
Yeşilyurt Açı Kolejinde, bütün öğrencilerimizin yüksek başarı hedefine giden yolda, 
potansiyellerinin tümünü kullanmaları için en iyi şartların sağlanmış olduğu bir öğrenme 
sistemini yürütmek ve geliştirmek en önemli hedefimizdir. Bunun için öğrenme teknolojilerinin 
sağladığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin ve böylece öğrencilerin daha iyi öğrenme 
performansı göstermelerinin yolları üzerine sürekli çalışıyoruz. 

Teknoloji, öğrenmeyi dönüştürmek için 
güçlü bir araçtır 

Eğitimciler ve öğrenciler arasındaki ilişkileri ilerletmek, öğrenme 
ve iş birliği yaklaşımlarımızı yeniden keşfetmek, eşitlik ve erişilebilirlik 
boşluklarını küçültmek ve öğrenci deneyimlerini güçlendirmek için 
bir teknoloji vizyonu oluşturduk. Teknoloji yoluyla öğrencilere, 
sınırsız öğrenmenin kapılarını açarak okulda sunulan eğitimin her 
zaman ilerici ve sürdürülebilir olmasını sağlamak ve böylece eğitim 
dünyasına ilham veren okullardan biri olmak istiyoruz.  

2019-20 Eğitim-Öğretim Yılı başlangıcından itibaren Microsoft Education ile iş birliğine giderek, 
okulumuzdaki eğitim uygulamalarını zenginleştirmek için Office 365 araçlarını kullanacağız. 

Seçkin araçlar ile istenilen zaman ve 
mekânda sağlanan üretkenlik


Office 365 Eğitim, okul çalışmalarını paylaşmaya ve 
bunlar üzerinde iş birliği yapmaya olanak tanıyan bir 
servisler bütünüdür. Öğretmenler ve öğrenciler için 
hazırlanmıştır, güçlü araçlarla doludur ve her cihazdan  

erişilebilir. Office 365 lisansı öğrencilerimiz için ücretsiz 
sunulacaktır. 

TEKNOLOJİ 
PROGRAMI 

2019-20

Eğitim dünyasının geleceği her yere erişimle 
ilgili olacak. Bulut teknolojileriyle birlikte 

dünya bizim sınıfımız oluyor.



Teknolojiyle, 21.yy'a uygun öğrenme 
ortamlarını tasarlıyoruz


Bilgiye ulaşmanın çok kolay hale geldiği 
günümüz şartları, okulları öğrenciler için daha 
anlamlı ortamlar haline getirmemizi zorunlu 
kılmaktadır. Eğitimde teknoloji kullanımının 
yaygınlaşmaya başlaması, okullarda bir 
dönüşüme gitme ihtiyacı ortaya çıkarıyor. İşte 
bu dönüşüm, teknolojinin sağladığı imkânları 
öğretimde etkili bir biçimde kullanma ve 
öğrencileri bir üretim sürecinin içine dâhil 
edip, onlar için çağa uygun öğrenme 

ortamları tasarlamakla gerçekleşecektir. 

Neden teknoloji sorusuna yanıtlarımız şunlardır: 

