanırlar. Dilin kodları ve sembollerle anlaşılacağını farkına varırlar. Öğretmenlerinin 

yardımıyla eleştirel düşünmelerini geliştirirler. Nasıl yazdığının ve ne yazdığının farkına 

varırlar. Yazmanın, iletişime yardımcı, duygularını ifade etmede kolaylık olduğunu fark ederler. 

Anlamlı iletişim kurabilmek için görsel metinleri takip edebilir ve okuyabilirler. İşaret, etiket, 

logolar anlayabilirler. Vücut dilini göstererek, taklit ederek kullanırlar. Tekerleme, şarkı, şiir, 

kelime oyunlarına katılırlar. Hikaye dinlerken kendi deneyimleriyle bağlantı kurarak, hayal 

kurarlar. Merakları yazılı metinler üzerine çok olur. Kendi ismini yazar ve bağımsız olarak 

harfleri tanır. Harf sayı ve sembol arasındaki ayrımı bilir. Okulda grup içinde görevler alır, 

işbirliğiyle olumlu dil kullanarak eyleme geçer. 

 

 İlkokul 1.sınıf; öncelikle ilk okuma yazma öğretimi yapılmaktadır. Okuma ve yazma becerileri 

yanında düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma ve değerlendirme gibi 

zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Türkçe’ yi doğru, 

güzel ve etkili kullanmaya dönük becerilerin kazandırıldığı bir okuma yazma öğretimi 

amaçlanarak  “Ses temelli cümle yöntemi” uygulanmaktadır. Öğretmen rehberliğinde akıcı 

okuma düzeyini geliştirmek amacıyla okuma çalışmaları yapılmaktadır. Örneğin; sesli okuma, 

sesleri doğru çıkarma, vurgu-tonlama, anlamlı okuma, koro hâlinde okuma, metin üzerinde 

konuşma vb. yapılarak süreç tamamlanmaktadır. Ses öğretilirken görselden hareketle harf 
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senaryosu, tekerleme, şarkı ve bilmecelerden yararlanılmaktadır. Öğrencilerin dil gelişimi ve 

okumayı geliştirmeleri için tekerleme, sayışma, ninni, bilmece ve maniler sıklıkla 

kullanılmaktadır.  Ders içi etkinliklerde, istasyon çalışmaları, grup çalışmaları, doğaçlamalar, 

canlandırmalar, farklılaştırılmış öğretime yönelik uygulamalara yer verilmektedir.  1.sınıfta 

okuma ve yazma süreci tamamlanmaktadır. 

 

 İlkokul 2.sınıf;  dil öğretiminde Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel ve yaratıcı 

düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik ve 

karar verme gibi temel becerilere yer verilmektedir. Okuma ve yazma kazanımları için metin 

içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturmayı sağlayacak etkinliklerle 

“Sözlü İletişim,  Okuma,  Yazma” olmak üzere üç ana başlık altında öğretim programları 

düzenlenmektedir.  Sözel dilin gelişmesi amacıyla anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma, 

karşılaştırma yapma, sebep- sonuç ilişkisi kurma, sınıflama, değerlendirme, özetleme, 

düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunma gibi zihinsel becerilerini geliştirmelerini 

sağlayan etkinliklere yer verilmektedir.  Okuma yönünden gelişimi sağlamak amaçlı kelime 

çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Kelimelerin anlamının kavratılması, cümle, paragraf içinde 

doğru ve yerinde kullanılması ve kelime dağarcıklarının gelişimine yönelik farklı türdeki eserler 

okunmasına ve bu eserler yoluyla yazar ve şairlerin tanınmasına yönelik etkinlikler 

yapılmaktadır. Görsel okuma ve görsel sunu alanlarına yönelik etkinliklerle şekil, sembol, dil 

bilgisi, yazım kuralları, okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerileri ile ilgili kazanımlar 

seviyeye uygun olarak planlanmaktadır. 2.sınıfta okuma yazma becerilerini geliştirmeye 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

 

 İlkokul 3.sınıf; dil öğretimi dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudan 

oluşan öğrenme alanlarındaki etkinlikler ile yapılmaktadır. Zihinsel hazırlık olarak soru cevap, 

resim ve fotoğraf inceleme, anahtar sözcüklerle çalışma, görsele bakarak tahminde bulunma 

etkinlikleri yapılarak iletişim teknolojilerinden yararlanılmakta ve oyunlar oynatılmaktadır.  

Dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirme etkinlikleri ile duygu, düşünce ve 

hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlayacak basılı materyaller, çoklu medya kaynaklarından 

yararlanılmaktadır. Bu doğrultuda “Sözlü İletişim,  Okuma,  Yazma” olmak üzere üç ana başlık 

altında öğretim programları düzenlenmektedir.  3. sınıfta ise öğrencilerin kendine has yazı 

alışkanlığı kazanmasına yönelik yazı çalışmaları yapılmaktadır. Görsel okuma ve görsel sunu 

öğrenme alanları ile dinleme, konuşma,  anlama, kavrama, yorumlama, sorgulama becerilerinin 

gelişmesi için canlandırma, doğaçlama, rol oynama, reklam yazma- sunma ve istasyon 

çalışmaları, katlı öğretim gibi farklılaştırılmış öğretim uygulanmaktadır. 

