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Sürekli değişen gelişen çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anla-
yışını benimseyen Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2015-2019 yıllarını kap-
sayan stratejik plan çalışmalarını bütün enerjisiyle sürdürmektedir. İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü olarak, “milli ve manevi değerlerle donatılmış ve ülkemizin gelişimine 
katkıda bulunacak bireyler yetiştirmeyi, toplumun gelişimine ve bilime katkıda 
bulunmayı” amaçlamaktayız.  

2015-2016 Eğitim öğretim yılı Trabzon için verimli bir dönem oldu. Müdür-
lüğümüzün kendisinin yürüttüğü ya da ortak olduğu birçok güzel proje hayat bul-
du. AB projeleri, Yerel projeler, TÜBİTAK projeleri,   değerler eğitimi projesi, EDES 
projeleri, merkezi sınavlara hazırlık kursları, TEOG YGS durumu, ulusal yarışmalar 
gibi birçok konuda başarılar elde edildi.  

Devam eden çalışmalarımızı ve gerçekleşen faaliyetlerle ilgili haberleri 

sonraki bültenlerde de göreceksiniz. Bakanlığımızın öngördüğü periyotlarla AR-GE 

Birimimizin çalışmalarını bütün paydaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu 

bültenimizde geçtiğimiz 6 aylık süreçte müdürlüğümüzce yapılan proje, eğitimde 

örnek uygulama, Stratejik Planlama çalışmaları, ulusal projeler, TÜBİTAK projeleri, 

AB projeleri ve yerel projelere ilişkin çalışmaları göreceksiniz. Bu vesileyle bütün 

bu çalışmalarımıza katkı sunan tüm ekibimize teşekkür ediyorum. 

 

Hızır AKTAŞ 

Milli Eğitim Müdürü 



Trabzon’da eğitim gören 
öğrenciler 17 Ocak 2016 
Pazar günü KTÜ 
(Karadeniz Teknik Üni-
versitesi) salonları ve 
Ortahisar merkezindeki 
okullarda YGS’nin birebir 
aynısının planlandığı YGS 
İlk Prova Deneme Sınavı 
yapıldı. 
İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğümüz tarafından 12. 
sınıf öğrencileri için YGS 
(Yükseköğretime Geçiş 

Sınavının) ilk provası 17 
Ocak 2016 Pazar günü 
saat 10.00’ da başladı ve 
saat 12.40’da sona erdi. 
İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğümüzce 3 yıldır uygula-
nan ve Üniversiteye Yol-
culuk Projesinin 2. basa-
mağı olan bu sınav, Tür-
kiye genelinde ilk ve 
başka bir örneği olmayan bir sınav niteliği taşımaktadır. İlki geçen 
yıl KTÜ ve İstanbul Aydın Üniversitesiyle ortak yapılan “İlk Prova” 
deneme sınavları, 28 Ekim 2015’te Valiliğimizce imzalanan Üniversi-
teye Yolculuk  

Sınavın tam bir “prova” 
olması ve sağlıklı işlemesi için 
kontrollerin sıkı tutulması, sınavda 
öğrencilerden gerçek YGS’de uyul-
ması gereken kurallara aynen 
uyulması istendi. Sınav günü öğ-
rencilere verilen kalem, silgi ve 
kalemtıraşlar ise Trabzon Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı tarafın-
dan karşılandı.  

YGS İlk Prova Deneme Sınavı  

ki 10.048 öğrenciden, 
toplamda 27 sınav mer-
kezindeki 395 sınav sa-
lonunda 962 öğretme-
nin gözetimindeki salon-
larda sınava alındı. 
Sınav merkezlerine ge-
len öğrenciler girişte 
polisler nezaretinde üst 
araması ve kimlik kont-
rolleri yapıldıktan sonra 
salonlara alındı. 
 

