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Okulumuzda eğitim gören öğrenciler teknolojiyi her alanda bilgiye ulaşmak, bilgiyi 
organize etmek, kendi öğrenme sorumluluğunu almak, bilgiyi sunmak, iletişim kurmak için 
kullanır. Adapazarı Özel Enka Okullarından mezun olan her öğrenci teknoloji okuryazarıdır ve 
ihtiyacı olan teknolojiyi etkin kullanır.  
 
Hedefler: 

● Anasınıfından 10. sınıfa kadar devam eden ICT derslerinde öğrencilerimize en yeni 
teknolojilerle güncel içeriğe sahip dersler tasarlamak, 

● ICT derslerinde verilen bilgilerle öğrencilerimize sertifika kazandırmak.(Ortaokulda 
Bilişim Garaj Akademi ile programlama, 3B tasarım, web tasarımı ve elektronik üzerine; 
lisede Halk Eğitim ofis programları, Photoshop, Windows işletim sistemi sertifikaları) 

● Her öğrencinin ihtiyacı olan teknolojiyi kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını 
sağlamak, 

● Okul topluluğunun 21.yy becerilerine sahip olması için gerekli teknoloji ortamını 
sağlamak, 

● Öğretmenlere eğitim teknolojileri alanında profesyonel gelişimleri için destek olmak, 
● Eğitimde teknoloji entegrasyonu için gerekli teknik alt yapıyı sağlamak, 
● Okul tarafından her öğretmene gerekli kurulumları yapılmış bilgisayar sağlamak, 
● Okul bünyesinde iletişimi ve dosya paylaşımını sağlamak amacıyla öğretmenlere ve 

öğrencilere enka uzantılı kurumsal e-mail adresi açmak, 
● Tablet ile eğitim sürecinde teknoloji entegrasyonu konusunda okul topluluğuna 

(öğretmen, öğrenci, veli, idare...) destekte bulunmak  
● Öğrencilerimizin dijital ortamdaki çalışmalarını akademik dürüstlük politikasına uygun 

olarak hazırlamalarını sağlamak, 
● Öğrencilerimizin yıl boyunca Tablet Protokolü’ndeki maddelere uygun davranışlar 

göstermelerini sağlamaktır. 
 
Teknoloji Entegrasyonu: 
 Okulumuzda öğrencilerimiz, öğrenme sürecinde geliştirdikleri becerileri kullanarak 
teknoloji araçları ile eğitim görürler. Öğretmenlerimiz derslerini tasarlarken uygun yerlerde 
teknoloji destekli içerikler oluştururlar. Seçilen teknoloji aracıyla ya da uygulamasıyla tasarlanan 
dersin; öğrenciyi motive etmesi, öğrencinin kalıcı öğrenmesine destek olarak farklı öğrenme 
stillerine hitap etmesi, becerileri geliştirmeye yönelik olması ve zaman açısından tasarruf 
sağlaması beklenir.  
  
 
Ortamlar : 
 

Sınıflar : 
● Sınıflarımızda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bağlanabilmesi için kablosuz 

bağlantı noktaları vardır.  
● Öğrencilerin bağlandığı “enka_tablet” noktasında sosyal medya hesaplarına 

erişim kapalıdır.  
● Öğretmenlerin bağlandığı “enka_ad” noktasında sosyal medya hesaplarına 

erişim açıktır.  
● Güvenlik duvarının web filtreleri tüm okul interneti için aktiftir.  
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● Eğer bir öğretmen istediği bir web adresine güvenlik duvarından dolayı 
erişemiyorsa bu erişimi bilgi işleme açtırabilir.  

● Her sınıfta bir projeksiyon ve bir ses sistemi vardır. Bunların kabloları ve 
kumandaları  o sınıfın öğretmeni tarafından muhafaza edilir.  

● Hemen hemen her sınıfta akıllı tahta vardır. Bunların kabloları ve kumandaları  o 
sınıfın öğretmeni tarafından muhafaza edilir.  

● Yoklamalar  “OBİS” web aracı üzerinden yapılır. Her öğretmenin bir kullanıcı adı 
vardır. Bu kullanıcı adına tanımlanmış ders programı üzerinden öğretmenler 
online yoklama alırlar.  