* 21. yüzyılda eğitim ve öğretimin geleneksel araç ve yöntemlerle sınırlanmaması gerekir. 
* Teknolojinin akıllı ve verimli kullanımı eğitime güç katıyor, başarıyı yükseltiyor. 
* Şu anda öğrencilerin girmeye hazırlandıkları işlerin %50'den fazlası çeşitli teknoloji becerileri 
gerektiriyor. Bu anlamda teknoloji okur-yazarlığı çok önemli bir nitelik halini aldı. 
* En iyi eğitim, her çocuğa dokunabilen ve her yerde-her zaman erişilebilir olandır. 
* Gelecekte öğrenme bireyselleştirilmiş, eğitim ise sosyal olacak. Her öğrenciye ihtiyacı olanı ve 
her öğrenciye farklı eğitim vermeyi hedeflemek, teknolojinin gerçekten de çok işe yaradığı bir 
noktadır. 
* Teknolojiyi kendi başına bir değer olarak değil; derin kavramsal bilgiyi artırmanın, kaliteli ve 
güncel eğitimi çok daha taşınabilir yapmanın, sınıfları daha insancıl kılmanın yolu olarak 
görüyoruz. 
* Öğrenciler teknolojiyle öğrenirken, öğrendiklerinin farkına varmazlar. Bağımsız öğrenme 
ortamında yaptıkları şeylerden keyif alırlar ve aynı zamanda öğrenirler, üretirler. Office365 
paketiyle öğrencilerimiz sunular oluşturabilmekte, zaman ve mekan farketmeksizin online 
işbirlikli çalışmalar yapabilmekte, proje raporları yazabilmekte ve dünya ile iletişim 
kurabilmektedir; üstelik bunların hepsini masaüstü bilgisayarlardan veya taşınabilir cihazlardan 
yapabilmektedir. 
 
Teknoloji ile... 

  Öğrenciler daha hızlı, daha verimli ve daha kolay öğreniyorlar. 
  Öğretmenler daha etkili ölçme-değerlendirme yaparak eğitimi kişiselleştirebiliyorlar. 
  Öğrencilerin motivasyonu ve öz güveni daha yüksek oluyor. 
  Öğrenme iletişimi ve iş birliği artıyor. 
  Öğrenciler daha çok beceri kazanıyor. 
  Eğitim şeffaflaşıyor, okul-veli iş birliği ve iletişimi güçleniyor.



KULLANACAĞIMIZ BAŞLICA OFFICE 365 ARAÇLARI 
Microsoft Eğitim, tüm öğrenciler için daha iyi öğrenme sonuçları elde etmeye olanak verir ve 
öğretmenlerin sınıf zamanını dönüştürmelerine yardım eder. Aynı zamanda öğretmenlere, sınıf 
zamanından en iyi şekilde yararlanmaya olanak verir ve öğrencilere kendi öğrenimlerini 
yönlendirmeleri için daha fazla kontrol sağlar. 
 

 

OFFICE 365 ARAÇLARI HAKKINDA 
Outlook: Outlook tüm e-postaları, takvim etkinliklerini ve dosyaları bir araya getirerek etkili bir 
dijital iletişim imkânı sunar. 
* Her öğrenciye özel Outlook e-posta hesabı kurumumuz tarafından tanımlanmıştır. 
* E-posta erişimi velilere de açıktır. 
* Mobil uygulaması (Telefon, tablet) mevcuttur. 

Teams: Ödevler, geri bildirimler, birlikte çalışma, yazışma, canlı dersler, 
toplantılar, dosya paylaşımı için tek bir merkez görevi gören Teams, 
öğrenci katılımı üzerine geniş deneyimler sunar. 
* Öğrenciler Office 365 hesabıyla, öğretmenleri tarafından Teams üzerinde 
oluşturulan sanal sınıflara katılacaklardır. 
* Tüm ders içeriklerine, ödevlere, notlarına, sınıf duyurularına Teams 
üzerinden ulaşabileceklerdir. 
* Öğrenciler Teams üzerinden öğretmenleriyle yazışma ve görüntülü-sesli 
konuşma yoluyla kolayca iletişim kurabilecektir. 
* Veliler Teams üzerinden tüm sınıf çalışmalarına erişim 
sağlayabilecektir. 
* Mobil uygulaması mevcuttur.  

OneDrive: Bulut depolama, dosya paylaşımı, online çalışma ve iş birliği alanı 
sunar. Öğrenciler tüm çalışmalarını kendi bulut alanlarında arşivleyerek 
portfolyolarını oluşturabilirler.  
* Her öğrencinin sınırsız kullanım OneDrive bulut alanı olacaktır. 
* Tüm sınıf dokümanları, dijital defterler OneDrive üzerinde depolanır.  
* Mobil uygulaması mevcuttur.  