Projesi kapsamında 
yapılıyor. Trabzon Valiliğinin 
himayesinde İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün KTÜ ile 
işbirliği içinde yaptığı sınavın 
soruları da öğretmenlerimiz 
ve KTÜ akademisyenlerin-
den oluşan “Sınav Soru Ha-
zırlama Komisyonlarınca” 
hazırlandı. 10 Farklı dersin 
komisyonunca hazırlanan 
sorular KTÜ matbaalarında 

basıldı. Trabzon’ un tüm ilçe-
lerinde 12. sınıf seviyesinde-
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17 Ocak 2016 tari-
hinde uyguladığımız İlk Pro-
va YGS deneme sınavı çeşitli 
Ulusal Medyada yer alırken 
TRT Haber deneme sınavı-
mızı geniş bir şekilde yayın-
layarak örnek proje olarak 
sundu. 

 Üniversiteye Yolculuk Projesi 
kapsamında il genelindeki ortaöğretim 
kurumu öğrencilerine, Üniversite Sınav 
Sistemi ve İçeriği, Yüksek Öğretim Prog-
ramları ve özellikleri başlıklarında semi-
nerler gerçekleştirildi.  

Üniversiteye Yolculuk Projesi TRT Haber’de 

YGS-LYS SEMİNERLERİ 

Merkezi Sınavlar Çalıştayı Sonuç Raporu kitapçığı basıldı.  

TRT Haber 

deneme 

sınavımızı 

geniş bir 

şekilde 

yayınlayarak 

örnek proje 

olarak sundu. 
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YGS-LYS sınavlarındaki soru durumu, konu içeriği, dersin il düzeyi ve 
okul türleri başarı durumunu gösterir, tüm bilgi ve belgeleri içeren dosyala-
rın verildiği, il başarımızı yukarı sıralara çıkartmak, ilimizdeki ortaöğretimin 
niteliğini ve verimliliğini artırmak için geleceğe yönelik amaç, hedef ve faali-
yetler ile sınavların branş bazlı mevcut durum analizleri tartışılarak mevcut 
sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla Kasım ayında Çalıştay yapılmıştı. Bu 
çalıştayda çıkan sonuçlar baz alınarak Üniversiteye Yerleştirmede Merkezi 
Sınavlar Çalıştayı Sonuç Raporu kitapçığı basıldı ve il genelindeki tüm lisele-
re, akademisyenlere ve tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. 

Deneme sınavlarımız çeşitli illerden yoğun ilgi gördü. 

ilimiz branş öğretmen-
lerince ve Aydın Üni-
versitesi tarafından 
hazırlanan denemele-
rimizi talepleri doğrul-
tusunda okullarında 
uyguladılar.  

17 Ocak ve 14 
Şubat tarihinde yapılan 
deneme sınavımız çeşitli 
illerden yoğun ilgi gördü. 
Bu kapsamda Hatay Erzin 
Anadolu İmam Hatip Li-
sesi, Mardin Kızıltepe 
İpek yolu Anadolu Lisesi, 
Erzurum Tekman Anado-
lu Lisesi ve İstanbul Gün-
gören Anadolu Lisesi, 
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Valiliğimiz hima-
yesinde İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzce üç(3) 
senedir yürütülen 
"Üniversiteye Yolculuk" 
projesinin birinci ayağı 
YGS İlk Prova 17 Ocak 
2016 Pazar günü KTÜ 
salonlarında gerçekleş-
miş ve büyük ses getir-
mişti. Yerel ve ulusal 
basında, tüm kamu ku-
rum ve kuruluşlarının 

dikkatini çekmeyi başaran 
bu çalışma "YGS SON 
PROVA" ile de ikinci aya-
ğını gerçekleştirdi. 

İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüzün İstanbul 
Aydın Üniversitesi ile iş-
birliği ile 14 Şubat 2016 
Pazar günü 10.00’da baş-
layan deneme sınavına 
Trabzon il genelinde 12. 
sınıf seviyesinde öğrenim 
gören 10.887 öğrenci, 

toplamda 32 sınav merkezindeki 613 sı-
nav salonunda 1.135 öğretmenin gözeti-
mindeki salonlarda sınava alındı. 