 

 

 İlkokul 4.sınıf; dil öğretimi dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudan 

oluşan öğrenme alanlarındaki etkinlikler ile yapılmaktadır. Sözel dil gelişimi için anahtar 

sözcüklerle çalışma, kelimeleri doğru telaffuz etme, yaşantısından ve günlük hayattan örnekler 

verme,  görsele bakarak tahminde bulunma etkinlikleri yapılarak iletişim teknolojilerinden 

yararlanılmakta ve oyunlar oynatılmaktadır. Okuma, okuduğunu anlama, okuduklarından 

çıkarımlar yapma çalışmaları yapılmaktadır. İmla kurallarına uygun, noktalama işaretlerini 

kullanarak hikaye yazma, canlandırma, hikaye haritası oluşturma çalışmalar ile anlamlı 

okumaları desteklenmektedir. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde yazma, 

farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler kullanma, karşılaştırma yapma, sebep- sonuç ilişkisi 

kurma, sınıflama, değerlendirme, özetleme etkinliklerine yer verilmektedir. 4. sınıfta 

öğrencilerin kendine has yazı alışkanlığı kazanmasına yönelik yazı çalışmalar yapılmaktadır. 

Görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanları ile dinleme, konuşma,  anlama, kavrama, 

yorumlama, sorgulama becerilerinin gelişmesi için canlandırma, doğaçlama, rol oynama, 

okuma çemberi oluşturma ve istasyon çalışmaları, katlı öğretim gibi farklılaştırılmış öğretim 

uygulanmaktadır.  
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IB Öğrenen Profili ve Dil Politikamızdaki Önemi 

Dil öğreniminde sürekliliğin önemine inanarak, dil gelişiminin iletişim kurma becerisiyle ve uluslararası 

bakış açısına sahip bireyler yetiştirmede IB öğrenen profilden yararlanırız. Ders ve konularımızı 

işlerken, gündelik hayatımızda da bu IB profilleri üzerinden iletişimde bulunuruz. 

Araştıran - sorgulayan: Özgün materyaller  ile ( şarkılar, oyunlar, tekerlemeler vb.) yabancı dile karşı 

olan merakları artar ve  daha fazla öğrenme isteği  duyarlar. 

Bilgili: Öğrenciler dillerini kullanıp geliştirdikleri aktiviteler ile küresel konular hakkında bilgi sahibi 

olurlar. 

Düşünen:   Öğrenciler yabancı dili öğrenme süreci boyunca, disiplinlerarası bağlantılar yapmaya dayalı, 

yaratıcı  ‘CLIL’  Content Language Integrated Learning aktiviteleri ile düşünme becerilerini geliştirirler.  

İletişim kuran: Öğrenciler tüm yaşamları boyunca yabancı dili, iletişim kurmak, fikirlerini paylaşmak 

ve yeni şeyler öğrenmek için kullanacaklarının farkındadırlar.  

İlkeli:  Öğrenciler dillerini saygılı bir şekilde ve başkalarına zarar vermeden kullanma anlayışı 

geliştirirler.  

Açık Fikirli: Yeni bir dili ve farklı kültür ve gelenekleri keşfederek açık görüşlü bireyler olurlar. 

Duyarlı: Destekleyici, yardımcı ve dostane bir öğrenme ortamında geçirdikleri dil edinimi sürecinde 

duyarlı hale gelirler. 

Riski göze alan:  Öğrenciler hata yapmaktan korkmadan dillerini farklı ortamlarda kullanmaktan 

çekinmezler.  

Dengeli: İletişim becerilerini, uygun kelimeler, yüz ifadeleri ve vücut dili ile geliştirip kullanırlar.  

Dönüşümlü düşünen: Dil öğrenimi boyunca kendi potansiyelleri ve yeteneklerinin farkına varırlar. 

 

Kaynaklar; 

Dil Kapsam Sıralama 2009 

PYP’ yi gerçekleştirmek 2008 

M.E.B Dil Gelişimi Kılavuzu 2011 

M.E.B Anaokulları Ders Programı 2010 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
İlk Yıllar Programı, Dil Politikası.1.baskı Eylül 2011. 1.Güncelleme tarih: Ağustos, 2016 2.Güncelleme tarihi: 13. Nisan 2017. 
 3.Güncelleme tarihi:  8 Şubat 2018 Program standartları ve uygulamaları, PYP Dil Kapsam Sırlama Kılavuzu 2009,   
24 Şubat 2018’den itibaren kullanılır durumda. 
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BODRUM MARMARA KOLEJİ 

ANAOKUL VE İLKOKUL 

DİL DESTEĞİ POLİTİKASI 

Bodrum Marmara Anaokulu ve Bodrum Marmara İlkokulu’nda, her çocuğun kendini gerçekleştirmesi,  

kendini tanıma, yaşam boyu öğrenenler olma yolunda sahip oldukları yeteneklerini ve güçlü yanlarını 
değerlendiririz.   

Sınıflarda, çoklu zeka profilini yansıtan öğrenciler olduğu dikkate alındığından, ders planları her bir 

öğrencinin desteklenmesini sağlayacak şekilde yapılır. Dersler disiplinlerarası işbirliğiyle, her öğrenci 

için merak uyandırarak ve düşündürerek görseller, sesler, yazılı metinler, kinestetik faaliyetler 
uygulanarak işlenir.  

Yeni eğitim öğretim yılına her öğrencinin farklı bir seviyede başlayabileceğini göz önünde 

bulundurarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve yıl boyunca tüm 

öğrencilerin gelişimine yardımcı olmak amacıyla çoğul bilginin ön planda olduğu farklı becerilerin 

keşfedilmesi üzerine çalışılır.  Desteğe ihtiyaç olan öğrenciler, belli bir program dahilinde destek 

öğretmenle çalışırlar. Destek eğitimi, kolaydan zora, açık, sade anlatım, grup veya eşli çalışma yapılarak 

değerlendirilir. Dersler, turnike stili, üst sınıf öğrencilerin bireysel ders anlatımları ve öğrencinin kendi 

öğrenmesini kontrol edebileceği projeler gibi yardımcı yöntemlerle birlikte öğrenci merkezli 
uygulamalarla yapılmaktadır.  

