
 

 

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

…………… MERKEZ İLÇE BİYOLOJİ DERSİ ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU 

I. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR 

 

Toplantı No   : 1 

Toplantı Tarihi  : 27 / 08 / 2020 

Toplantı Yeri   :  

Toplantı Saati  : 15.00 

Toplantıya Katılanlar : 

 

GÜNDEM MADDELERİ : 

1) Açılış ve yoklama 

2) 2019 – 2020 Eğitim öğretim yılı toplantılarında alınan kararların gözden geçirilmesi 

3) 27 / 08 / 2019 tarihli Zümre toplantıları yönergesinin gözden geçirilmesi 

4) İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması 

a) Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlar ile gezi, gözlem, deney, inceleme planları 

arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin görüş ve öneriler 

b) Ders programlarının ve derslerin birbirlerine paralel olarak yürütülmesinde bölgede 

bulunan ders araçlarından, laboratuvar, spor salonu, kütüphane, işlik vb. imkânlardan 

planlı bir şekilde yararlanılmasına ilişkin görüş ve öneriler 

c) Bölgedeki eğitim öğretimin planlanmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı - 

paylaşımına dair görüş ve öneriler 

d) Ölçme ve değerlendirmede birlikteliğin sağlanmasına yönelik görüş ve öneriler 

5) Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirler 

6) Proje ve performans ödevlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar 

7) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi 

8) Zümre ve alanlar arası işbirliği 

9) İş sağlığı ve güvenliği 

10) 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim 

etkinliklerinin planlanması 

11) Dilek ve temenniler 

12) Kapanış 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  

1) Toplantı Zümre Başkanı ……………………….. tarafından açıldı. Yapılan yoklamada tüm 

öğretmenlerin hazır bulunduğu görüldü. 

 

2) 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı zümre toplantı tutanakları …………………… tarafından okundu. 

Bu toplantılarda alınan kararlara uyulduğu görüldü. Yazılı sınav sorularının ve cevap 

anahtarlarının zümre öğretmenlerince programda belirtilen kazanımlara uygun biçimde birlikte 

hazırlandığı, sınav sonuçlarının belirlenen süre zarfında öğrencilere duyurulduğu ve bu noktada 

ortak bir anlayışın geliştirildiği ifade edildi.  

 



 

 

Sınav analizlerinin sonucunda öğrenme eksikliği görülen konu ve kazanımlarla ilgili sınıflarda 

uygun tekrarların yapıldığı ifade edildi. 

 

Yıllık ve günlük planların hazırlandığı, ders ve konunun özelliğine göre uygun yöntem ve 

teknikler kullanılarak öğretim programındaki kazanımlara uygun davranış değişikliklerinin 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenmiştir. Bu noktada …………………….., derse hazırlıklı 

girmenin ve programı temel almanın zaman ve emek tasarrufu açısından çok önemli olduğuna 

vurgu yapmıştır.  

 

Sene içerisinde konunun özelliğine göre deney ve gözlemlerin yapıldığı öğrencilerin öğretme 

öğrenme sürecinde aktif rol almasının başarıyı artırdığı vurgulandı.  

 

Öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme formlarının uygulanmasının 

öğrencinin kendisi ve arkadaşları ile ilgili algılarını fark etmesi noktasında faydalı olduğu ifade 

edildi. 

 

3) 27 / 08 / 2019 tarihli haliyle Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri 

Yönergesi incelendi. Gündem maddelerinin uygun şekilde hazırlandığı görüldü. 

 

4) İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması konusunda; 

 

 

a) Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlar ile gezi, gözlem, deney, inceleme planları 

arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin ………………………… 

söz alarak öğretmenler arası iletişimin kuvvetlendirilmesi yıl içerisinde etkileşimin 

devamlı hale getirilmesi ve fikir alış verişlerinin ortak bir platformda devam etmesinin 

önemine değindi. Gezi gözlem ve deney planlarının hazırlanmasında okul ve çevre 

imkanlarının dikkate alınmasının önemine değinildi. 

 

b) Ders programlarının ve derslerin birbirlerine paralel olarak yürütülmesinde bölgede 

bulunan ders araçlarından, laboratuvar, spor salonu, kütüphane, işlik vb. imkânlardan 

planlı bir şekilde yararlanılmasına ilişkin olarak ……………………….. söz alarak 

okullarımızda laboratuvar planlarının mutlaka yapılması gerektiğini ve sınıfların 

kullanım saatlerinin belirlenmesini ifade etti. Coğrafi konum olarak birbirine yakın 

okulların imkanlarının planlama dahilinde ortak kullanımının öğrenciler açısından fayda 

sağlayacağı ifade edildi. 

 

 

c) Bölgedeki eğitim öğretimin planlanmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı - 

paylaşımına dair ……………………………….. söz alarak sene içinde iletişim kanallarının 

sağlıklı biçimde kullanımına dikkat çekti. 