 

Belediye Başkanlığınca 
karşılandı. 

Türkiye’de bir 
benzeri bulunmayan 
‘Üniversiteye Yolculuk’ 
projesi ile son yıllarda 
Trabzon’un yükselen eği-
tim çatısının daha da 
yükseleceği ön görülmek-
tedir. 

Yapılan proto-
kol gereği soru kitap-
çıklarının basımı ve 
sınavın değerlendiril-
mesi İstanbul Aydın 
Üniversitesi tarafından 
yapılmıştır. 

Sınav günü öğ-
rencilere verilecek 
olan kırtasiye malze-
meleri de Ortahisar 

YGS Son Prova Deneme Sınavı  

rak sağlıklı işlemesi, gerekli 
önlemlerin alınması, tam bir 
“prova” olması ve sağlıklı 
işlemesi için; kontrollerin sıkı 
tutulması, gerçek YGS’de 
uyulması gereken kuralları 
aynen uygulandı. 

argetrabzon. 
meb.gov.tr adresinden te-
min ettikleri sınav giriş bel-
gesi ile sınav merkezlerine 
gelen öğrenciler girişte 
güvenlik görevlilerinin ne-
zaretinde üst araması ve 
kimlik kontrolleri yapıldık-
tan sonra salonlara alındı. 

Sınavın gerçek sı-
nav formatına uygun ola-



“Üniversiteye 
Yolculuk” projesi kapsa-
mında düzenlenen 
“Meslekleri Tanıyorum 
Bilinçli Tercih Yapıyo-
rum”  faaliyeti ile öğren-
cilerin sınav kaygısını 
gidermek ve motivas-
yonlarını artırmak, ken-
dilerine doğru ve ulaşıla-
bilir hedefler koymaları-
nı sağlayarak ‘Kendi ha-
yatlarının öznesi olmala-

rına katkıda bulunmak’ 
amaçlanmıştır.  
Bu faaliyetle daha önce 5 
ilçe merkezinde gerçek-
leştirilen ve devamı niteli-
ğinde olan 11-20 Nisan 
tarihlerinde Trabzon İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinesinde İstanbul 
Aydın Üniversitesi ve KTÜ 
ortaklığın-
da “Üniversiteye Yolcu-
luk  

uzman kişiler, mesleklerin 
gereğini, kişilik özelliklerini, 
mesleklerin avantajlarını ve 
dezavantajlarını, akademik 
sürecini, iş olanaklarını öğ-
rencilere anlattı. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak proje ortaklarımız 
İstanbul Aydın Üniversitesi 
ile KTÜ’ye, panellerimize 
gönüllü olarak katılan akademisyenlere, meslek erbaplarına, 
katılımlarıyla destek veren okul idareci ve öğretmenlerimize te-
şekkür ederiz.  

Sayısal alanda; Tıp, Eczacı-
lık, Hemşirelik, Diş Hekimli-
ği, Fizyoterapistlik, İnşaat, 
Elektrik- Elektronik, Bilgisa-
yar, Makine, Mimarlık, En-
düstri Mühendisliği, Diye-
tisyen. 
Dil Alanda; Batı Dilleri Ede-
biyatı, Mütercim-
Tercümanlık, İngilizce Öğ-
retmenliği bölümlerini ve 
polislik mesleği alanında 

"MESLEKLERİ TANIYORUM BİLİNÇLİ TERCİH 

YAPIYORUM"(ORTAHİSAR) 

170 PANELİSTLE 26 
OTURUM 
       Bu etkinlikle 18 
ilçenin lise öğrencileri-
ne, toplamda 170 pa-
nelistle 26 oturumda 
meslek erbapları ve 
akademisyenler tara-
fından gözde meslekler 
tanıtıldı.  
Sözel alanda; Türk Dili 
ve Edebiyatı Öğret-
menliği, Gazetecilik, 
Radyo Televizyon ve 