İlgi alanlarına göre farklı uygulamalar, öğrencilerde farklı becerilerin gelişmesine etken olacağı için 

zayıf gruplar süreç içerisinde daha güçlü öğrencilerin hızlarını yakalayarak gelişim göstermelerine fırsat 

tanınır.  Güçlü öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda zayıf öğrencilere yardımcı olurlar.  

İki dili öğrencilere farklı araç gereçlerle, bilişim teknolojileri uygulamalarıyla destek verilir. 

İngilizce dili için okulumuzda 2017 yılı itibariyle, üç haftalık bir yaz programı sunulur. 3 ve 4. sınıflar 

arasındaki öğrenciler programa Eylül ayında katılır ve dil müfredatına geçiş yapmaları için ihtiyaç 

duydukları destek kendilerine sağlanır.  Bu dersler öğrencilere, işlevsel dil kabiliyeti seviyesine ulaşma 

imkanı tanır ve her bir öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanır.  

Öğrencilerimizin hepsi Türk vatandaşıdır ve bu yüzden Türkçe ana dilleridir. Ancak, her yıl çift dilli, 
Türkçe dışında bir dil daha bilen öğrencimiz olmaktadır. Okul tüm öğrencileri aşağıdakilerle destekler:  

• Öğrencilerle daha küçük gruplarla çalışmak üzere gerekli durumlarda uzatma dersleri verilir.  

• Okulumuzda bir destek öğretmen ana dil gelişimi desteği için ders saatlerinde yardımcı olur. 

• Haftada 10 saat İngilizce dersine ek olarak 1. ve 2. sınıflara BCT ( Billingual Collabrative 
Teaching ) programı uygulanmaktadır. 

• 1.ve 2.sınıfların branş derslerine yabancı bir İngilizce öğretmeni katılır. Dil öğrenimi doğal 

öğrenme alanında yapılması için branş öğretmenleri ile işbirliği içinde yürütülür. Ana dili Türkçe 

olmayan ve okula yeni başlayan öğrencilerimiz için de güven dolu aidat duygusu oluşturan ortam 
yaratılmaktadır. 

• Sene içerisinde yabancı dil desteğine ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için hafta sonu 2 saat yabancı 
dil destek eğitimi verilir. 

• Öğrencilere, seviyelerine göre kitaplar, okuma materyalleri ve çalışma sayfaları verilir.  
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• Öğretmenler tarafından öğrencilerin desteğe ihtiyacı olduğu düşünüldüğü durumlarda, okul 
sonrası ek destek dersleri de organize edilir.  

• Aileler ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, 
her bir öğrenci için bireysel bir öğrenme planı hazırlanır ve uygulanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 
İlk Yıllar Programı, Dil Politikası.1.baskı Eylül 2011. 1.Güncelleme tarih: Ağustos, 2016 2.Güncelleme tarihi: 13. Nisan 2017. 
 3.Güncelleme tarihi:  8 Şubat 2018 Program standartları ve uygulamaları, PYP Dil Kapsam Sırlama Kılavuzu 2009,   
24 Şubat 2018’den itibaren kullanılır durumda. 



23 
 

 

 

 

 

BODRUM ÖZEL MARMARA KOLEJİ 

ANAOKUL VE İLKOKUL 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK POLİTİKASI 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerin sağlıklı bir ortam içinde kendilerini geliştirme 

ve gerçekleştirmelerini amaçlayan, konularında uzman Psikolojik Danışmanlarla yürütülen ve tüm 

eğitim programının bir parçası olarak hizmet sunmaktadır.  

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, her bireyin değerli olduğu, kendini geliştirme ve 

gerçekleştirme, problemleri çözme gücüne sahip olduğu görüşünü ve önleyici rehberlik yaklaşımını 

temel almaktadır. 

AMAÇLARIMIZ 

 Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine,  

 Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine,  

 Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine,  

 Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına,  

 Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine, kendi gücünün ve sınırlarının farkına 

varmasına, başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine 

yardımcı olmaktır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

A- ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 Öğrencilerimizin; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini görüşme, gözlem, test ve envanterler 

yardımıyla tanımak, onları anlamak ve doğru yönlendirebilmek, öğrencilerimize yönelik 

yapılan rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrencinin kendini tanıması, 

akademik başarı ve becerilerini geliştirmesi, olumlu kişisel özellikler kazanabilmesi 

amaçlanmaktadır. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak kendilerine ve 

çevrelerine duyarlı, temel yaşam becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerine fırsat ve 

ortam sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. 

1. Oryantasyon Çalışmaları 

 Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen öğrencilerin çevrelerine uyum sürecinde destek 

olunmaktadır. 

2. Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar 

 Bir Aile Resmi Çiz  

 Otobiyografi  

 Sosyometri (Her yıl, tüm sınıf seviyesinde, 1. ve 2. dönemde olmak üzere 2 kez uygulanır)  

 Temel Kabiliyet Testi TKT (Her yıl 4. sınıf öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini tespit etmek 

amacıyla uygulanır. Sonuçları veli ve öğrenciyle birebir paylaşılır.)  
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 Kendim Hakkında Düşüncelerim  

 Cümle Tamamlama Testi  

 Öğrenme Stilleri Testi  

 İhtiyaca yönelik uygulanan bireysel test ve ölçekler 

3. Kişisel Gelişimi Destekleyici Çalışmalar 

 Farklı konularda yapılan grup çalışmalarının amacı, desteklenmeye ihtiyaç duyan 

öğrencilerimizin grup ortamında kendi farkındalıklarını artırmak, becerilerini geliştirmek ve 

davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.  

 

Grup Çalışmaları 
• Sınav Kaygısıyla Baş edebilme: Öğrencilerin sınav kaygılarıyla baş edebilme becerilerini 

artırmak amacıyla düzenlenen 3 oturumluk grup çalışmasıdır.  

