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1 Öğretmen ve öğrenci serbest bir şekilde üyelik 
isteğinde bulunarak sisteme dahil olabilir, bu 
yüzden sınır yok ve daha esnek bir yapıya 
sahip.

Öğretmen ve öğrenci sisteme nasıl dahil
olabilir, bir sınırı var mı?

2 Öğrencinin istediği öğretmenin dersini talep 
etme hakkı özgürlükçü bir yapı sağlar. 
Öğretmenin puan durumuna göre seçtiği 
öğretmenin ders saatlerine sistemden 
başvuru yaparak katılım sağlayabilir.

Öğrenciler istediği öğretmenin dersine
girebilir mi, nasıl?

4 Sisteme özgün ölçekler kullanılır ve her ölçeğe 
ayrı puan verilir. Bu puanlar öğretmenler 
sayfasında öğretmenin profilinde yer alır. 
Puanlama kriterlerinde yer alan ölçeklere ait 
veriler öğretmen sayfasında yer alır.
Örn: Konu anlatımı + Soru Çözümü + Deneme 
Çözümü + Yöntem ve Metod

Puanlama kriterleri nedir, nasıl yapılır?3 Öğrenciler öğretmenleri ders sonrası oylaya-
rak puan verebilir. Her öğrenci bir öğretmeni 
sadece bir kez puanlayabilir. Öğretmenin 
dersine giren toplam öğrenci sayısına göre 
elde edilen toplam puanlar yıldız üzerinden 
hesap edilerek rozetleme yapılır.

Puanlama ve Rozet sistemi nedir?
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5 Öğretmenlerin bir yandan uygulama, 
yöntem ve metod, ders içeriği ve materyali 
zenginleştirmesi adına diğer yandan kendile-
rini geliştirmesi için güçlü bir kaldıraç 
sağlarken sistemin kalitesinin de yükselmesi-
ne destek sağlamış olur.

Puanlama sistemi nasıl bir fayda
sağlar?

6 Her branştan öğretmen katılabilir. Branş 
kısıtlaması yoktur ve her branştan öğretmen 
olması sistemin zenginliği açısından diğer 
branşlardan da derslerin alınması açısından 
önemlidir.

Her branştan öğretmen sisteme
katılabilir mi?

8 Öğretmen daha fazla öğrenciden oluşan 
gruplarla birlikte küçük grup sınıfları da 
kurabilir. Ayrıca birebir dersler yapabileceği 
şekilde sınıf açarak özgür bir sınıf ve ders 
planlaması yapabilir.

Sınıf modülleri mevcut mudur?7 Öğretmen istediği kadar sınıf ve ders açabilir. 
Öğretmen veya eğitim yöneticisi sistem 
yöneticisine gönderilecek bir form ile sınıf ve 
derslerin açılmasını talep eder.

Öğretmenin sınıf ve ders açma sınırı
var mıdır?
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9 Sınıflarda öğrenci sayısı sınırı olmadığı gibi 
etkin ders işleyişi için 20 kişilik sınıflar açılabi-
lir. Birebir veya daha az öğrencili grup dersleri 
açmak mümkündür. Grup çalışmaları için çok 
sayılı öğrenci sınıflar da açılmaktadır.

Sınıflarda öğrenci sınırlaması var mıdır?

10 Platform içinde çalışacak şekilde ders 
materyali ve dokümanı yüklenebilir ve 
derslerde kullanılabilir. Dokümanları hem 
indiribilecek şekilde hem de ders esnasında 
kullabilecek şekilde istediği zaman internetin 
olduğu her yerden ulaşabilir.

Konu Anlatımı ve Soru Bankası gibi ders
materyali kullanılabilir mi?

12 Tüm öğretmenlerin ve tüm sınıfların ders 
videoları sisteme ait özel bir video portalında 
saklanır. Herhangi bir video başka bir 
öğrenciye, öğrencinin sistem üzerinden 
yapacağı başvuru ile sistem yöneticisi 
tarafından verilen yetki ile videolara erişebilir.