Sinema, İlahiyat, İleti-
şim, Basın ve Yayın, 
Halkla İlişkiler, 
Eşit Ağırlık alanında; 
Hukuk, Psikolojik Da-
nışmanlık ve Rehberlik, 
Psikoloji, Kamu Yöneti-
mi, Uluslararası İlişki-
ler, Okul Öncesi Öğret-
menliği, Turizm, Ban-
kacılık, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları, Sos-
yal Hizmetler, Özel Eği-

tim, Çocuk gelişimi, 

Projesi” 4. Kariyer 
Günleri kapsamında 
“Meslekleri Tanıyo-
rum Bilinçli Tercih Ya-
pıyorum” etkinlikleri 
Trabzon Merkez Fen 
Lisesi, Kanuni Anadolu 
Lisesi, Tevfik Serdar 
Anadolu Lisesi, Trab-
zon Sosyal Bilimler Li-
sesi ve Hamamizade 
Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.  
                                              

“KARİYER 
GÜNLERİ: 

MESLEĞİMİ 
TANIYORUM;  

BİLİNÇLİ 
TERCİH 

YAPIYORUM” 
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Trabzon Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüzün koordine ettiği “Üniversiteye Yolculuk 
Projesi” kapsamında “Kariyer Günleri: Mesleğimi Tanı-
yorum; Bilinçli Tercih Yapıyorum” adı altında düzenle-
nen faaliyetlerle akademisyenler ve meslek mensupla-
rı, 29 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Araklı - Of - Maç-
ka -Akçaabat - Beşikdüzü ilçe merkezlerinde öğrencilerle 
buluştu. 
Bu sene 4.’sü düzenlenen kariyer günleri faaliyetlerinde:  
Sözel alanda; Tür Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Gazete-
cilik, Radyo Televizyon ve Sinema, İlahiyat, İletişim, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler;  
Eşit Ağırlık alanında; Hukuk, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Kamu Yönetimi, Uluslara-
rası İlişkiler, Okul Öncesi Öğretmenliği, Turizm, Bankacılık  
Sayısal alanda; Tıp, Eczacılık, Hemşirelik, Diş Hekimliği, Fizyoterapist, İnşaat, Elektrik- Elektronik, 
Bilgisayar, Makine, Mimarlık, Endüstri Mühendisliği bölümlerini alanında uzman kişiler, mesleklerin 
gereğini, mesleklerin avantajlarını ve dezavantajlarını öğrencilere anlattı. 

“KARİYER 
GÜNLERİ: 

MESLEĞİMİ 
TANIYORUM; 

BİLİNÇLİ 
TERCİH 

YAPIYORUM” 

Kariyer günleri kapsamında; 
  Araklı, Yomra, Arsin ilçe 12. sınıf öğren-

cilerine 29 Şubat-01 Mart 2016 Araklı Mehmet Akif 
Ersoy Konferans salonunda, Sürmene, Of, Çaykara, 
Hayrat, Köprübaşı, Dernekpazarı ilçe 12. sınıf öğrenci-
lerine 01-02 Mart 2016 Of Hacı Bahattin Ulusoy MTAL 
konferans salonunda, Maçka ilçe 12. sınıf öğrencileri-
ne 02-03 Mart 2016 Maçka Halk Eğitim Merkezi salo-
nunda, Düzköy, Akçaabat, Çarşıbaşı ilçe 12. sınıf öğ-
rencilerine 03-04 Mart 2016 Akçaabat Söğütlü Uygulama Oteli Salonunda, Şalpazarı, Tonya, Vakfıke-
bir, Beşikdüzü ilçe 12. sınıf öğrencilerine 03-04 Mart 2016 Beşikdüzü Halk eğitim Merkezi salonunda 
panel formatında sabah ve öğle gruplarında 4’er oturum düzenlendi. 