 
Laboratuvarlar:  

● Laboratuvarlarımızda kablosuz ağ bağlantısı, akıllı tahta, projeksiyon ve ses 
sistemi vardır.  

● Öğretmen bilgisayarları laboratuvarlarda ses ve görüntü sistemine kolayca 
entegre edilir.  

 
Kütüphane: 

● Okul kütüphanelerinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanması, kaynaklara 
ulaşması için bilgisayarlar bulunmaktadır.  

● Kütüphane kaynak tarama programı okul web sitesi üzerinden öğrenciler ile 
paylaşılır. http://progibm.enka.k12.tr/yordam.htm linkinden kaynak taraması 
yapılabilir.  

● Online kaynaklara erişim için kütüphane web sayfamızda Britannica Online 
linkleri vardır. Öğretmen ve öğrencilerimiz bu linklere bilgisayarlarından ya da 
tabletlerinden ulaşabilirler.  

 
Koridorlar:  

● Öğrenci ve öğretmenlerimizin teneffüslerde ve öğle aralarında internete 
erişimlerinin sağlanması için okulun tüm koridorlarında kablosuz bağlantı 
noktaları mevcuttur.  

  
Bölüm Odaları: 

● Bölüm odalarında öğretmen bilgisayarları için kablolu ve kablosuz internet 
bağlantıları vardır.  

● Bölümlerde ve o bölüme en yakın noktada renkli bir network yazıcı vardır. 
Öğretmenler bu yazıcılardan internet olduğu sürece çıktı alabilirler. Bu yazıcıların 
kurulumu, bakımı ve onarımı bilgi işlem tarafından yapılır.  
 

 
Kaynaklar:  
 Donanım: 

● Her öğretmenimizin bir okul bilgisayarı vardır. Bu bilgisayar öğretmenin adına 
işletme tarafından zimmetlenir ve eğitim öğretim yılı boyunca tatillerde de 
öğretmende kalır.  

● Her öğrencimizin kendisinin temin ettiği bir tableti vardır. Mağdur öğrencilerimizin 
tableti okul tarafından alınır.  
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● Okulumuzda öğrencilerimizin derslerde tasarladıkları ürünleri çıkarabilecekleri üç 
boyutlu yazıcı ve üç boyutlu kalemler bulunmaktadır. 

● Bölümlerdeki öğretmenlerin ihtiyaç duydukları donanımlar (mikroskop, optik 
okuyucu vb.) seminer döneminde bölüm başkanı tarafından bütçeye eklenir. 
Satın alınacak donanım talep eden kişi ve bilgi işlem yetkilisi tarafından araştırılır. 
Satın alma işlemi eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilir.  

  
Yazılım:  

● Her öğretmenin bilgisayarına gerekli programlar bilgi işlem tarafından kurulur.  
● Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz Google ürünlerini ( Plus, Drive, Sites, 

Calendar, Classroom) kurumsal “enka uzantılı” hesapları ile kullanırlar.  
 
Online, Offline  Kaynaklar:  

● Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kütüphane kaynakları arasından “Yordam” 
programı ile tarama yaparak offline kaynaklara kütüphaneden ulaşabilirler.  

● Kütüphane bünyesinde web sitesinde yayınlanan “Britannica” online kaynağına 
da tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz erişebilir.  

● Her senenin başında ders öğretmenleri kendi iTunes U kurslarını açarlar. Bu 
kursları öğrencileri ile sene başında paylaşırlar. Yıl boyunca bu kurslara ders 
öğretmenleri materyaller ekler. Bu materyallere öğrenciler tabletleri üzerinden 
istedikleri zaman online olarak erişirler.   

 
Profesyonel Gelişim: 
 Okul İçi Eğitim: 

● Seminer dönemlerinde Bilişim Teknolojileri ekibi ve lider öğretmenler işbirliği ile 
derslerde eğitim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili kurslar verilir.  

● Eğitim öğretim yılı içerisinde bölümlere destek vermek için iki haftada bir kez IT 
Saati uygulaması yapılır. Bu toplantılarda uygulamalar (apps) ve web araçları 
tanıtılır, örnek çalışmalar yapılır.  

