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Murat YİĞİT

Konya İl Millî Eğitim Müdürü

Bir toplumun eğitim seviyesi, o toplumun

gelişmişlik düzeyini belirler. Uluslararası rekabet

gücüne sahip ülkelerin temelinde kurumsal

yapılar, bunları etkileyen teknolojik yenilikler ve

yenilenen iş gücü gibi faktörler rol alıyor.

Teknolojik yeniliklerin etkisiyle okulların ve

eğitimin çehresi giderek değişirken zaman ve

mekân sınırları da ortadan kalktı. Çağın

gereklerine uygun eğitim kurumlarını,

geleceğimizin teminatı öğrencilerimizle

buluşturabilmek gayesiyle çalışmalarımızın

yönünü 21. yy becerilerini destekleyecek şekilde

planlamamız gerekiyor.

Okul binalarının fiziksel donanımı, günümüz toplumunun beklentilerini

karşılayacak ve öğrenme öğretme sürecini destekleyecek nitelikte

olmalıdır. Öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmayan

okullar, hem aidiyet duygusunun gelişmesini hem de akademik başarıyı

etkilemektedir. 31 ilçesiyle geniş bir coğrafyaya sahip olan ilimizde okullarımızın

arasında fiziki imkân ve öğrenme farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıkları en

aza indirmek, tüm eğitim faaliyetlerini bir sistemden takip etmek, verileri hızlı

analiz etmek amacıyla Bizim Okulumuz Projesi hazırlanmıştır. Bu bağlamda,

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, “Okul Merkezli Gelişim Projesi”

sloganıyla okullarımızı çok yönlü değişim ve gelişime entegre ettik. Bizim

Okulumuz Projesiyle fiziksel ve akademik olarak iyileşme; değişim ve gelişimi

destekleyen uygulamaları yazılım sistemi üzerinden paylaşarak 21. yy

yeterliliklerine sahip okul ortamları oluşturma; sosyal, kültürel ve sportif

faaliyetlerle yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri sosyal ve toplumsal anlamda

güçlendirme amaçlanmıştır.

Büyük bir özveri ile görevlerini icra eden saygıdeğer öğretmenlerimize, kıymetli

yöneticilerimize, sevgili öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim camiasına

projemizin hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

TAKDİM



Okan TEKKALAN

Konya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

SUNUŞ

Günümüz bilgi çağında toplumsal ve teknolojik

alanda yaşanan hızlı değişimler, bireylerin

hayatlarını yeniden yapılandırmalarını gerekli

kılmaktadır. Geleneksel anlayış, eğitim

stratejileri, öğretim uygulamaları ve ilkeler de

zaman ile mekâna göre değişiklik göstermektedir.

Eğitim, zekâyı geliştiren ve karakteri

olgunlaştıran çok yönlü işleviyle bireylerin

değişimi anlayarak hayatı ona göre

anlamlandırma sürecinde toplumun bütününe

nüfuz ederek değişimlerde uyumu

kolaylaştırmaktadır. 

Eğitimde rehberlik edecek liderlere duyulan gereksinim, her zamankinden daha fazladır.
Eğitim liderleri, nitelikli insan gücünü yetiştirme potansiyelini bünyesinde barındıran okulların
kimlik oluşturmasını, istikamet çizmesini sağlayacak kişilerdir. Okullardan asıl beklenen
yenilikçi, hayal gücünü doğru yönetebilen, değerleri yüksek, farklı düşünen ve üreten bireyler
yetiştirmesidir. Nurettin Topçu, okulu öğretileceklerin içeriğinden binaların şekillerine kadar,
milletin karakteristik özelliklerini yansıtan bir değişim ve dönüşüm merkezi olarak görür
(Göktaş, 2019). Okul, eğitimin merkezindeki mekânlar olarak toplumumuzun bilgi ve kültür
ihtiyaçlarını kendi koşulları içinde yapacakları köklü değişimlerle karşılayacaklardır. 

"Hakikat şu ki, millet bünyesinde inkılâplar mektepte başlar ve her milletin, kendine özel olan
mektebi vardır. Millî mektep, zihniyet ve örflerde, metotları ve müfredatıyla, terbiye prensipleri
ve psikolojik temellerde, hatta binasının yapı tarzıyla kendini başka milletlerinkinden ayırır."
Yapılan her yenilik ve proje, gelişimin mührünü taşımaktadır. Bizim Okulumuz Projesi’nde
esas olan, her okulun kendi şartlarına göre değişimi gerçekleştirmesi ve okul merkezli
bir sistemdir. Tasarlanan web sistemi, okulların zaman içerisindeki gelişimlerinin takibini
sağlayacak ve okulları dinamik tutacaktır. Okulların fiziksel durumunun bireysel yetenekleri
destekleyecek ve akademik başarıyı artıracak şekilde düzenlenmesi; okul öncesi eğitimin
yaygınlaştırılması, sosyal, kültürel, sportif çalışmalar projenin temelini oluşturacaktır.