• Sosyal Beceri Geliştirme: Öğrencilerin sosyal beceri (iletişim, öfke kontrolü, sorun çözme, 

duyguları tanıma ve ifade edebilme ) düzeylerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen 5 

oturumluk bir grup çalışmasıdır.  

• Dikkat ve Konsantrasyon : Öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon düzeylerini geliştirmek 

amacıyla düzenlenen 5 oturumluk grup çalışmasıdır.  

• Verimli Ders Çalışma: Çalışma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik, öğrenci ve veliyi 

bilgilendirme, yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.  

• İhtiyaç duyulduğunda farklı konularda grup çalışmaları yapılmaktadır. 

4. Sosyal Etkinlik ve Kulüplere Yönlendirme Çalışmaları 

 Öğrencileri, ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinlik ve kulüp çalışmalarına 

yönlendirme ve yerleştirmenin yanı sıra, kişilik gelişimlerini de destekleyecek etkinliklerde yer 

almalarına rehberlik edilir. 

5. Karakter Eğitimi 

 Okulumuzda uygulanan “Karakter Eğitimi” bir değerler eğitimidir. Okul olarak temel 

amacımız akademik becerilerde olduğu kadar, yaşam becerileriyle de farklı ve özel bireyler 

yetiştirmektir. Her yıl belirlediğimiz farklı değerlerle; öğrencilerimizin kişilik gelişimlerini 

desteklemeyi ve onların iyi özelliklere sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı 

amaçlıyoruz. Yaşam becerileri olarak tanımladığımız bu özelliklerin başında;  

• Çocuklarımızın birey olarak kendilerini tanımaları ve iyi ifade edebilmeleri,  

• Sorumluluk alabilme ve yerine getirebilmeleri,  

• Cesur, dürüst ve adil davranabilmeleri,  

• Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çevresine ve dünyaya karşı duyarlı olabilmeleri,  

• Sevgi, hoşgörü ve saygıya önem vermeleri,  

• Karşılaştıkları sorunları çözebilme ve baş edebilme becerilerine sahip olmaları gelmektedir.  

Karakter Eğitimi kapsamında, her yıl belirlenen konularda etkinlikler düzenlenir.  

• Sınıf Etkinlikleri  

• Okul Etkinlikleri (Sevgi Günü, Yaratıcı Şapkalar, Sorumlu Tırtıllar, Dürüstlük Tişörtleri 

v.b.)  

• Veli Bültenleri  

• Ev Etkinlikleri (Sorumluluk Merdiveni, Hedef Tekerleği, Hoşgörü Penceresi, Yaratıcı 

Şapkalar, v.b.) 

 

6. Mesleki Rehberlik 

 Kendini Tanıma (Akademik başarı, hedef ve beklentiler, zayıf ve güçlü yönler v.b.)  
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 İlgi ve Yeteneklerini Keşfetme (Test, anket ve envanter sonuçları, gözlem ve görüşme kayıtları 

v.b.)  

 Meslekler hakkında ilgi uyandırma, bilgilendirme 

7. Öğrencilere Yönelik Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları 

 Ergenlik, Cinsel Sağlık Eğitimi ve Hijyen Seminerleri, 

 Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı Kazandırma,  

 Hedef Belirleme,  

 Zararlı Alışkanlıklardan Korunma, 

B- VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 Velileri bilgilendirmek, veli-okul-öğrenci iletişimini güçlendirmek ve görüş alışverişinde 

bulunmak amacıyla grup çalışmaları düzenlenmektedir.  

 

Grup Çalışmaları  

• "Çocuğa Sınır Koyma"  

• "Etkili Ana-Baba Eğitimi - İletişim Becerileri"  

• "Ergenle Yaşamak"  

• "Kardeş Kıskançlığı"  

• "Sorunla Baş Etme"  

• "Başarılı Aile - Başarılı Çocuk"  

• Bireysel Görüşmeler  

• Seminer ve Konferanslar  

• Karakter Eğitimi Veli Bülteni  

• Terapi Dergisi  

• Uzmanlar Tarafından Verilen Seminer ve Konferanslardan Örnekler:  

• "Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim" Prof. Dr. Üstün Dökmen  

• "Eğitimde Temel Prensipler" Prof. Dr. Norma Razon  

• "Medya Okuryazarlığı" Prof. Dr. Peyami Çelikcan  

• "Ergenlik, Cinsel Eğitim ve Hijyen" Nurcan Müftüoğlu TAV  

• "Boşanma ve Aile Bireylerine Etkisi" Dr. Armağan Sabancı  

• "Dikkat Becerisi ve Başarıya Etkisi" Doç Dr. Tamer Ergin  

• "Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu" Prof. Dr. Yankı Yazgan 

C- ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR   

 Hizmet içi eğitim seminerleri, 

 Sınıf rehberlik uygulamalarına destek çalışmaları, 

 Oryantasyon çalışmaları, 

 Etkili öğretmenlik seminer ve konferansları, (İletişim, Ergeni Anlamak, Ergenlik, Cinsel Sağlık 

Eğitimi, Hijyen v.b.)  