● Eğitim öğretim yılı içerisinde ayda bir defa tüm öğretmenlerin katılımı ile “teknoloji 
kullanımı örnek uygulamalar paylaşımı” yapılır. Tüm öğretmenler bu toplantıya 
katılır. Her ay en az üç öğretmenin uygulama örnekleri bu buluşmada paylaşılır.  

  
Okul Dışı Eğitim: 

● Eğitim teknolojilerinin kullanımı, derslere entegrasyonu ve uygulama örnekleri ile 
ilgili olarak düzenlenen eğitim ve seminerler okul yönetimi, bilişim teknolojileri 
ekibi tarafından takip edilerek okul topluluğu ile paylaşılır.  

● Her yıl düzenlenen “Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu”, “Eğitim Teknolojileri 
Zirvesi”, “Eğitim Teknolojileri Platformu”, “EdTechIst” konferanslarına  sunumlarla 
ya da izleyici olarak katılım sağlanır.  
 
 

 İhtiyaca Yönelik Eğitim: 
● Seminer dönemlerinde öğretmenlerin ihtiyacı olan teknoloji eğitimleri çalıştığımız 

danışmanlık firmaları, eğitim kurumları tarafından verilir. Bunun organizasyonu 
okul yönetimi ve bilişim teknolojileri ekibi ile yapılır.  
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Roller ve Sorumluluklar: 
Yönetim:  

●  Adapazarı Özel Enka Okullarında okul yönetimi, öğretmenlerin eğitimi ve mesleki 
gelişimlerinin desteklenmesinden sorumludur. 

●     Adapazarı Özel Enka Okullarında okul yönetiminin tüm üyeleri, yazılı ve sözlü 
anlatımda dil politikasının gereğine uygun davranır ve öğrencilere örnek olurlar.   

● Adapazarı Özel Enka Okullarında okul yönetimi bir teknoloji entegrasyon 
programı olan Apple Distinguish Programın organizasyonundan sorumludur. 

●    Adapazarı Özel Enka Okullarında MYP koordinatörü, ICT Politikasının 
maddelerinin güncelliğini gözden geçirerek, uygun değişiklikler için bilgilendirme 
yapar.  

 
Öğretmenler: 

● Tüm öğretmenler derslerinde eğitim teknolojilerini kullanarak derslerini 
zenginleştirir.  

● Öğretmenler okula kazandırmak istedikleri eğitim teknolojilerini araştırıp bölüm 
başkanı ve bilişim teknolojileri bölümü ile paylaşırlar.  

● Tablet ile eğitim yapılan sınıflarda her öğretmen kendi ders materyallerini 
öğrencilerle paylaşmak için iTunes U, Google Classroom ve çeşitli app 
uygulamalarını kullanır. iTunes U kursları sene başında bilişim bölümü tarafından 
açılır. Yıl boyunca öğretmenler bu kursa materyallerini ekler.  

 
Öğrenciler: 

● Sene başında tablet kullanımı ile ilgili olarak kendilerine verilen “Politikayı” okur, 
anlar; velisine imzalatır, kendi imzalar. Böylelikle ortak alanda teknoloji kullanımı 
ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmiş olur.  

● Öğrenciler toplu alanda sosyal medya kullanımı ile ilgili sorumluluklarını bilirler. 
Okul sınırları içinde ve okul etkinliklerinde (geziler, etkinlikler vb) öğretmen ve 
arkadaşlarının izni olmadan sosyal medya paylaşımlarında bulunmazlar.  

● Her öğrenci kendi tabletinden sorumludur. Öğrenciler tabletlerini her gün okula 
şarjlı bir şekilde getirirler.  

 
Veliler: 

● Sene başında tablet kullanımı ile ilgili olarak öğrenciler ile paylaşılan “Politikayı” 
okur, anlar ve imzalar.  

 
Teknoloji Lideri Öğretmenler: 

● Her bölümden teknolojiye yatkın bir öğretmen o bölümün teknoloji lideri seçilir. 
● Teknoloji liderleri bilişim teknolojileri bölümü ve okul idaresi ile çalışırlar.  
● Her ay bir araya gelip süreç değerlendirmesinde ve bilgi paylaşımında bulunurlar.  
● Bölümlerindeki öğretmenlerin eğitim teknolojileri alanında desteklenmelerini 

sağlarlar.  
 