Toplamda 103 panelist 5 ilçe merkezinde sunumlarını yaptılar. Bu sunumlar sonunda panelistler 
öğrencilerle buluşmaktan ve onlarla tecrübelerini ve mesleklerinin artılarını ve eksilerini anlatmaktan 
mutluluk duyduklarını ifade ettiler. 

MESLEĞİMİ TANIYORUM; BİLİNÇLİ TERCİH YAPIYORUM 

Kariyer Günleri: Mesleğimi Tanıyo-
rum; Bilinçli Tercih Yapıyorum” etkinliğin-
de, öğrencilerimizin tercih döneminde dü-
şündükleri gözde meslekler hakkında bilgi-
lenmesi, farklı meslekleri ve sektörleri çağı-
mız ihtiyaçlarına göre öğrencilere tanıtılma-
sı, öğrencilerin mesleklere ve sektörlere ait 
merak ettiklerini öğrenmelerine imkân ta-
nınması, bu sayede doğru hedef belirleye-
rek kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğ-
rultusunda bilinçli tercih yapması amaçlan-
maktadır. 
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde 4 Nisan 2016 Pazar-
tesi tarihinde Hamamizade İh-
san Bey Kültür Merkezi’nde or-
taöğretim kurumlarında öğre-
nim gören öğrencilerine yöne-
lik, "Sınav Kaygısı ve Motivas-
yon" konulu konferans düzen-
lendi. 

Konferansta, İstanbul 
Aydın Üniversitesi tarafından 
getirilen konuşmacı; “Sınav 
Kaygısı ve Motivas-

yon” konusunda öğrencilere 
bilgilendirme yaptı. Öğrencilere 
sınav öncesinde sınav kaygısını 
dengelemek için en etkili des-
teği vermeyi amaçlayan çalış-
mada, kurumlarımızın gösterdi-
ği destek bu çalışmayı çok daha 
verimli hale getirmiştir. 

zenlenen programa, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu ve HKÜ Öğretim Görevlisi Klinik Psiko-
log Mehmet Dinç katıldı. 
Mehmet Dinç’in konuşmacı 
olarak katıldığı seminerde 
öğrencilere, velilere ve öğ-
retmenlere; "Sınav Kaygısı 
ve Motivasyonu” ile ilgili 
önemli bilgiler anlatıldı. 

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi (HKÜ), Türki-
ye’nin dört bir yanında 
seminerlerini sürdürüyor. 
Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ‘nün desteğiy-
le seminer düzenleyerek 
öğrencilere, velilere ve 
öğretmenlere hitap etti.  

Hamamizade İh-
san Bey Kültür Merkezi 
Konferans Salonunda dü-

Sınav Kaygısı ve Motivasyon Semineri-1 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SEMİNER VERDİ 

Sınav Kaygısı ve Motivasyon Semineri-2 

konferans düzenlendi. 
Konferansta, 

İstanbul Aydın Üniver-
sitesi tarafından getiri-
len Yrd. Doç. Dr. Aylin 
SÖZER ÇAPAN; “Sınav 
Kaygısı ve Motivas-
yon” konusunda öğren-
cilere bilgilendirme 
yaptı. Öğrencilere sınav 
öncesinde sınav kaygı-
sını dengelemek için en 

etkili desteği vermeyi amaçlayan çalışmada, ku-
rumlarımızın gösterdiği destek bu çalışmayı çok 
daha verimli hale getirmiştir. 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü bünyesinde 
21 Nisan 2016 Perşem-
be tarihinde Sürmene 
Halk Eğitim Merkezi ve 
Akçaabat Milli Eğitim 
Müdürlüğü salonunda 
ortaöğretim kurumla-
rında öğrenim gören 
öğrencilerine yöne-
lik, "Sınav Kaygısı ve 
Motivasyon" konulu 
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rı sisteme dahil edilip, 
İlçe MEM’ler bünyele-
rinde bulunan tüm 
okulların sınav istatis-
tiklerini, sıralamalarını, 
il genelindeki durumla-
rını; 
Okullar sınav istatistik-
lerini (puan ve ders 
bazlı ortalamalar, öğ-
renci puan dağılımları,  