 Öğrencilere yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme, 

 

Kitap ve Film Önerileri: 

 Sınırlar (Robert J. Mackenzie) 

 İletişim Çalışmaları ve Empati (Üstün Dökmen) 

 Verimli Ders Çalışmanın Psikolojik Koşulları (Yılmaz Özakpınar)  
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 Çocukta İç Disiplin Mi? Dış Disiplin mi? (Thomas Gordon)  

 Babam ve Oğlum  

 Can Dostum (Good Will Hunting)  

 Düşler Tarlası  

 Hayat Güzeldir  

 Patch Adams  

 Leon – Sevginin Gücü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
İlk Yıllar Programı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Politikası. 1.Baskı Eylül 2011. 1. Güncelleme tarihi: Ağustos, 2016  
2.Güncelleme tarihi: 1 Ekim 2016 Program Standartları ve uygulamaları, 30 Haziran 2017’den  itibaren kullanılır durumda. 
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BODRUM MARMARA KOLEJİ 

ANAOKUL VE İLKOKUL 

DESTEK PROGRAMLARI- ÖZEL EĞİTİM İHTİYAÇLARI POLİTİKASI 

Bodrum Marmara kolejinde, kabul ve yerleştirme öğrencinin öğrenme programından yararlanma 

potansiyeline; okulun, adayın eğitim ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi; finansal gereksinimlerin 

karşılanması; bir bütün olarak ele alınır.  Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler, okulumuzdaki mevcut 

tesislerde ihtiyaçlarının karşılanma derecesine göre kabul edilir. Koşulların uygun olmaması 

durumunda, öğrenciler kendi iyilikleri için okula kabul edilmez. Daha iyi eğitim alabilecekleri… 

Okula kabul için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir:  

• Öğrencinin öz bakım becerileri gelişmiş olmalıdır.  

• Öğrenci kendini sözel olarak ifade edebilmelidir.  

• Ailelerin Okul Yönetimi’ne yıl boyunca işbirliği sözü vermesi sözleşmede yer alır. 

• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz, okul destek odalarında birebir, sınıf ortamında 

ikinci destek öğretmeni tarafından eğitim alır  

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Departmanı’nın teşhisle ilgili hiçbir yetkisi bulunmaz. Öğrenciler, 

öğretmenleri ve okul danışmanları tarafından gözlemlenir. Desteğe ihtiyacı olabilecek öğrencilerin 

aileleri, destek merkezlerine ya da uzmanlara yönlendirilir.  

Bodrum Marmara Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Departmanı bu merkezlerle ve 

uzmanlarla işbirliği içindedir. Uzmanların danışmanlığında okul içinde çocuğu destekleyecek gerekli 

uygulamaları yerine getirir. Bireysel öğrenciler için yürütülen özel destek programı kapsamındaki 

aktiviteler şunlardır:  

• Dikkat aktiviteleri  

• Motor becerilerini geliştirecek aktiviteler  

• Grup çalışması  

• Okuma aktiviteleri  

• Yazma aktiviteleri  

• Görsel algılama aktiviteleri  

• Sosyal Beceri aktiviteleri vs.  

 

 

 

--------------------------------------- 
İlk Yıllar Programı, Özel Eğitim Politikası. 1.Baskı Eylül 2015. 1. Güncelleme tarihi: Ağustos, 2016  
2.Güncelleme tarihi: 07  Kasım 2016 -2.Güncelleme 17 Nisan 2017. Program Standartları ve uygulamaları, 30 Haziran 2017’den  
itibaren kullanılır durumda. 
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BODRUM MARMARA KOLEJİ 

ANAOKUL VE İLKOKUL 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI 

Bodrum Marmara Koleji akademik dürüstlüğe büyük önem vermektedir ve bu beklentiler doğrultusunda 

bir akademik dürüstlük politikası geliştirmiştir. Akademik dürüstlük, eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz 

bir parçası ve olmazsa olmazı olarak kabul edilmektedir. 

 

Bodrum Marmara Koleji’nde bütün öğrenci, öğretmen ve yöneticiler akademik dürüstlük konusunda 

sorumlu olduklarının, kendi yapıtlarına olduğu kadar, başkalarının yapıtlarına da sonuna dek saygılı 

olunması gerektiğinin bilincindedir. 

 

Öğrencilerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilmelerine olanak sağlayan, araştıran, sorgulayan, bilgili, 

ilkeli, duyarlı, yansıtıcı profil özelliğini geliştirmeleri beklenir. Farklı bakış açılarına sahip dürüst 

davranış özellikleri sergileyen öğrenenler, bilgi okur yazarlığı becerilerini öğrenir, bilimsel araştırmaya 

ve bilgi paylaşımına yönelik bir ortam sağlamaya teşvik edilir. 

 

Bodrum Marmara Koleji’nde intihal, sahtecilik, kopya vb. öğrenciye hak edilmemiş üstünlük 

sağlayacak davranışlar kabul edilemez. Bodrum Marmara Koleji’nde herkes (öğrenci, öğretmen, 

yönetici, veliler, diğer çalışanlar) Akademik Dürüstlük kurallarını bilmekle yükümlüdür. Bilmemek bu 

kuralları ihlal gerekçesi olamaz. 

 

Yanlış uygulamalar:  

Kopya çekmek diğer öğrencilere kıyasla hak edilmemiş bir üstünlük sağlamaktır. Yazılı ödevlerde, 

değerlendirmelerde, sınavlarda kopya çekmek başkasının eserini kendi eseri olarak göstermektir. 

Akademik çalıntı da bir tür kopyadır, başka birinin fikirlerini kendine ait gibi gösterip, kaynağını 

belirtmeden gerek aynen, gerekse farklı sözcüklerle nakletmektir. Herhangi bir yarar sağlamasa da 

yanlış akademik davranışa izin verilemez ve etik olarak kabul görmez. Akademik dürüstlük ihlalleri: 

Sınavlar 

 Kurallara uymamak, gözetmeni dinlememek 

 Başlangıç ve bitiş işaretlerinden önce ve sonra çalışmak 

 Test ve sınav sırasında birileriyle konuşmak, işaretleşmek, not göndermek, 

 Bir öğrencinin kağıdından cevapları almak veya almaya teşebbüs etmek, 

 Başka bir öğrenciye sorunların cevaplarını vermek veya sınav kağıdını görmesine izin vermek, 