Projenin hazırlanmasında emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyor; katkı sağlayacak eğitim
yöneticilerimize, uygulamalarıyla ufuk açacak öğretmenlerimize, eğitime her daim destek olan
velilerimize ve geleceğimizi şekillendirecek öğrencilerimize “Bizim Okulumuz”u emanet
ediyorum.



PROJENİN GEREKÇESİ



Var olduğu andan itibaren kendisini bir eğitim ortamının içinde bulan insan,
hayatını devam ettirebilmek ve çevresiyle ilişki kurabilmek için bilmediklerini
öğrenmeye, öğrendiklerini beceriye dönüştürmeye, davranış ve değer
geliştirmeye ihtiyaç duymuştur. Toplumlar, bireyin etkileşimi sonucunda oluşmuş
ve onun gelişimine paralel olarak büyümüş, gelişmiş ya da yok olmuştur. Bireyle
başlayıp toplumun meydana geldiği bu süreçte eğitim, en vazgeçilmez ve
birleştirici unsur olmuştur.  

“Eğitimin bir tek konusu vardır, o da hayattır. Geniş anlamıyla eğitim, hiçbir
konudan dışlanamayandır. Eğitim araştırmayla başlayıp araştırmayla bitmelidir.
Kültür; düşünmenin, güzelliği algılamanın ve duygunun ürünüdür. Yalnızca iyi-
bilgilendirilmiş insan, dünyanın en yararsız beynidir. Çok konu öğretme, ama
öğrettiğin konuyu iyi öğret. Geçmiş zamana ait bilgiler, bizi ancak geleceğe
hazırlar.”1 Alfred North Whitehead (İngiliz Matematikçi)

Gelişen teknolojiyle birlikte, insanın kendini gerçekleştirmesini sağlayan her şey
hızla değişmektedir. Eğitim, bu değişimden payını alırken bireyin bilgi ve
becerilerini artırma rolü, günümüzde yeterli olmamakta geleceğin
sosyoekonomik yapısına da katkı sağlaması beklenmektedir. Eğitim; bedensel,
zihinsel, duygusal ve ruhsal yapıyı bütüncül olarak geliştirerek bireysel;
bireyi millî ve evrensel kültüre uyumlu hâle getirerek toplumsal; girişimci,
üretici, bilinçli vatandaşlar yetiştirerek ekonomik işlevini yerine getirmekte
ve ülkelerin geleceğini şekillendirmektedir.
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En eski çağlarda bile bir arada öğrenmenin gereği olarak okullara
rastlanmaktadır. Eğitimin hem fiziksel hem de manevi temeli olan ve zaman geçtikçe
daha büyük önem kazanan okul, hayat boyu öğrenmenin bir gereği olarak sadece
öğrencilerin değil toplumdaki her yaştan bireyin gelişimine hizmet eden bir merkez
hâline gelmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman,
ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman ve mekân insanla mevcuttur.” sözü,
insanın zamanın kıymetini bilerek eline geçen fırsatları değerlendirdiğinde zamanda ve
mekânda güçlü eserler bırakabileceğinin gerçekliğini yansıtmaktadır. Okulun etki alanı
düşünüldüğünde muazzam bir güce sahip olduğu görülmektedir.

Okul, toplumdaki bireylerin eğitilmesi işlevini üstlenen kurumların ortak adıdır
(Schlechty, 2006). Okullar, toplum tarafından onaylanan bilgi, beceri ve değerleri
bir program içinde harmanlayarak toplumun eğitsel beklentilerine cevap verir
(Balyer, 2018, s. 20; Çağlar, 2001; Özdemir, 2007; Tanner, 2009). Okul bu işlevini
yerine getirirken de etkili eğitim programlarına, bu programları hayata
geçirebilecek yetişmiş insan gücüne, programlarının niteliğine uygun okul
binalarına ve donanımına ihtiyaç duyar (Akar-Vural ve Sadık, 2003; Özdemir,
2007). Eğitim yöneticileri, eğitim sistemindeki değişikliği sadece program ve nitelikli
öğretmen açısından ele alırken, okulun fiziksel çevresinin öğrenci güdüsü, başarısı ve
performansı üzerindeki etkisini göz ardı etmektedirler (Şensoy ve Sağsöz, 2015, s. 89;
Tanner, 2009).