 

d) Ölçme ve değerlendirmede birlikteliğin sağlanması hususunda geçen yıl yapılan ortak 

sınavların eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanmasında ve dengeli yürütülmesinde 



 

 

faydalı olduğu ifade edildi. Sonraki dönemlerde de benzer uygulamaların fayda 

sağlayacağına olan inanç dile getirildi. Yazılı sınavlarda kullanılacak soruların mutlaka 

kazanım temelli ve özgün olmasının önemi hatırlatıldı. 

 

5) Bu yıl başarıyı daha da artırmak için aşağıdaki önlemlerin alınmasının fayda sağlayabileceği 

zümre öğretmeni ……………….. tarafından belirtildi. 

 

 Okula ve derse devamın sürekliliğinin sağlanması 

 Okul kurslarına devamın titizlikle takip edilmesi ve veli irtibatının sağlanması 

 Sınav sonuçlarının öğrenci ile birlikte değerlendirilmesi kazanım eksikliklerinin 

giderilmesi 

 Motivasyon programlarının yapılması 

 Eksik kalan konuların tamamlanması için planlama yapılması ve kontrol edilmesi 

 Anlatılan konularla ilgili bol test sorusu çözülmesi 

 Derse günlük çalışma alışkanlığının kazandırılması 

 Sorunların giderilmesi için rehberlik servisi ile iş birliğinin yapılması 

 Deneme sınavlarına katılımın ciddiye alınmasının sağlanması 

 Mesleklerle ilgili bilgilendirmenin yapılması 

 Üniversite gezilerinin yaptırılması ( imkanlar dahilinde ) 

 Ailenin aktif olarak sürece dahil edilmesi 

 Uzaktan eğitim araçlarının etkin şekilde kullanımı 

 EBA ve EBA Akademik Destek platformlarından faydalanılması 

 

6) Öğrenci başarısının artırılması ve program kazanımlarının amacına ulaşabilmesi için proje ve 

performans görevlerinin öğrencinin aktif şekilde çalışabileceği ve yeni ürünler ortaya koyabileceği 

şekilde belirlenmesi kararı alındı.  

 

Bu görevlerin öğrencide sadece bilişsel alanda değil, duyuşssal ve sosyal anlamda da gelişimine 

katkı sunmasının önemi üzerinde duruldu.  

Proje ve performans değerlendirilmesinde zümrece kullanılacak olan puanlama ölçeklerinin sene 

güncellenmesine karar verildi. 

Öğrencilerin yıl içerisinde ortaya koyacakları materyallerin okulların uygun yerlerinde 

sergilenmesinin uygun olacağı ifade edildi.  

Öğrencilerde çevre duyarlılığı geliştirecek proje ve etkinliklerin planlanması kararı alındı. ( Atık 

yağ toplanması………… vb ) 

7) Eğitim sürecinin en önemli boyutu eğitim kalitesidir. Eğitim kalitesi ise eğitime tabi 

tutulmuş kişilerin, kendi eğitimleri ile ilgili bilgi, beceri ve davranışlarıyla toplumun 

ihtiyaç ve isteklerine beklenen düzeyde ve derecede cevap verebilmeleri olgusudur 

Kaliteli eğitime olumlu ve olumsuz etki eden çok sayıda faktör olduğu hatırlatılarak 

zümre öğretmenlerince bu konuda aşağıdaki durumlar değerlendirilmiştir.  

Öğretmenler bireysel öğrenme eksikliği gördükleri alanlarda hizmet içi ve online kurslar 

yoluyla kendi bilgi ve becerilerini geliştirmelidir. 



 

 

Eğitim öğretim süreçlerinde teknolojik gelişmelerden istifade edilmeli, öğretmenlerin bu 

konudaki yeterlilikleri artırılmalıdır. 

Derslerin işlenişinde programa ve sınırlılıklarına bağlı kalınmalı, öğrenci ve eğitim 

seviyesinin üzerinde bilgi verilerek öğrencilerin ilgisi azaltılmamalıdır. 

Uygulamaya yönelik çalışmalar imkânlar dâhilinde bireysel olarak yaptırılmalı, öğrenci 

tüm duyu organları ile öğrenme sürecinin içerisine dâhil edilmelidir. Bu süreçlerde her 

öğrenci kendini ifade etme imkânı bulmalıdır. 

Esas amaç sınav değil öğrenme süreci olmalıdır. Süreç boyunca ara değerlendirmeler 

yapılmalı, öğrenme eksiklikleri giderilmelidir. 

Velilerle yapılacak işbirliği mutlaka eğitim sürecinin kalitesini olumlu etkileyecektir. Bu 

nedenle süreç boyunca veliler ile kurulacak iletişim son derece önemlidir. 

Öğrencilere hem zümre öğretmenlerince hem de rehberlik servisi ile işbirliği içinde 

yapılacak rehberlik faaliyetlerini önemi hatırlatıldı. 

Dünyanın sürekli bir gelişme içinde olduğu gerçeği dahilinde, eğitimin okulla bitmeyen, 

bütün hayat boyunca süren bir süreç olduğu, okullarda öğrenilen bilgiler bir süre sonra 

yetmemeye başladığı düşünüldüğünde hayat boyu öğrenmenin önemine değinildi. 

Öğrencilere zamanı iyi kullanma alışkanlığı kazandırılması gerekliliği ifade edildi. 