OneNote: Öğrenci ve öğretmenlerin dijital defter olarak kullanacakları Office 365 aracıdır. 
OneNote, ders planlarını ve ders içeriklerini dijital not defterinde organize etmeye olanak 
sağlar. Öğretmenler OneNote üzerinde bir sınıf defteri oluşturup öğrencileriyle paylaştıklarında, 
öğrenciler sınıfın defterine otomatik olarak kaydolurlar. Öğretmen ve öğrenciler OneNote 
üzerinde ister çevrimiçi, isterlerse çevrimdışı çalışabilirler. 

Outlook Teams OneDrive OneNote Forms



* Öğrenciler Office 365 hesabıyla OneNote üzerinde oturum 
açtıktan sonra kullanmaya başlayabilir.  
* Defter üzerinde sınıf kitaplığına ve iş birlikli çalışma alanına 
erişim sağlayabilirler.  
* Dijital defter üzerinde yapılan her değişiklik her bir 
ekleme anında senkronize olur ve deftere erişimi olan 
kişiler tarafından görülür. 
* OneNote sınıf defteri Teams üzerinde entegre 
olduğundan öğrenci ve veliler Teams üzerinde sınıf 
defterlerini takip edebilirler. 
* Mobil uygulaması mevcuttur. 

Forms: Testler, anketler için kullanılan bir araçtır. Öğretmenler Forms kullanarak öğrencilerine 
gerçek zamanlı test ödevleri ve anketler yollayabilir, velilerden geri bildirim almak için de 
kullanabilir. 
* Forms, hem OneNote hem de Teams üzerinde entegre çalışır. 
* Öğrenciler ve öğretmenler, araştırma proje çalışmaları için Forms kullanabilir. 
* Forms üzerinde testleri otomatik olarak puanlayabilme özelliği bulunmaktadır. 

NASIL KULLANILIR? 
Microsoft Teams 

GİRİŞ 
 
Okulumuzun web site adresi 
www.yesilyurtacikoleji.k12.tr 'ye 
girin ve sayfanın sağ üst 
kısmında yer alan Office 365 
logosuna tıklayın. Sizi doğrudan 
Office 365 anasayfaya 
yönlendirecektir. Yönlendirilen 
sayfada öğrenci email adresi ve 
şifresi ile hesaba giriş yapılır ve 
anasayfa açılır. 

ANASAYFA 

Anasayfada uygulama simgeleri arasında Teams ikonuna (            ) tıklayın. Teams ekranında 
öğrencinin öğretmeni tarafından kaydedildiği sınıfları ve dersleri göreceksiniz. 

DERS SAYFASI 

http://www.yesilyurtacikoleji.k12.tr


Herhangi bir ders sayfasına tıklandığında açılan sayfada o derse ait yapılan duyurular, ödevler, 
dersin materyallerinin olduğu dosyalar bölümü, sınıfın dijital not defterine ulaşılabilir. 

Görüleceği üzere Teams, oldukça basit ve kullanışlı bir ara yüze sahiptir. Hangi sekmede veya 
menüde neleri görebileceğiniz kolayca anlaşılabilir. 

* Ders ana sayfası olan Görüşmeler adlı sekmeyi Facebook duvarı gibi düşünebilirsiniz. Tüm 
güncel duyuruları, verilen ödevlerin hatırlatmalarını ve paylaşılan materyalleri görürsünüz. 
* Dosyalar adlı sekmede ders materyallerini (çalışma yaprakları, sunumlar vs.) bulacaksınız. 
* Sınıf Not Defteri sekmesinde, öğretmen tarafından yönetilen ve tüm sınıfın ortak kullandığı 
dijital defteri göreceksiniz. Öğrenciler birbirlerinin defterlerini göremezler. Yalnızca kendi 
defterlerine erişim sağlayabilirler. Veliler, sınıf not defteri sekmesinden öğrencisinin çalışmalarını, 
öğretmenlerin deftere yazdığı notları ve geri bildirimleri görebilirler. 
* Ödevler sayfası hem yukarıda sekme olarak hem de sol tarafta menü olarak kolayca erişelebilir 
şekilde konulmuştur. Her iki menü de aynı sayfaya çıkar. Ödevler sayfasında öğretmenin verdiği 
ödevleri, öğrencinizin notlarını, ödev takibini yapabilirsiniz. 
* Sol tarafta yer alan sohbet sayfası öğrenci-öğretmen arasındaki yazışmaları göreceğiniz 
sayfadır. Öğrenci sohbet bölümünden 
öğretmenine sorularını sorabilir, 
video ya da sesli görüşme yapabilir, 
canlı ders alabilir. Tıpkı WhatsApp'de 
olduğu gibi. Hatta velilerle online 
toplantılar gerçekleştirebilir. 