Okul binalarının fiziksel donanımı, günümüz toplumunun beklentilerini
karşılayacak ve öğrenme öğretme sürecini destekleyecek nitelikte olmalıdır.
Öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmayan okullar, hem aidiyet
duygusunun gelişmesini hem de akademik başarıyı etkilemektedir. 

5

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü



“Esasında okul binası, üç ayrı ekosistem içinde yer almaktadır. Bu ekosistemlerden ilki,
okulun kendi bahçesinin içinde yer alan fiziksel ekosistemidir. İkincisi, öğrencilerin bir şeyler
öğrendiği eğitim-öğretim ekosistemidir. Üçüncü ekosistem ise okulun iletişim ve etkileşimde
bulunduğu toplumsal ve fiziksel çevresidir (Anonim, 2006a). Üç ekosistem birbiriyle
ilintilidir. Fiziksel çevre denilince öğrenmenin gerçekleştiği yer akla gelmektedir. Bu öğrenme
ortamı bir evdeki herhangi bir bireye ait bir “öğrenme odası” olabileceği gibi, binlerce
öğrenciye ait bir üniversite kampüsü de olabilmektedir. Bu öğrenme yeri bir okul binası olarak
ele alındığında ortaya üç farklı ilişki çıkmaktadır. Öncelikle binaların onu kullananlarla yakın
bir ilişkisi bulunmaktadır. Bir binanın dizaynı çok iyi tasarlanmalıdır. İlk kez gelenler bile
binanın kuruluş şeklini kolayca anlayabiliyorlarsa, iyi bir bina inşa edilmiş demektir. Bina
içindeki alanların kullanıcıların, mevcut ve olası ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde
tasarlanması önemlidir. İkinci olarak, binaların yakın çevreleriyle de dikkate değer bir ilişkisi
vardır. Okul çevresindeki yerler, öğrencilerin ilişkilerini ve etkinliklerini destekleyici
nitelikte olduğunda okul binası ve çevresi arasında etkin bir ‘iletişi’ kurulabilmektedir.
Son olarak, binaların içinde bulundukları büyük toplumla da önemli bir ilişkisi bulunmaktadır.
Toplum açısından yararlı okul binaları ise, daha az enerji kullanan ve daha az kirliliğe neden
olan yapılardır (Anstrand ve Kirkbride, 2002). Bir okul tasarlanırken fiziksel çevrenin de
içinde olduğu ekosistemlerin dikkate alınması yerinde olacaktır.” 

“Okulun kendinden beklenen görevi yerine getirebilmesi için eğitim kurumunun sahip
olduğu fiziki imkânlar, kazanımlarla ve süreçle uyum içinde olmalıdır. Bu yönü ile
öğrenme-öğretme ortamlarının başarısı, etkin bir mekân tasarımını zorunlu kılmaktadır
(Yenice, 2013, s. 430). Baykal (1995), çağdaş okul bina ve donanımının, amaçlanan
kazanımların gerçekleştirilmesini kolaylaştırıcı nitelikte olması, okul binalarında öğrenci,
öğretmen ve yöneticilerin genel ya da özel ihtiyaçlarını karşılayacak ortamların (laboratuvar,
kütüphane, spor salonu, atölye, oyun ve tiyatro salonu, yemekhane, vb.) bulunması
gerektiğini belirtmektedir. Özellikle eğitsel alan içinde yer alan sınıflar, laboratuvarlar, iş
atölyesi ve toplantı salonları, spor salonları, oyun ve tiyatro salonu, müzik odaları, kütüphane,
yemekhane, kantin, revir, hobi bahçeleri vb. mekânlar, okun önemli fiziki donanımıdır (Akbaba
ve Turhan, 2016; Işık, 2004, s. 62; Maxwell, 2016, s. 207). Ünlü eğitimci Frobel’de, çocuğun
gelişimi açısından doğa ile temasına vurgu yapmıştır (Karatekin ve Çetinkaya, 2013, s. 308).
Tanner (2009) ve Cipani’de (2008), okullarda özellikle çocukların spor yapmalarına ve sosyal
faaliyetlerde bulunmalarına olanak sağlayacak geniş ve kapalı alanların önemine işaret
etmektedirler.”
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' 'Zekâ, değişime uyum

sağlama yeteneğidir.''



Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2005-2006 döneminden itibaren uygulamaya başladığı program
geliştirme çalışmalarında yapılandırmacılık (constructivism) esasına dayalı yeni bir program
anlayışı benimsemiştir. Kökleri çok eskilere dayanan yapılanmacılık, bir bilgi kuramı olarak
gelişmeye başlamış, zamanla öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdığına ilişkin bir yaklaşım
halini almıştır (Önkuzu, 2015, s. 74; Perkins, 1999, s. 8; Simpson, 2002). Bu yaklaşıma dayalı
geliştirilen eğitim programlarında öğrenciyi merkeze alan “çoklu zekâ kuramı, proje tabanlı
öğrenme, anlamlı öğrenme ve iş birliğine dayalı öğrenme” gibi öğrenme modelleri esas
alınmıştır. 

Çoklu zekâ kuramına göre, tüm bireylerin farklı zekâ yeterlilikleri vardır. Bu yeterlilikleri
geliştirmek için çeşitli öğretim faaliyetleri ve okulun fiziksel donanımına ihtiyaç
duyulmaktadır.

Gardner’in belirlediği zekâ alanları şunlardır:

Zekâ Alanları, Okulun F�z�k� Ortamı ve Öğrenme

1. Sözel/Dilsel (Linguistic/Words) Zekâ: Bu zekâ alanında, kelimeleri etkili kullanma esastır.
Sözel zekâ alanında düşünceleri, duyguları, açık ve kapalı anlamları etkili yansıtabilme
yeterlilikleri önemlidir (Armstrong, 2000; Checkley, 1997; Talu, 1999). Sözel-dil zekâsı güçlü
olan bireyler işiterek, konuşarak, okuyarak, tartışarak ve başkaları ile karşılıklı iletişime ve
etkileşime girerek öğrenir ve geliştirilir.

2. Mantık-Matematiksel (Logical-Numbers) Zekâ: Mantık-matematiksel becerileri öne çıkar.
Bu zekâ alanında iyi olan birey sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal
ilişkiler kurma, hipotezler üretme, problem çözme, eleştirel düşünme, sayılar, geometrik
şekiller gibi soyut sembollerle tanışma, bilginin parçaları arasında ilişkiler kurma becerisi
yüksektir (Checkley, 1997; Lazear, 1997; Selçuk ve diğerleri, 2004; Talu, 1999; Taşdemir,
2007).

3. Görsel-Uzamsal (Spatial-Pictures) Zekâ: Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle
düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir (Checkley, 1997;
Lazear, 1997; Talu, 1999). Uzamsal zekâ, görsel düşünme ve şekil/uzay özelliklerini şekil ve
grafiklerle ifade etme, çizme, boyama ve şekil verme gibi davranışları kapsar.
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5. Müziksel-Ritmik (Musical-Rhythmic) Zekâ: Ritim algısı öne çıkar. Bu zekâ alanında
sesler, notalar, farklı sesleri tanıma, yeni sesler ve ritimler üretme becerisi baskındır. Ders
etkinliklerini ve okul donatısını, bu zekâ alanına uygun olarak geliştirerek, dersleri bir müzik
eşliğinde işlemek, bir olayı bir şarkının sözleriyle, bir çalgı aletiyle anlatmak, bir şarkı
bestelemek veya müzikle okuma yapmak bu zekâ alanına katkı sağlayacaktır (Checkley,
1997).

6. Sosyal-Kişilerarası (Interpersonal-People) Zekâ: Grup içi etkinliklerde belirleyicilik,
organizasyon ve düzenleme gücü, önemli günleri hatırlama ve etkinliğe dönüştürme, her
durumda iş birliği yapma, etkili iletişim kurma, insanların düşüncelerini, duygularını ve
davranışlarını okuma/anlam, yorumlama, yansıtabilme ve paylaşma, bu alanın temel
özellikleridir (Checkley, 1997; Lazear, 1997).

7. Özedönük-Kişisel (Intrapersonal-Self) Zekâ: Bu zekâ alanı, bireyin kendisini tam ve
doğru olarak algılamasıyla ilgilidir. Kendilik algısı, duygu ve düşüncelerin farkında oluş, zayıf
ya da güçlü bireysel yönlerin iyi analizi esastır. Bağımsız çalışma ve hayal kurmak öğrenme
etkinliğini artırabilir (Checkley, 1997; Lazear, 1997).

8. Doğacı (Naturalistic-Flora and Faauna) Zekâ: Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma
ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir (Checkley, 1997). Bu alanla ilgili
etkinliklerin başarısı, doğayla bütünleşmiş mekânların kullanılmasıyla yakından ilişkilidir
(Örneğin, hobi bahçeleri ve botanik parkları gibi) (Bümen, 2002, s. 18; Checkley, 1997;
Demirel ve diğerleri, 2006, s. 126; Karatekin ve Çetinkaya, 2013).