 Sınavda elektronik haberleşme ile cevapları almak veya cevapları göndermek, 

 Sınav sorularını sınavdan önce ele geçirmeye çalışmak, 

 Sınavdan önce kopya ile yakalanmak, 

 Sınavda başkası ile sınav kağıtlarını değiştirmek,  

 Sınava kabul edilmeyen notlar, malzeme, ekipman vs. getirmek, 

Bu ve buna benzer tüm kopya durumları. 
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       Ödevler 

 Bir başkasının hazırladığı ödevi, projeyi, çalışmayı kısmen veya tamamını kendisi yapmış gibi 

sunmak 

 Hazırladığı çalışmanın bir başkası tarafından kullanılmasına izin vermek, 

 Hazırladığı çalışmada başkasından yardım almak, çalışmayı ücretli ücretsiz başkasına 

yaptırmak,  

 Bireysel olarak yapılması istenen ödevlerin grupla yapılması, yapmayanlara yardım etmek 

 Ebeveynlerin ödevlerde yol gösterirler. Öğrencinin ödevlerini yapmazlar. 

 Ebeveyinlerin kaynak bulmada ve yeni bilgi üretmesinde destek olmaları, 

İntihal (Aşırma) 

 Bir başkasının çalışmasını/fikrini/eserini kendisininmiş gibi göstermek, kullanmak (başka 

kelimelerle olsa, tercüme edilse dahi) 

 Başkası tarafından hazırlanmış ödevi sunmak 

Herhangi bir kaynaktan yararlanıldığında alıntılama kurallarına uymamak (Dipnot, kaynakça 

göstermemek) 

Sonuçların, Datanın, Bilginin Yanlış Ya Da Kendi Lehine Göre Düzenlenerek Verilmesi 

 Hesapların yanlış verilmesi 

 Alıntıların yanlış verilmesi 

 Kanıtların dataların vs. yanlış verilmesi 

Sahtecilik 

 Not dökümü/karne gibi resmi bir evrak üzerinde tahrifat yapmak, belgeleri yok etmek 

 İzinsiz veya ücret ödemeden eser kopyalamak, indirmek, çoğaltmak, dağıtmak, 

 Okunmamış bir metni okumuş gibi yapmak 

 Yukarıdaki davranışların herbirisi için birisine yardım etmek, desteklemek, arkadaşını yardıma 

zorlamak, 

 Yapılan yanlış davranışa göz yummak, tanık olduğu arkadaşını uyarmamak 

Diğer dürüst veya etik olmayan davranışlar 

 Kendi çalışmasını, ödevlerini, test kağıtlarını, vs. başkalarına parayla satmayı önermek 

 Başka öğrencilerin işlerine karışmak, taciz etmek 

 Başkalarının rahat çalışmasına engel olmak 

 Başkasının çalışmasını bozmak, zarar vermek veya yok etmek 

 Yalan söylemek 

 Okulun ismine zarar vermek 

 Yukarıdakilerden herhangi birini yaptırmak için birine yardım etmek veya bunu planlamak 

Akademik Dürüstlük Kurulu 

Akademik Dürüstlük çalışmalarının yürütülmesi için Akademik Dürüstlük Kurulumuz bulunmaktadır.  

 

Akademik Dürüstlük Kurulu üyeleri: 

1. Müdürler 

2. 1/2Müdür Yardımcısı 

3. IB DP ve PYP Koordinatörü 

4. Rehber Öğretmen 

5. Öğretmen temsilcisi 

6. Öğrenci Temsilcisi/ Başkanı 

7. Kütüphane Öğretmeni 
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Kurulun Çalışma İlkeleri 

 

Bu kurulun çalışma süresi 1 yıldır. Her öğrenim yılının başında Okul Müdürü tarafından oluşturulur. 

Yılda 2 kez toplanır. Okulun dürüstlük politikalarına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilir. 

 

Yeni katılan öğretmen, öğrenci, yönetici ve velilere Akademik Dürüstlük kuralları öğretim yılı başında 

oryantasyon çalışmalarında kütüphane öğretmeni tarafından açıklanır. 

Her sene başında bu kuralların yerleşmesi için tekrar çalışmaları yapılır. 

Her yıl Mayıs ayının ilk Haftası “Akademik Dürüstlük Haftası” olarak kutlanır. Resim sergisi, tiyatro 

gösterileri, seminerler vb. faaliyetler ile konunun özümsenmesine çalışılır. 

  

Akademik yanlış uygulamanın yaptırımları 

Akademik dürüstlük ilkesini ihlal eden öğrenciler IB Diploma Programı’nın Genel Yönetmeliği’nin yanı 

sıra, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği (Resmi Gazete 31 

Ocak 1995/22188) ile Sınıf geçme ve Sınav Yönetmeliği’nde (8 Aralık 2004/25664) belirtilen 

yaptırımlara tabidir. 

BODRUM MARMARA KOLEJİ KAYNAKÇA YAZIM STANDARDIMIZ 

Kaynakça, ödev yaparken kullandığımız bilgi kaynaklarını gösteren listedir. Alfabetik dizin halinde 

ödevin sonuna eklenir. 

 

Kitap, internet, dergi, veri tabanı, gazete hangisi olursa olsun, başkasına ait bir sözü, yazıyı veya bilgiyi 

kendimizin yaptığı bir çalışmada kullanacaksak, kime ait olduğunu eksiksiz olarak belirtmek, hukuki ve 

ahlaki yükümlülüğümüzdür. Alıntıları kendi düşünceniz gibi gösterirseniz kopyalama suçu işlemiş 

olursunuz.  

 

Kaynakça yazım standartlarının tüm detayları için öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kütüphane 

öğretmenimize danışabilir, yardım alabilir. 

 

Öğretmenler, ödev değerlendirme formlarında kaynakça yazım kurallarına uyulması gerektiğini 

öğrencilere belirtmekle yükümlüdür. Ödevlerde güvenilirliğinden emin olunmayan kaynakların 

kullanılması kesinlikle yasaktır. Örneğin: wikipedia gibi. 