İstatistik verile-
rin sağlıklı bir şekilde 
depolanması, istenildi-
ği anda istenilen veri-
lere ulaşılabilmesi 
amacıyla İstatistik Da-
ta Sistemi kurulmuş-
tur. Bu sistemle ilimize 
ait son üç yılın ve bun-
dan sonra yapılacak 
merkezi sınav sonuçla-

TEOG YGS LYS İSTATİSTİKLERİ 

öğrenci ders bazlı 
net dağılımları), sırala-
malarını, ilçe ve il gene-
lindeki durumlarını     
argetrabzon.gov.tr  ad-
resinde yer alacak İsta-
tistik Data Sistemine 
kullanıcı adı ve şifreleriy-
le giriş yapıp anında öğ-
renmeleri sağlatılmıştır. 
TEOG sınav sonuçlarının 
istatistiklerinin oluştur-
mak ve değerlendirme 
yapmak adına oluşturu-
lan Data Sistemi üzerin-

den okulların kurum kod-
ları ve belirledikleri şifre-
leriyle giriş yapıp verileri 
online yüklemeleri sağla-
narak anında istatistikle-
rin oluşturulması ve onli-
ne olarak sonuçların gö-
rülmesi ve değerlendiril-
mesi imkanı sunulmuş-
tur. 

“Üniversiteye Yolculuk” ve “Bugün Derste Engel Yok” Projeleri Eğitim ve 

Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Saha ziyaretine kaldı. 

Eğitim ve Öğretim alanında özgün ve 
modern uygulamaların geliştirilmesi, yaygın-
laştırılması ve ödüllendirilerek teşvik edilmesi 
amacı ile 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 
4.sü düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yeni-
likçilik ödülleri" kapsamında  ödül başvuru 
raporlarının değerlendirme sürecinin tamam-
lanmasının ardından “Üniversiteye Yolculuk” 
ve “Bugün Derste Engel Yok”  projeleri saha 
ziyaretine kalma başarısını göstermiştir. 

http://argetrabzon.gov.tr


Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nce yürütülen 
“Hukuksal Cehalet Zarar Ve-
rir” isimli Avrupa Birliği Co-
menius Bölgesel Ortaklık pro-
jesi kapsamında Türkiye’de 
bir okulda açılan “Adalet, 
Hukuk  ve Demokrasi  Atöl-
yesi” ilimizde Trabzon Sosyal 
Bilimler Lisesi'nde açıldı.   

Vali Yardımcımız Sn. 
Mustafa GÜRDAL, Milli Eği-
tim Müdürümüz Hızır AKTAŞ 

ve KTÜ Hukuk Fakülte-
si Dekanı Sn. Prof. Dr. 
Yusuf Şevki HAKYE-
MEZ’in katılmış olduğu 
açılış programı kapsa-
mında  Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof. Dr. Yusuf Şevki 
HAKYEMEZ tarafından 
“Hukuk Devleti” konulu konferans verilmiştir.  

Ayrıca atölye-
deki kurulan kütüpha-
nemizde kitap ve basılı 
materyallerle demok-
rasi ve hukuk alanında 
derinlemesine bilgi 
sahibi olabileceklerdir. 

Bu atölye ile 
öğretmen ve öğrenci-
ler Türk, Dünya ve İs-
lam Hukuk ve Demok-
rasi kavramının tarih-
sel süreç içerisinde 
gelişimi, bu alandaki 
önemli olaylar ve kişi-
leri de daha yakından 
tanıma fırsatı yakala-
yacaklardır.  