9.Varoluşsal/Varoluşçu (Existential/Spiritual) Zekâ: Gardner, henüz kesin sonuçlandırma-
mış olduğu bu zekâ alanını, insan canlısının var olduğu günden beri aradığı “anlam”
arayışıyla ilişkilendirmektedir. Gardner'a göre varoluşçu zekâ, kişinin var olmak, yaşam, ölüm
ve sonsuzluk gibi temel sorulara verdiği cevaplarla, evren karşısında bireyin aldığı tavırla ve
verdiği mücadelelerle kendini gösterir (Adcoc, 2014; Gardner, 2011).

4. Bedensel-Kinestetik (Bodily-Movement) Zekâ: Genelde spor zekâsı olarak kabul
edilmekte ve zihin-kas koordinasyonu esastır. Beden dilinde ve ritmik hareketlerde kendini
gösterir. Yani, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir
(Checkley, 1997; Talu, 1999, s. 166). Bu zekâ alanıyla ilgili yapılacak etkinlikler, bedenin
kullanmasına imkân vermelidir.
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Her birey için öğrenmeyi sağlayacak mutlaka bir yöntem vardır. Monoton bir eğitim sistemi
içinde öğrenmekte zorluk yaşayan, ilgisini geliştirebilecek bir alan bulamayan ve eleştirel
düşünmeye dayalı faaliyetlerden uzak okul ortamında büyüyen bireyler okulla bağ
kuramayacaklardır. Okulların fiziki ortamı mümkün olduğunca tüm zekâları geliştirmeye
yönelik olarak tasarlanırsa bireylere potansiyellerini geliştirme fırsatı doğacaktır. Bir okulun
teknolojik olarak yapılandırılması, düşünme becerilerini ve yeteneği destekleyecek nitelikte
donatılması, yaparak yaşayarak öğrenmeye uygun nitelikte tasarlanması eğitimin geleceğe
dönük hedeflerini gerçekleştirmeyi kolaylaştıracaktır.

21. Yüzyıl Okul M�mar�s�n�n Özell�kler�

Mekân, insan davranışlarını etkilemektedir. Okul mimarisi eğitim için büyük önem
taşımaktadır. Bir öğrenme yeri olan okullar; çocukların kendi yeteneklerinin farkına
vardıkları, deneyimlerini birbirleriyle paylaştıkları, deneysel çalışmalarda bulundukları,
yeni bilgiler öğrenmelerine imkân tanıyan ortamlar olmalıdır. Çocuklar okulda
sosyalleşebilmeli; hayal güçlerini, düşünme yeteneklerini geliştirebilmelidirler. Onları
motive edebilecek, işlevsel, esnek, estetik değer taşıyan mekânlar, değişen eğitim
sistemi ve felsefesiyle entegre olabilmelidir. Bu beklentilerle dizayn edilen okullar,
öğrencilerin zevkle okula gelmesini sağlayacak ve başarılarının artmasına olumlu
katkıda bulunacaktır.

Okul yönetimi tarafından yapılacak tüm değişimler, estetik ve sadelik kavramları ön plana
alınarak yapılmalıdır.

Bir araştırmaya göre; gereğinden fazla süslenmiş sınıfların öğrencileri çok fazla görselliğe
maruz bırakarak hafızalarını ve odaklanma becerilerini etkilediği görülmüştür. Çalışmayı
yürüten psikologlar Pedro Rodrigues ve Josefa Pandeira, yaşları 8 ile 12 arasında değişen 64
çocuğu iki gruba ayırarak onlardan dikkat ve hafıza becerileri gerektiren görevleri yerine
getirmelerini istediler. Gruplardan birinin bulunduğu odanın duvarları araba, müzikal
enstrümanlar ve ağaçlar gibi sıradan nesneler ve manzaralardan oluşan çok sayıda resimle
süslendi. Diğer bir yandan, kontrol grubunun bulunduğu duvarlar ise boş bırakıldı. Süssüz
duvarlı odadaki öğrencilerle karşılaştırıldığında, süslü duvarların olduğu odadaki çocuklar tüm
testlerde daha kötü bir performans sergilediler. Bu, fazla sayıda görsel uyaranın dikkat
dağıtıcı olabildiğini göstermektedir.
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Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, çocukların çevreleriyle bütünleşmiş görsel dikkat
dağıtıcı unsurları göz ardı etmekte zorlandığına işaret etmiştir. Sınıflar ilgi çekici olmalıdır,
dikkat dağıtıcı değil! Bu elbette, tüm duvarların boş olması demek değildir. 2015 yılında
İngiltere’deki bir araştırma ekibi tam 153 sınıfı analiz etti ve duvarlarda belli miktarda süsleme
bulunmasının öğrenciler için en faydalı seçenek olduğunu keşfetti. "Duvarlardaki görseller
sınıfa canlı bir hava katmak için tasarlanmalı, ancak fazla karmaşık bir hisse de yol açmamalı.
Duvarın yaklaşık yüzde 20 ile 50'lik bir kısmı boş bırakılmalı.” olarak araştırma sonuçlarını
açıklamışlardır.