8) Biyoloji dersi konuları itibariyle birçok zümre öğretmeniyle iş birliği yapılmasına olanak  

vermektedir.  

 

Bu düşünceyle; Atatürkçülük ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarıyla ilgili olarak Tarih 

zümresiyle, organik ve inorganik bileşikler konuları işlenirken Kimya zümresiyle, 

solunum, sindirim, boşaltım sistemleri konularında Kimya zümresiyle, kalıtım, ünitesinde 

matematik zümresiyle, hücre zarından madde geçişi konusunda fizik zümresiyle, biyolojik 

çeşitlilik ve ekoloji ünitelerinde coğrafya zümresiyle, iş birliğine gidilecektir. 

Belirli gün ve haftalarda gerek duyuldukça tarih öğretmenleriyle görüş alışverişi 

yapılacaktır. 

 

9) Okulda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin sorumlu birimlerce alındığı, laboratuvar 

kullanımı konusunda sene başında her sınıfa bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağı, 

zümre öğretmenlerinin bu konudaki dikkatli tutumunun öğrencilere örnek olacağı ifade 

edildi. 

 

Covid – 19 salgını sürecinde hem zümre öğretmenlerinin hem okulun diğer çalışanları ile  

öğrencilerin sağlığını korumak maksadıyla maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması 

ve el hijyeni noktasında maksiumum duyarlılık ve özen gösterilmesi, öğrenci ve diğer 

çalışanlara bu konuda rehberlik yapılması iş güvenliği noktasında önemli görülmektedir. 

 

Öğrencilerin çözümünü istediği sorular için sosyal mesafe korunarak yardımcı olunması 

yerinde olacaktır. 



 

 

Derslerde bireysel eşyaların ( kalem, silgi vb ) ortak kullanılmasına izin verilmemesi 

bulaşma riskini azaltacaktır. 

 

10) 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim 

etkinliklerinin planlanması hususunda aşağıdaki görüşmeler sağlanmıştır. 

 

Öğrenme doğal bir süreçtir. Beynin doğal işlevi öğrenmektir, ancak herkes aynı yolla  

öğrenmez. 

 

Her öğrenci için öğrenme-öğretme deneyimlerinin tasarımında dikkate alınması 

gereken öğrenme ve kişilik biçimleri vardır. 

 

Zengin öğrenme çevreleri, destekleyici ve güdüleyici öğretmenler olduğu zaman,  

öğrenciler öğrenme görevini gerçekleştirebileceklerdir. 

 

Bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında ders 

bazında gerçekleştirilecek olan uzaktan eğitim etkinlikleri şu şekilde planlanmıştır. 

 

Ev ortamında basit araç gereçlerle güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek 

deneylerin ödev olarak verilmesi ve bu sayede öğrencinin farklı duyularını da öğrenme 

sürecine dahil edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak maeryaller sayesinde öğrenme ve 

etkileşim süreci zamandan bağımsız hale getirilecektir. 

Konuların temel davranışlarını sorgulayan soru tipleri özenle seçilecek ve konu 

sonlarında soru çözümleri yapılacaktır. 

EBA Akademik Destek ve EBA içerikleri ile birlikte kazanım kavrama testlerinden 

maximum şekilde faydalanılacaktır. 

Uzaktan çevrimiçi eğitim araçları vasıtasıyla öğrencilerle etkileşim süresi 

mümkün olduğunca uzatılacaktır. 

Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmeleri için gerekli 

motivasyon çalışmaları yapılacaktır. 

Güvenli platformlardan temin edilen eğitici videoların linkleri konu ile bağlantı 

seviyesine göre öğrencilerle paylaşılacaktır. 

Farklı öğrenme biçimlerine göre ders işleniş yöntemi ve materyalleri mümkün 

olduğunca çeşitlendirilecektir. 

Ders materyalleri içerisinde kazanım odaklı soruların hemen çözümü yapılacaktır. 

Öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerini planlamaları noktasında rehberlik 

yapılacaktır. ( Kontrol listeleri hazırlamalarını sağlamak gibi ) 

Bilginin sade, en kısa yoldan ve kazanımların amacına uygun şekilde aktarılması 

sağlanacaktır. 

 

13)  Zümre başkanı ………………………, kurul üyelerine ilave etmek istedikleri başka bir konu olup 

olmadığını sordu. Kurul üyeleri söyleyecek başkaca sözlerinin olmadığını beyan ettiler. 



 

 

14)  Toplantıya, 2020 – 2021 Eğitim Öğretim yılının, öğrencilerimize, okulumuza, vatanımıza ve 

milletimize hayırlı olması temennileriyle son verildi. 

 

SIRA ADI SOYADI OKULU İMZASI 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Bu tutanak örnek olarak bireysel kullanım amacıyla 

hazırlanmıştır. Her ne suretle olursa olsun diğer site ve sosyal 

medya platformlarında paylaşılması yasaktır. 

Sitemize ait materyallerin diğer site ve platformlarda izinsiz 

ve kaynak belirtilmeden paylaşılması sonucu dosyanın Word 

biçimi paylaşılmamıştır. 