Microsoft Teams işte bu kadar! 
Teams'i ister internet tarayıcınızdan 
isterseniz masaüstü versiyonundan 
kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 
telefon ya da tabletinize de indirip 
kolaylıkla kullanabilirsiniz. Eğer 
bildirimleri de açarsanız tüm duyuru, 
ödevlendirme, etkinlikleri de takip etmiş olursunuz.  

Ders anasayfası Dersin dosyaları Sınıf not defteri ÖDEVLER

SOHBET-
MESAJLAŞMA 
SAYFASI

ÖDEVLER 
SAYFASI

TEAMS ANATOMİSİ

YALNIZCA 
DERSLE 
İLGİLİ 
SOHBETLER



SORU VE CEVAPLAR 
Office 365 hesap bilgilerini nereden alacağız? 

Sınıf öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere kullanıcı bilgileri verilecek. Veli olarak size de 
bilgilendirme yapılacak.  

Office 365 hesabına nasıl giriş yapacağız? 

Okulumuz web sitesinin (www.yesilyurtacikoleji.k12.tr) sağ üst köşesinde   logosuna 
tıklayıp açılan sayfada, sizinle paylaşılan email adresi ve şifreyle giriş yapabilirsiniz. 

Office 365 paketi içerisinde masaüstü yazılımları da (Word, Excel, Power-Point, OneNote, 
Teams) bilgisayar, tablet ve telefonumuza indirip ücretsiz kullanabilir miyiz? 

Evet. Office 365 hesabına sahip öğrenciler, 5 cihaza kadar yukarıda bahsedilen yazılımları indirip 
ücretsiz olarak kullanabilirler. Mobil cihazlarınızın uygulama mağazasından, bilgisayarınıza 
indirmek için de aşağıda gösterilen işlemi yapınız. 

 

Yazılımları yükledikten sonra bilgisayarınıza kurabilisiniz. Bilgisayarınızda hali hazırda bu 
yazılımlar yüklüyse, her hangi bir ofis yazılımını (Word, Power-Point gibi) açın ve sağ üst köşede 
Oturum Aç kısmını tıklayıp Office 365 hesap bilgilerinizle yazılımı lisanslayabilirsiniz. 

Öğrenciler Office 365 kullanımı eğitimleri alacaklar mı? 

Evet. Okulun ilk haftalarında bilgisayar derslerinde, öğrenciler için 2 ders saatlik bir oryantasyon 
programı tasarlanmıştır. Bu oryantasyonda temel kullanım bilgileri öğrencilere verilecektir. 

BİLGİ 
Office 365 yazılımları ister online ister çevrimdışı kullanılabilir. Hem mobil cihazlardan hem de 
bilgisayardan kullanılabilir. Senkronize çalışır. Bu yazılımlarla başlıca şunlar yapılır: 

Outlook ile email iletişimi, OneDrive ile dosya depolama ve paylaşımı 
Word ile dokümanlar oluşturma, Excel ile veri ve grafiklerle çalışma 
Power-Point ile sunumlar oluşturabilme  
OneNote ile dijital defterde çalışabilme, Forms ile anket ve quizlere katılabilme

http://www.yesilyurtacikoleji.k12.tr