1. Kaynakça Hazırlama 

Ödevlerde verilen alıntılar ve göndermelerin yapıldığı kaynaklar ile ilgili bibliyografik bilgilerin (yazar 

adı, eser adı, yayın yeri, yayın evi, yayın yılı, vb. ) kaynakçada verilmesi zorunludur.  

 

Kaynakça hazırlarken genelde izlenen yol: yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Adı. Yayın yeri: Yayın evi, 

Yayın yılı şeklindedir. Kitabın ya da başka bir kaynağın başlığındaki kelimeler büyük harfle 

başlamalıdır ve eğik (italik) yazılmalıdır. Kullandığınız kaynakların hangi ortamda yayınlandığını 

belirtmeniz gerekir. (Baskı, Web, PDF. dosyası, Sayısal dosya, Gösteri, CD, DVD, Televizyon gibi.) 

 

Örnek: Eğer kaynağınız bir kitap ve o kitabın bir yazarı var ise: 

Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın adı. Yayın yeri: Yayın evi, Yayın yılı. Baskı. 

Tekin, Latife. Sevgili Arsız Ölüm. İstanbul: İletişim Yayınları, 2014. Baskı. 

2. Metin içi Alıntı-Aktarma Gösterimi 

Alıntı Yapma 

Bulduğumuz bilgiyi o kişinin ağzından aynen aktaracaksak veya bulduğumuz kaynaktan birebir 

yazacaksak buna "Alıntı" denir. Alıntı yaptığımızda, yazdığımız bilgiyi tırnak içinde vermemiz ve 

daha sonrada parantez içinde bilgiyi yazanın, soyadı ve sayfa numarasını yazmamız gerekir.  
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Örnek:  “alıntılanan ifade” (soyadı ss). 

 “Başka kaynaklardan yapılan aktarmalar, rapora alınış şekillerine göre, iki çeşittir (Karasar 47). 

 

    Aktarma Yapma 

Özgün kaynakta geçen metni kendi ifadelerinizle anlatıyorsanız, tırnak içine almanıza gerek yoktur ama 

sorumlu bildirimi alıntı kurallarıyla aynıdır. 

Örnek: Aktarılan ifade (soyadı 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
İlk Yıllar Programı, Akademik Dürüstlük Politikası. 1.Baskı Eylül 2009.. 1. Güncelleme tarihi: 1 Temuz 2011 
2.Güncelleme tarihi: 2 Ağustos 2016 . 3. Güncelleme: 6 Mart 2017. 4.Güncelleme : 30.Haziran 2017. Program 
Standartları ve uygulamaları, 22 Kasım 2017’den  itibaren kullanılır durumda. 

 
 
 

                                                                    27 



32 
 

 

 

 

BODRUM MARMARA KOLEJİ 

ANAOKUL VE İLKOKUL 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI 

Felsefe 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) öğrenme ve öğretme ortamları sağlar. BİT; öğrencilerin bilgiye 

ulaşmasına, araştırma yapmasına, iletişim kurmasına ve problem çözmesine imkân tanıyarak 

öğrencilerin kendi kendine öğrenmesine yardımcı olur.  

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası tüm okul topluluğunu kapsar. Okuldaki tüm bireylerin 

(öğretmen, öğrenci, personel) kurumumuza ait tüm kaynakları kullanma hakkı vardır. Bu kaynakları 

kullanırken kurumumuzun BİT Politikasında belirtilmiş özelliklere uyması beklenmektedir.  

Bodrum Marmara İlkokulu’nda her seviyede Bilişim Teknolojileri ve Maker Space dersi bulunmaktadır. 

Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilere temel bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin yanında 

teknolojiyi doğru kullanma, araştırma yapma, güvenilir bilgiye erişme ve akademik dürüstlük 

konularında eğitim verilmektedir. Bodrum Marmara İlkokulu’nda müfredat eğitimi bilgi ve iletişim 

teknolojisi araçları ile bütünleştirilerek zenginleştirilmiş bir şekilde verilmektedir.  

Tüm IB programlarının amacı, insanlığın, içinde bulunduğumuz gezegenin farkında olarak daha iyi ve 

huzurlu bir dünya amaçlayan uluslararası zihniyete sahip öğrenciler yetiştirmektir. Kurumumuz IB PYP 

öğrenenleri sorumlu dijital vatandaş olmak için, araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, 

ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen vasıflara sahip olmasını 

hedeflemektedir. 

Kurumumuzda tüm derslerde BİT kullanımı müfredata entegre edilmiş olup, dersler teknoloji uyumlu 

olarak işlenmektedir.  

BİT her çocuğun öğrenimini desteklemek ve zenginleştirmek için her müfredatın ayrılmaz bir parçası 

olarak planlanır ve sunulur.  

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Avantajları: 

 BİT, öğrencilerin müfredatta öğrenimini geliştirir. Öğrenim ve öğretim deneyimleri sunmaktadır. 

Öğrencilerin yaratıcılığının gelişimi için araçlar sunar. BİT, öğrencileri motive edebilir. Öz güvenlerini 

geliştirerek öğrenmeye karşı olumlu tutumları teşvik edebilir. Etkin grup çalışması ve katılımcı öğrenme 

için potansiyel sunar. Farklı öğrenen türlerini destekler ve öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için erişimi 

geliştirir.  

Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Öğrenim Stratejileri: 

Öğrenciler, pasif olarak teknolojiden bilgi almaktansa aktif olarak teknolojiyi araç olarak 

kullanmaktadırlar. Bireysel çalışmanın yanı sıra başkalarıyla iş birliği yapmak ve dünyaya bağlanmak  

için teknoloji araçlarını kullanırlar. 