Ders videoları başka bir öğrenci
tarafından erişilebilir mi?

11 Her dersin videosu öğretmen tarafından ders 
esnasında sistem ayarları ile başlatılarak 
sisteme kaydedilebilir. Öğrenci kendi kullanıcı 
bilgileri ile giriş yaparak tüm ders videolarına 
erişebilir.

Öğrenci dersi kaçırırsa dersi nasıl telafi
edebilir?
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13 Sisteme ait video portalı özel olduğu için ders 
videoları ayrıca video dersler olarak da 
satılabilir. Sadece videolara erişmek isteyen 
öğrenciler sistem üzerinden başvurularını 
göndererek istediği öğretmen ve sınıfın 
videolarına erişebilir.

Ders videoları gelir sağlayacak şekilde
kullanılabilir mi?

14 Bir öğretmen veya öğrenciye tanımlanan 
sınıf ve öğretmenin dersleri haricinde hiçbir 
öğrenci diğer sınıf, öğretmen, öğrenci ve dersi 
görme yetkisi yoktur.

Sistemde yer alan sınıf, öğretmen ve
öğrenciler birbirlerini görebilir mi?

16 Öğretmenlere periyodik olarak Microsoft 
Sertifikalı eğitimler verilecektir. Yeni trendler 
ve uygulamalar konusunda kişisel gelişim 
sağlayacak şekilde eğitimler düzenlenecektir.

Öğretmenlerin gelişimi adına neler
yapılabilir?

15 Dünya'dan ve Türkiye'den öğrtici haber, veri 
ve istatistik periyodik olarak sisteme özel 
tasarlanan web sitesinde yayınlanacaktır.

Uzaktan eğitim ile ilgili bilgi sahibi
olacak mıyız?
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17 Sistem üyesi öğretmenlerin kendi ders 
yöntemlerini diğer öğretmenlerle paylaşabi-
leceği bir platform da sisteme dahil edilebilir. 
Böylece kapsayıcı bir kazanım sağlayacak 
şekilde bilgi ve deneyim paylaşımları 
zenginleştirilebilir.

Etkin ders anlatımı için neler yapılabilir?

18 Tüm resmi işlemler sistemin ana sahibi, 
kurucusu ve yöneticisi K12 Akademi Eğitim 
ve Danışmalık Ltd. Şti. tarafından yapılmak-
tadır. Anlaşma yapıldığı takdirde iki taraflı 
sözleşme yapılacaktır.

Resmi işlemler için hangi şirket sorumlu
olacaktır?

20 Sistem yöneticisi tarafından kurumların 
logoları ve kurumsal kimlikleri web sayfaları-
na entegre edilecektir.

Kurumların logo ve kurumsal kimlikleri
platformda kullanılabilecek mi?

19 Sistem ile entegre modern bir web sitesi  
vardır ve Online Ders uygulaması içinde 
çalışabilir özelliktedir. Ayrıca talep edildiği 
takdirde her okulun ve öğretmenin kendine 
ait bir platform ile entegreli çalışan bir web 
sayfası yapılacaktır.

Kurumların veya öğretmenlerin bir
web sitesi olacak mı?
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21 Web sitesi üzerinden, kayıt sonrası alınan 
paket dahilinde Online Ödeme Sistemi ile 
ödeme alınacak. Ödemeler öğretmen başına 
hesap edilerek her öğrenci için toplam ücreti 
maksimum 10 ay içerisinde öğretmen 
hesabına aylık olarak transfer edilecek.

Bireysel Öğretmen Ödeme ve tahsilat
yönetimi nasıl gerçekleşecek?

