
 

 

Hisar Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi 
Yönergesi  

 

Madde 1: Yönergenin Amacı 
Hisar Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesini kurmak, komitenin amacını, 
temel hedeflerini, faaliyet alanını, görev ve sorumluluklarını ve işleyişini belirlemek. 

Madde 2: Yetki ve Sorumluluk 
 
Komite, HEV Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve Kurucu Temsilcisi ile İcra 
Komitesi’ne rapor eder. Okuldaki teknoloji politikalarından ve bunların uygulanmasından 
İcra Komitesi sorumludur. Hisar Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi, 
okulun öğrenci ve öğretmenleri için teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık içeren eğitim öğrenim 
politikaları, stratejileri, öncelikleri ve programlarına dair gerekli çözüm önerilerini Genel 
Müdür ve İcra Komitesi’ne iletir. 
 

Madde 3: Komitenin Amacı 
Komite ilgili taraflarla iş birliği içinde çalışmalar yürütmek üzere teknoloji, yaratıcılık ve 
inovasyon konularında öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Komitenin temel hedef 
ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır: 

    
a. Hisar öğrencilerini, geleceğin teknolojilerine ve Bilgi Toplumuna iyi hazırlamak 

amacıyla eğitim-öğrenim hedefleri ve kazanımlarını gözden geçirmek,  
b. Hisar’ın teknoloji ve inovasyon çerçevesinde geliştirdiği tüm proje, program, 

yapılanma, müfredat çalışmalarını değerlendirmek, 
c. K12 yapılanmasının önemli bir özelliği olan disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler 

ötesi yaklaşımları özümseyerek ve deneyimsel fırsatlar ortaya koyarak, sanat ve 
tasarım başta olmak üzere tüm branşlarda yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla STE(A)M 
ve ilgili müfredat programlarını yenilemek, uygulamak ve halen kullanılan 
programlara bunların eksiksiz bir şekilde entegrasyonunu desteklemek,         

d. Fark yaratacak müfredat programlarının etkisini artırmak amacıyla okulda gereken 
alanlarda yenilikçi teknoloji önerilerinde bulunmak,  

e. Teknolojinin toplumsal ve kamusal politikalar üzerindeki etkisi hakkında öğrencilerin 
farkındalıklarını artıracak yöntemleri önermek,   

f. Sosyal inovasyon ilkelerinin ders içeriklerine entegre edilmesi konusunda destek 
sunmak, 

g. Hisar öğrencilerine girişimciliğin ve fikri mülkiyet haklarının temel ilkelerini öğretmek, 
fikirlerin tasarım süreci, prototip yaratma ve iş modelleri geliştirmeleri konularında 
mentorluk etmek, 

h. Hisar Okullarını, farklı eğitim kurumları, üniversite, iş dünyası ve kamu sektöründen 
uzmanlar ile bir araya getirmek, Hisar’da yürütülen ve yürütülecek olan STE(A)M 
çalışmaları ve projelerini tanıtmak amacıyla en iyi uygulamalar çalışmalarını 
başlatmak, 

i. Hisar Okulları STE(A)M stratejisinin ve eylem planının geliştirilmesini desteklemek, 
j. Eğitim ve öğrenim ortamının yaratıcılık ve teknoloji üzerine olan etkisini ölçmek üzere 

yeni göstergeler tanımlamak, Hisar öğrencileri için teknoloji yol haritasını belirlemek, 



 

 

k. Öğrencilerin araştırma duygusunu tetikleyecek, analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünme 
ve akıl yürütme becerilerini şekillendirecek öneriler sunmak,  

l. Okulun yönetim kadrosunun teknoloji ve yaratıcılık gelişmelerini yakından takip 
etmelerini ve benimsemelerini sağlayacak stratejiler önermek, 

m. Çalışanların, velilerin ve öğrencilerin görüşlerini bildirmelerini teşvik etmek, paydaşlar 
tarafından iletilen tüm görüş, fikir ve önerileri değerlendirip incelemek. 
 

Madde 4: Üyelik 
 

a. Komitenin Oluşturulması: Komite üyeleri, Genel Müdür ve İcra Komitesi 
tarafından seçilir ve atanır. Üyeler, üniversite, endüstri, start-up firmaları, 
inovasyon platformları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası girişim sermayesi şirketleri 
ile diğer ilgili alanlardaki akademi ve araştırma enstitüleri de dahil olmak üzere 
Türkiye’den ve yurtdışından yetkinliğe sahip uzmanlarından oluşur. Üyeler eşit oy 
kullanma hakkına sahiptir.  

b. Süre: Üyelik 3 yıl devam edecek olup, süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. 
c. Başkan: Komite başkanı, Genel Müdür ve İcra Komitesi tarafından bir yıllığına atanır.  
d. Diğer Görevliler: Toplantı tutanaklarını kaydetmek üzere üyeler tarafından bir yıllık 

dönem için bir sekreter seçilir.  

Madde 5: Komitenin İşleyişi 
 

a. Komite, işleyişini belirlemek ve yürütmek üzere tüzük hazırlar. 
b. Komitenin çalışma esası çalışma grubu toplantıları düzenlemek olacaktır. Komite, her 

dönem en az 1 kez toplanır. Toplantı günü, saati ve gündemi toplantıdan en az bir 
hafta önce üyelere başkan tarafından yazılı olarak bildirilir. 

c. Komite, olağan toplantıların dışında, acil bir konu nedeniyle Başkan tarafından 
olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

d. Toplantılar, üye salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir.  
e. Karar yetersayısı toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşitliği halinde 

Komite Başkanı’nın bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş sayılır.  
f. Toplantılarda yazmanlık görevi sekreter üye tarafından yerine getirilir. Bir sonraki 

toplantıda kesinleşen tutanaklar Komite üyelerine iletilir. Alınan kararlar Komite 
Başkanı tarafından Kurucu Temsilcisi ve İcra Kurulu’na gereği için iletilir. 

Madde 6: Yürürlük ve Yürütme 
 

a. Bu yönerge Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.  
b. Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. Genel Müdür yönergede ifade edilen tüm 

hükümlerde Kurucu Temsilcisi’ne karşı sorumludur. 