Öğretmen ve Öğrenci Sorumlulukları: 

Gelişen teknoloji ile günümüzde bilginin hızla akması kaçınılmazdır. Bilgiye ulaşım da giderek 

kolaylaşmaktadır. Kaynaklardan alınan bilgilerden yeni bilgiler üretilmektedir. Bu bilgilerin 

kullanılması hususunda bilgiyi üretenlerin haklarının korunması için kurumumuz akademik dürüstlük 
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ilkelerini benimsemiştir. Okulumuzda kişi ve kurumların çalışmalarına saygılı bir şekilde 

yaklaşılmaktadır.  

Bodrum Marmara İlkokulu’nda öğretmenler, akademik dürüstlük ilkelerini benimser ve öğrencilerini 

bu konuda bilinçlendirir. Başkalarının çalışmalarını kendi çalışması gibi sunmadığı gibi öğrencilerinin 

çalışmalarında kullandıkları kaynakları da belirtmesini ister. Öğrencilerine karşı tutarlı ve eşit davranır. 

Yasal yollarla üretilmeyen materyalleri kullanmazlar. 

Öğretmenler, BİT laboratuvarını öğrencilerin gözetimsiz kullanmasına müsaade etmeyeceklerdir. BİT 

derslerinde kullanılan kaynaklar eğitim odaklı olacaktır.  

Okul topluluğundaki bazı personeller farklı hesaplara erişim iznine sahiptirler. Bu şekilde Bodrum 

Marmara İlkokulu adına yapılacak işlemleri tamamlayabilmektedirler.  

Bir hesap sahibi, o hesabın erişim bilgilerini, kurum dahilinde bir meslektaşıyla veya kurum dışından 

biriyle hesabının kullanımına imkan verecek şekilde paylaşmamalıdır. 

Bodrum Marmara İlkokulu öğrencileri ise başkalarından kopya çekmez, özgün çalışmaya önem verir. 

Ödevlerini yapma sorumluluğunu üstlenir, ödevlerini kendisi yapar. İnternet kaynaklarını kullanmayı, 

internet sitelerini değerlendirme kriterlerini bilir. Kaynakça hazırlamayı öğrenir. Çalışmalarında 

yararlandığı kaynakları belirtir. Kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmaz, başkalarının hesabına 

erişim sağlamaya çalışmaz.  

Dijital vatandaş, IB öğrenen profili çerçevesinde; dijital ortamda iletişim kurabilen,  bilgiyi kullanırken 

eleştirebilen ve bilgiyi paylaşan dijital ortamda üretip tüketebilen, dijital ortamda alış veriş yapabilen, 

dijital ortamdan eğitim alabilen ve bu becerileri sergilerken etik kurallarına uyan, hak ve 

sorumluluklarının bilincinde olan kişidir. Öğrencilerimizi dijital vatandaş tanımına uygun olarak 

yetiştirmekte, öğrencileri çözülmemiş konularda araştırma yapmaya yöneltmekte, bu konularda meraklı 

birer birey yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………….. 
İlk Yıllar Programı, Bilişim Teknolojileri Politikası. 1.Baskı Ekim 2016. 1. Güncelleme tarihi: Ekim 2016  
2.Güncelleme tarihi: 1 Kasım 2016    Program Standartları ve uygulamaları, 30 Haziran 2017’den  itibaren kullanılır durumda. 
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Bodrum Marmara Koleji 
MİSYON BİLDİRGESİ 

Bodrum Marmara Koleji olarak misyonumuz Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, ulusal 

kimliğiyle gurur duyan bilgi çağının gerektirdiği donanıma ve küresel bakış açısına ve  21. 

Yüzyıl becerilerine sahip, ana dilde, İngilizce ve modern dilleri etkili kullanarak ulusal ve 

uluslararası platformlarda var olabilen,  bir üst öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenmeyi 

öğrenmiş, ülkesini başarıyla temsil edebilecek dünya vatandaşları yetiştirmektir. " 

 

Bodrum Marmara College 
MISSION STATEMENT 

As Bodrum Marmara Private School, our mission is to raise world citizens who follow the 

principles and reforms of Atatürk, who are proud of their national identity, who are equipped 

with the requirements of information age and the global point of view with 21st century skills, 

who can use English and modern languages effectively and can co-exist within the national 

and the international platforms, who are ready to learn the next level, who have acquired life-

long learning and who are able to represent their country with high honour. 

                                          INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
MISSION STATEMENT 

International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young 

people who help to create a better and more peaceful world through intercultural 

understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and 

international organizations to develop challenging programmes of international education and 

rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become 

active, compassionate and lifelong learners who understands that other people, with their 

differences, can also be right. 

ULUSLARARASI BAKALORYA 
MİSYON BİLDİRGESİ 

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir 

dünya yaratmaya yardımcı olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu 

amaçla, organizasyon, zorlu uluslararası eğitim ve titiz ölçme-değerlendirme programları 

geliştirmek için okullarla, hükümetlerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışır. Bu programlar, 

dünyadaki tüm öğrencileri, farklılıkları ile birlikte başkalarının da haklı olabileceğini anlayan 

etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder. 

 
CA N D I D A T E  S C H O O L  

Bodrum Private Marmara Primary School is a candidate school* for the Primary Years Programme. This school is pursuing authorization 
as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international 
education that Bodrum Private Marmara Primary School believes is important for our students.  Only schools authorized by the IB 
Organization can offer any of its three academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), 
or the Diploma Programme (and in addition the IB Career-related Certificate).  Candidate status gives no guarantee that authorization 
will be granted. 

Zeytinli Caddesi No:60 
48 400  

Tel: 0 252 319 10 10 
(pbx) www.mek.k12.tr 

2015-16-17-18 

http://www.mek.k12.tr/
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