“ADALET, HUKUK VE DEMOKRASİ ATÖLYESİ” 

Proje kapsamında öğ-
retmenler proje konu-
su olan demokrasi, hu-
kuk, adalet, insan hak-
ları gibi evrensel konu-
ların ders müfredatın-
da olan bölümlerine 
ilişkin ders planları ge-
liştirmişler, seminer, 
atölye ve konferans 
çalışmalarıyla da bu 
alanlarda bilgilendirme 

faaliyetleri gerçekleş-
tirilmiştir. Ayrıca 
Trabzon Milli Eğitim 
Müdürlüğü kurmuş 
olduğu Adalet, Hu-
kuk  ve Demokra-
si  Atölyesi ile ilimiz-
de Türkiye’de ilk olan 
bir çalışmayı gerçek-
leştirmiştir.  
  

  Okullarda 
çok önemli bir konu olan 
hukuk ve demokrasi eği-
tim alanları  ile bu alan-
lardaki bilgiler  üzerine 
odaklanan proje ile top-
lumsal hukuk ve demok-
rasi bilincinin gelişmesi 
için öğretmenler ve öğ-
rencilerin bu konulardaki 
farkındalığın arttırılması 
hedeflenmiştir. 

Türkiye’de bir 

İlk 

“ADALET, 

HUKUK  VE 

DEMOKRASİ  

ATÖLYESİ”   

Trabzon’da 

açıldı. 
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İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü bünyesinde  
‘’Bireylerin Öğrenme Ha-
reketliliği (KA1)Proje Yaz-
ma Atölye Çalışması’’ 
gerçekleştirilmiştir. Okul-
ların gruplar halinde katı-
lımıyla gerçekleşen atöl-
ye çalışmasında KA1 
program rehberi tanıtıldı 
ve proje yazma safhala-
rıyla ilgili bilgi alış verişin-
de bulunuldu. Trabzon 

genelinde İl Milli Eğitim Mü-
dürlümüzce düzenlenen ve 
daha öncesinde yapılan Pro-
je Bilgilendirme seminerleri-
nin tamamlayıcısı olan bu 
çalışma ile akademik perso-
nelin proje fikirleri projeye 
dönüştürülmüştür. Atölye 
Çalışması 19 okuldan gelen 
41 katılımcı ile gerçekleştiril-
miştir. Çalışmaya katılan tüm okullar proje başvurusunda bu-
lunmuştur. 

Proje Yazma Atölye Çalışması 

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ SEMİNERİ 

Erasmus + programı kapsamında okulları-
mızın proje hazırlama çalışmalarında bulunmala-
rına katkı vermek üzere Erdoğdu Anaokulunda 
proje döngüsü yönetimi semineri gerçekleştirildi. 
Ortahisar ilçemizdeki anaokullarımızın ve ortaöğ-
retim kurumlarımızın katılımı ile gerçekleşen ça-
lışmalarda 8 Erasmus+ KA101 okul eğitimi ala-
nında bireysel hareketlilikler projeleri yazımı ger-
çekleştirilmiştir.  

Müdürlüğü-
müz Ar-Ge 
birimi tara-
fından, ek 
bina seminer 
salonunda 
Ortahisar, 
Yomra, Vakfı-
kebir ve Arsin 

ilçelerinde kurumumuz çalışanlarına yönelik; 
yine Trabzon Ortahisar Mesleki Ve Teknik 
Anadolu Lisesinde, ilçelerimizdeki kurumları-
mız çalışanlarına yönelik AB Hibe Projeleri 
Hazırlama Eğitimi gerçekleştirildi. Okullarımız-
dan yönetici öğretmen ve çalışanların katılımı 

ile gerçekleştirilen çalışmada katılımcıların Avrupa 
Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları 
tarafından açılan programlara proje teklifleri hazır-
laması, Proje Yönetimini kavraması ve AB Hibe 
Programları konularında bilgi edinmeleri sağlan-
mıştır. Eğitim sonunda katılımcılar AB projelerini 
formatlarına uygun şekilde hazırlayabilecek ve su-
nacak bilgiler edinmişlerdir. 
Çalışmalarımız daha çok uygulama sorundan pro-
jeye geçiş uygulamaları, teorik ve uygulamadan 
gelen bilgilerle hazırlanmış dersler, deneyimlerin 
anlatılması ve AB’ye daha önce sunulmuş proje 
örneklerinin üzerinde incelemeler şeklinde pratik 
uygulamalar şeklinde düzenlenmektedir. 