22 Anlaşma gerçekleştirilen kurumlar ile  
yapılan sözleşmeye göre, maksimum 8 aylık 
vade ile kurumun öğrenci sayısınca, almış 
olduğu hizmet bedeline istinaden her ay 
K12Akademi tarafından fatura kesilecektir. Bu 
bedeli kurumlar K12Akademi'nin IBAN 
hesaplarına EFT-Havale yapabilirler.

Kurumlar arasında Ödeme ve tahsilat
yönetimi nasıl gerçekleşecek?

24 Sistemin sunacağı öneriler ve oluşturacağı 
fikir ve paketlerin haricinde öğretmenlerin de 
bir o kadar önemli. Araştırma, geliştirme ve 
uygulama noktasında sizlerden periyodik 
olarak geri bildirim alacak şekilde iletişim 
kurulacak. 

Sistem nasıl geliştirilecek?23 Mobil uygulama, stüdyo kurulması ve bunun 
gibi geliştirici yatırımlar ciro oranları yükseldi-
kçe sistem tarafından sağlanacak.

Orta vadede sistem kazandıkça ne tür
yatırımlar yapılacak?
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25 Öğretmen kendi öğrenci grubunu bulmakta 
serbesttir. Ayrıca sistem de reklam, tanıtım ve 
sosyal medya kanalları ile etkileşime geçerek 
öğrencilerin sisteme dahil olmasını sağlaya-
cak çalışmalar gerçekleştirir. Genel olarak 
tanıtım görselleri tasarımları sisteme ait 
kreatif ekip tarafından yapılmaktadır.

Bireysel Üye Öğretmenler içn
öğrenci grubunu kim, nasıl bulacak?

26 Net bir sistem konfigürasyonu tanımlamak 
doğru olmaz. Ne kadar yüksek donanıma 
sahip PC+Notebook+Tablet+Akıllı Telefon 
olursa o kadar iyi verim alınabilir. Kamera+-
Mikrofon+Işıklandırma gibi ek ekipmanlar 
ders niteliğini artıracaktır.

Ekipman ve teknik donanım nasıl
olmalı?

28 Kurumsal İşleyiş Aşamalarımız ;
Kültür + Strateji + Organizasyon + Operasyon 
+ Yönetim

Yönetim Stratejilerimiz;
Anla + Karar Ver + Planla + Harekete Geç + 
Yönet

Kurumsal işleyiş aşamaları ve işletme
yönetim stratejileriniz nelerdir?

27 Sisteme üye her öğretmen ve öğrenci için özel 
mail adresi aynı zamanda kullanıcı adıdır. 
Özel olarak tanımlanan bu mail adresini 
iletişimlerinde kullanabilir.

Sistem için mail iletişimi var mı?
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29 Türkiye’de beş farklı üniversitenin ve bu 
üniversitelerde bulunan yirmi kişiden oluşan 
danışma kurulunun onayladığı GT Kariyer 
Yönetimi dersleri yer alacaktır. Bu dersler 
sistem tarafından belirlenen ücretler dahilin-
de verilecektir.

Rehberlik ve kariyer modülü olacak mı?

30 Lise öğrencilerinin gelişimlerine yönelik her 
sınıf seviyesinde ayda bir verilecek online 
eğitim ve sertifikasyon programıdır.

GT Kariyer Yönetimi nedir?

32 Evet, bu modül platforma üye olan öğrenciler 
haricinde sadece GT Kariyer Yönetimi 
dersleri almak isteyen her öğrenciye açıktır. 
Bu pgoramın tüm hakları K12 Akademi 
Eğitim ve Danışmalık Ltd. Şti. 'ye aittir.

GT Kariyer modülü platform dışındaki
öğrencilere açılabilir mi?

31 Her ay öğrencinin online olarak katılacağı 
ders sonrası mini Quiz yapılır. Yüzde 80 
başarılı olanlara her ay kazandığı beceri ve 
yetkinliklerle ilgili sertifika düzenlenir. 

GT Kariyer için sertifikalandırma
nasıl  yapılır?