Okul duvarları nasıl olmalıdır?

• Öğrencilerin çalışmaları sergilenmelidir.

Öğrenciler, öğrenmeleri konusunda daha fazla sorumluluk hissetmekle kalmayıp aynı zamanda ders
konularını da daha iyi hatırlayacaklardır.

• İlham verici rol modeller kullanılmalıdır.

Panolara kahraman ve liderlerin fotoğraf ya da sözlerinin asılması özellikle öğrencilerin geçmişleri ve ilgi
alanlarını da içeriyorsa onlara daha derin bir aidiyet ve ilham duygusu aşılayacaktır. Ortak yönler
bulunmaya çalışılmalı ancak simgesel veya klişe şeylerden kaçınılmalıdır.

• Kargaşadan kaçınılmalıdır.

Duvar alanının en az yüzde 20'si boş bırakılmalıdır ve farklı sergilerin arasında yeterince boşluk
sağlanmalıdır ki düzensiz görünmesinler. Daha fazla süsleme ekleme dürtüsüne karşı koyulmalıdır, duvarı
doldurmak yerine fazlalıklar kaldırılmalıdır.

• Çizelge, harita, diyagram gibi görsel yardımcılar kullanılmalıdır.

Dikkati dağıtmayan ders verici niteliğe sahip olan posterler, öğrenmeyi destekleyebilir. Fayda
sağlamayanlar ise mutlaka kaldırılmalıdır.

• Gün ışığından faydalanılmalıdır.
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Tarihimizin en kadim şehirlerinden biri olan Konya, eğitim ve 
kültürün de merkezi olmaya devam etmektedir. Konya’nın 
eğitimine yeni bir soluk getirecek Bizim Okulumuz 
Projesi (Okul Merkezli Gelişim), okuldan başlayan 
bir dönüşüm başlatacaktır. Okullarımızın fiziksel 
durumunun yeniden gözden geçirilip akademik 
başarıyı ve bireysel yetenekleri destekleyecek 
şekilde düzenlenmesi; okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılması; okulların ihtiyaç duyduğu 
projeler; sosyal, kültürel, sportif çalışmalar 
ve gönüllülük faaliyetleri projenin 
omurgasını oluşturacaktır.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
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Özenle hazırlanan her çalışma, eğitimde karşılaşılan
sorunları çözmede büyük katkı sağlayacaktır. Öz

varlığının farkında, geçmişinden ve toplumsal
değerlerinden ilham alarak geleceğe yön 
veren nesiller yetiştirmek; “biz” bilinciyle 

dayanışma ve birlikte gelişme yeteneklerini
 ön plana çıkarmak; okullar arasındaki 

imkân ve öğrenme farklılıklarını azaltmak; 
okulların fiziki, akademik ve sosyal 

koşullarını geliştirmek projenin 
dayandığı gerekçelerdir.
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Bir ülkede değişim ve gelişim isteniyorsa bu hiç kuşkusuz eğitimle başlayacaktır. Eğitimin
merkezinde de okul olacaktır. Güçlü Türkiye için okulu merkeze alan güçlü bir sisteme ihtiyaç
duyulmaktadır. Pedagojik kaygılar yanında bilimsel, teknolojik gelişmeler de okul ortamlarının
fiziksel düzeninin yanı sıra nitelik ve niceliğine ilişkin standartların da artmasını
gerektirmektedir. Okulların örgütsel amacı varlığını sürdürmek, yönetsel amacı ise hizmeti
daha geniş bir kesime yaymak ve daha nitelikli bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu bağlamda
okullarımız gelişim ve değişimlerini paylaşabilecekleri bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. 
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması Özel İhtisas
Raporu: “Dünyada yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyal dönüşüme uyum sağlayan,
analitik ve sosyal-duygusal yetenekleri gelişmiş bireyler yetiştirmek” vizyonu ve “tüm bireylere
eşit şartlarda nitelikli eğitim fırsatı sunmak” misyonu kapsamında eğitim sistemimizin gelişime
açık alanlarına vurgu yapmaktadır. Söz konusu vizyon ve misyon dâhilinde, eğitim
sistemindeki kalitenin sağlanabilmesi için politika önerileri aşağıdaki gibidir:

Bizim Okulumuz (Okul Merkezli Gelişim) Projesi Konya Valiliği himayelerinde, Konya İl Millî
Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülecek olup okulu
merkeze alarak fiziksel ve akademik olarak iyileşmeyi; değişim ve gelişimi destekleyen
uygulamaları yazılım sistemi üzerinden paylaşarak 21. yy yeterliliklerine sahip okul ortamları
oluşturmayı; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri
sosyal ve toplumsal anlamda güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bilişsel ve sosyal-duygusal yeteneklerin geliştirilmesine yönelik erken çocukluk
dönemi yatırımlarının desteklenmesi,
Öğretmen nitelikleri artırılarak eğitim ve öğretim sürecinin iyileştirilmesi,
Eğitim bütçesinin getirisi en yüksek olan alanlara yoğunlaştırılması,
Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullar arasındaki kalite farkının
azaltılması,
Müfredatın ve öğrenme ortamlarının etkin tasarımı ile öğrenmeyi teşvik edecek
şekilde düzenlenmesi,
Okul yönetiminin niteliğinin artırılması ve özerkliğinin sağlanması,
Politikaların veriye dayalı olarak oluşturulması, izleme değerlendirme ve etki analizi
çalışmalarının etkin kullanılması.
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Özel Amaçlar: 

Dünyada yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyal dönüşüme uyum sağlayan,
analitik ve sosyal-duygusal yetenekleri gelişmiş bireyler yetiştirmek.

Tüm bireylere eşit şartlarda nitelikli eğitim fırsatı sunmak.

Okul müdürlerinin gelişimlerini desteklemek ve okul müdürlüğünü bir meslek olarak
cazip kılmak; destek ve iletişim ağlarının kullanımını yaygınlaştırmak.

Okul içi değerlendirme, okul dışı değerlendirme, okul liderliği gelişim süreçlerini
takip etmek.

Gelişime yönelik değerlendirme, performans yönetimi, hesap verebilirlik ve
iyileştirme amaçlı takdir ve değerlendirme sağlamak.

Eşgüdümlü düzenlemeler, yönetim, biçimlendirme/mimari, yetkinlikler ve
becerilerin farkına varılmasını sağlamak; sonuçların kullanımı ve uygulama
stratejilerini geliştirmek.

Okullarda gönüllülük faaliyetleri kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmalarını
artırmak. 

Eğitim seviyesine göre zaman kaynağı, insan kaynağı ve materyal kaynaklarını
etkili ve verimli kullanmak.

Okulun iç ve dış mekânlarında iyileştirme yaparak  öğretimin verimliliğini, akademik
başarıyı ve motivasyonu artırmak.

Okulun zenginleştirilmiş ortamlarında yapılacak sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerle etki ve katılımı artırmak.

Okul liderliğini desteklemek, olumlu okul ortamını canlandırmak, öğretmen
kalitesini artırmak, sınıfta etkin öğrenme stratejilerini sağlamak, okulları ebeveyn
ve topluluklar ile ilişkilendirmek özel amaçlardandır.
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Okul ve aile toplumun aynası. Okulun varlık nedeni de aile
kadar hayati öneme sahip.

 
Dünyanın ve ülkemizin, aileden başlayarak toplumun bütün

alanlarında sağlıklı düşünen, dayanıklı ve güçlü kişilik yapısına
sahip bireylere ihtiyacı vardır. Okul ve aile bu ihtiyacı sağlayan iki
temel kurum. Ailelerin değişen ve gelişen günümüz koşullarında,

okullarla iş birliği içinde olmasını sağlamak hayati önem arz
ediyor. 

 
Okulla aile arasında iş birliğini sağlamak, çatışmaları önlemek,

öğrencinin eğitimi için gereken sorumlulukları paylaşmak, öğrenci
velilerini eğitim konusunda aydınlatmak birliktelik duygusunun
verdiği güvenle kültürel ve sosyal bağlarımızı güçlendirecektir. 

Bireyleri her türlü zararlı madde bağımlılığına götüren psikososyal
problemlerin çözümünde aile ve okul dayanışmasıyla tam bir

mücadele başlatabiliriz. 
 

Çok güzel bir bahçeye sahip olmak isteyen bir kişi, sadece oradan
zararlı otları temizleyerek amacına ulaşamaz. Ayrıca orada verimli

bir şekilde yetişecek çiçekler ekmelidir. Bu çiçeklerin gerektiği
zaman sulamasını yapmalıdır. Burada asıl olan çiçek

yetiştirmektir. 
 

Gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda gelişmesi, korunması
ve yetişmesi açısından okullarımızın yapacağı çalışmalar Bizim

Okulumuz Projesi kapsamında gönüllülük faaliyetleri ile
desteklenmiştir.
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PROJENİN İLKELERİ



Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi için öncelikli olarak fiziksel ortamı
zenginleştirmek; sonrasında süreç yönetimi ile birlikte gelişen okullarda
öğrencilerin edindikleri bilgi, beceri ve potansiyellerini kullanarak yetişmesine
imkân sağlar. Okullarımızın iç ve dış her alanının gelişerek, öğrencilerimize 21.
yy becerilerini kazandırmaya yardımcı olacak ilkeler doğrultusunda projenin
temellendirilmesi esastır.

Kurumsal Özgünlük
Akademik Alt Yapı
Çoklu Zekâ Destekli Öğretim
Çevre Estetiği
Okul İçi Estetik
İş Birliği
İnovasyon
Sosyal Kültürel Yetkinlik
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PROJENİN UYGULAMA
YÖNTEMİ

 



1. Ekiplerin Kurulması

Okul Merkezli Gelişim Projesi il, ilçe ve okul ekiplerinin kurulması. Okullarda akademik çalışmalar, fiziksel
ortam iyileştirmeleri, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler, projeler
ve gönüllülük faaliyetlerinin koordine edilmesi ve takibinin yapılması.

2. Komisyonlardan Görüş Alınarak Okulların Gelişim Kriterlerinin Belirlenmesi

Akademik başarı, fiziksel ortam iyileştirmeleri, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, sosyal kültürel ve
sportif faaliyetler, projeler ve gönüllülük faaliyetleri başlıklarında tüm kademelere özel olarak okul
merkezli gelişim kriterlerinin hazırlanması ve bu okullardan oluşturulacak komisyonlardan görüşlerin
alınması.

3. Proje Web Sisteminin Hazırlanması

Okullarda "fiziki ortam iyileştirmeleri, akademik faaliyetler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, projeler
ve diğer faaliyetler, gönüllülük faaliyetleri, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması" başlıklarında durum
tespitinin yapılması ve gelişimin web sistemi üzerinden takip edilmesi.

4. Proje Web Sisteminin İlçe Ekiplerine Tanıtılması

Okullarının gelişim takibinin yapılacağı web sisteminin ilçe ekiplerine tanıtılması.

5. Okulların Genel Bilgilerinin Web Sistemine Aktarılması

Projede iyileştirme yapılacak alanlarla ilgili kriterler doğrultusunda okulların mevcut durumlarının ve genel
bilgilerinin web sayfasına işlenmesi.

6. Okulun Öncelikli Hedeflerinin Belirlenmesi

İlçe ekipleri ve okul yönetimleri tarafından okulun öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerin
belirlenmesi ve web sitesine bilgi girişinin yapılması.

7. Okulların Akademik Başarı Durumlarının Takip Edilmesi

Akademik başarı izleme il, ilçe ve okul ekipleri kurulması; hazırbulunuşluk, kazanım değerlendirme ve
deneme sınavları yapılarak akademik başarı durumlarının takip edilmesi, gerekli önlemlerin alınarak
uygulanması.
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8. Okulların Eğitim Öğretim Ortamlarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmesi

Her okulun kendi ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda eğitim öğretim ortamlarının iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi konusunda gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmesi ve okullara rehberlik
edilmesi.

9. Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve okullaşma oranının artırılması konularında
gelişimin sağlanması.

10. Okullarda Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Gerçekleştirilmesi

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yürütülen sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlere katılım sağlanması. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okulların kendi
faaliyetlerini planlaması ve gerçekleştirmesi.

11. Projeler ve Diğer Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yürütülen projeler ve diğer
faaliyetlere katılım sağlanması.

12. Okulların Kendi Problemlerini Tespit Etmesi ve İhtiyaçları Doğrultusunda Çalışmalar Yapılması

Okullarda STK , AFAD, Kızılay, Yeşilay vb., Millî Manevi Değerleri Koruma ve Yaşatma ile Sosyal Hizmetler
yönelik yapılan faaliyetlere katılım sağlanması.

13. Okul İdaresi Tarafından Gerçekleştirilen Hedeflerin Görsellerle Desteklenerek Web Sistemine
İşlenmesi

Okulların çok yönlü gelişimi adına belirlenen hedefler gerçekleştirildiğinde web sistemine görsellerin
aktarılması.

14. Okulların Gelişim Durumlarının Değerlendirilmesi

Okulların gelişim durumlarının takip edilmesi ve değerlendirilmesi.
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