Teknoloji Lideri Öğrenciler: 
● Bilişim Teknolojileri öğretmenleri tarafından her şubeden teknoloji alanında 

kendini geliştirmiş ve deneyimli iki öğrenci seçilir.  
● Bu öğrenciler yıl boyunca yeni teknolojiler konusunda eğitim alır. 
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● Sınıfın teknoloji lideri öğrencileri okul topluluğuna bilişim ve teknoloji alanında 
destek olur. Sınıfta ya da etkinliklerde oluşabilecek sorunlara müdahale edebilir, 
problemlerin çözümü için öncülük eder.  

 
 

Bilişim Teknolojileri Bölümü: 
● Bilişim teknolojileri bölümleri, bir bölüm başkanı ve bir bilişim teknolojileri 

öğretmeninden oluşur.  
● Tasarım ve bilişim derslerine girerler.  
● Eğitim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip edip okuldaki diğer bireyler ile 

paylaşırlar.  
● Bölümlerle düzenli toplantılar yaparak eğitim teknolojileri ihtiyaçlarına destek 

olurlar.  
 
Bilgi İşlem: 

● Adapazarı Özel Enka Okulları yöneticilerinin talep ettikleri donanım ve yazılımları 
tedarik ederler.  

● Okuldaki sistemlerin kurulumu ve bakımı için ilgili kurumlarla iletişime geçerler.  
● Okulun donanım sorunlarına müdahale ederler.  
● Öğretmen bilgisayarlarına ilgili yazılımları yüklerler.  
● Öğrenci hesaplarını exchange üzerinde oluştururlar.  

 
 
Ölçme Değerlendirme:  

● Teknoloji entegre edilmiş derslerde kısa sınavlar, taramalar, anketler ve çeşitli 
web araçları ile yapılır.( Kahoot, Tea Mobile, Socrative, Google Form...) Ders 
öğretmenleri tarafından bu uygulamalarda hazırlanan sorulara öğrenciler 
tabletleriyle erişir. Bu sistemlerin en güçlü yanları değerlendirme, raporlama 
kısmıdır. Tüm sonuçlar öğrencilerle paylaşılır.  

● Eğitim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili  yılda iki kez öğrenci, öğretmen ve velilere 
anket uygulanır. Bu anketlerin sonuçları öncelikli olarak teknoloji liderleri ve okul 
yönetimiyle; sonrasında da tüm okul toplumu ile paylaşılır. Anket soruları 
teknoloji ekibi tarafından oluşturulur.  

 
Web Sayfası ve Sosyal Medya Yönetimi: 

Web Sayfası:  
● Ders içi ve ders dışında yapılan etkinlik yazıları sorumlu öğretmen tarafından çift 

dilde hazırlanarak sosyal medya sorumlusuna ve yabancı diller çeviri sorumlusu 
öğretmene elektronik postayla iletilir.  

● Gelen web haber yazısı ve resmi en kısa sürede resmi web sayfamıza ICT 
öğretmenleri tarafından eklenir. 

 
Facebook: 

● Okulumuzun resmi Facebook adresi, https://www.facebook.com/enkaadp ‘dir.  
● Bu sayfa, sosyal medya sorumluları tarafından yönetilir.  
● Etkinlik sahibi öğretmen tarafından ICT öğretmenlerine iletilen web haberi resmi 

Facebook hesabına eklenir. 
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Twitter: 
● Okulumuzun resmi Twitter hesabı, @enkaadp ‘dir.  
● Bu sayfa, sosyal medya sorumluları tarafından yönetilir.  
● Etkinlik sahibi öğretmen tarafından ICT öğretmenlerine iletilen Twitter haberi 

metni ve varsa fotoğrafı etkinlik tamamlanmadan resmi Twitter hesabına eklenir. 
 
Youtube Kanalı: 

● Okulumuzun Youtube kanalı 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 
açılmıştır. Okul içinde gerçekleşen etkinlikler ve öğrencilerle paylaşılmak istenen 
içerikler bu kanala eklenir. 

 
 

 
 

 
Bu politika her eğitim öğretim yılının başında ve gerek duyulan diğer zamanlarda, ilgili 

kişiler tarafından güncellenir. 
 