 

AB Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimleri 
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de (Akçaabat Uygula-
ma Oteli)’de 240 öğ-
retmene Sosyal Giri-
şimcilik Eğitimi, 160 
öğretmene PCM (Proje 
döngüsü) eğitimi ger-
çekleştirildi. 
 36 yıldır eğitim ve sağ-
lık alanında faaliyet 
gösteren Anadolu Vak-
fı, Türkiye’nin farklı  

      Trabzon İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile 
Anadolu Eğitim ve Sos-
yal Yardımlaşma Vakfı 
arasında imzalanan 
protokol gereği İlimiz-
deki öğretmenlere yö-
nelik 20-24 Haziran 
2016 tarihinde Akçaa-
bat Atatürk Mesleki 
Teknik Anadolu lisesin-

Değerli Öğretmen’ler Proje Üretecek  

projeyle öğretmenlerin 

kişisel gelişimlerine des-

tek verirken, kendi yete-

nekleri, hayalleri ve viz-

yonları konusunda farkın-

dalık kazanmalarını he-

defliyor. Mesleki yeterlili-

ğe sahip, analitik düşüne-

bilen, öz güven sahibi, ki-

şisel gelişimin sürekliliğini  

illerindeki öğretmenlere 

verdiği eğitimlerine de-

vam ediyor. Vakfın 

‘Değerli Öğretmenim’ 

projesi kapsamında öğ-

retmenlere sosyal giri-

şimcilik, etkin iletişim, 

liderlik ve Proje Döngü-

sü Yönetimi (PCM) eği-

timleri veriliyor. Vakıf, 

‘Değerli Öğretmenim’ 
projesi eğitimleri, 
‘sosyal girişimcilik’ te-
ması altında verilmeye 
başlandı. ‘İletişim’ te-
ması da öne çıkan baş-
lıklar arasında. Bu kap-
samda öğretmelerin 
sınıflarda öğrencileri 
ile kurdukları ilişkide, 
aile ilişkilerinde ve sos-
yal yaşamlarında  

önemseyen, evrensel 
değerleri dikkate alan, 
kültürel ve bireysel 
farklılıkları kabul eden 
öğretmen bakış açısını 
hayata geçirmek ise 
projenin öncelikli he-
defleri arasında. Öğ-
retmenlerin çözüm ve 
projeler üretmesine, 
özel beceriler geliştir-
mesine liderlik eden 
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yin AKTÜRK tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 
Eğitime farklı kurum-
lardan katılımcılarda 
iştirak etmişlerdir. Ka-
sım ayının ilk haftası 2 
kuru düşünülen Proje 
Döngüsü(PCM) eğitimi 
planları devam etmek-
tedir. 

daha etkin olmalarını 
desteklemek amacıyla 
eğitimler veriliyor. 
İlimizde; Sosyal Giri-
şimcilik eğitimi 60’ar 
kişilik dört gruba Eğit-
menimiz Teoman HE-
KİMOĞLU tarafından, 
Proje Döngüsü Eğitimi 
ise 60’ar kişilik iki gru-
ba eğitmenimiz Hüse-

ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARI 

Konsorsiyum lideri olarak 
çalışmalar yapılmıştır. 
Başvuruda bulunulan pro-
jelerin dağılımı şöyle ol-
muştur; 7(yedi) adet 
KA101 Okul eğitimi ,1(bir) 
adet KA102 Mesleki eği-
tim ,1(bir) adet Yetişkin 
eğitimi alanında olmuştur. 

Sunulan projeler-
den Okul eğitimi alanında; 
proje tabanlı öğrenme, 
bilişim teknolojileri ve diji-

Müdürlüğümüz AR-
GE Projeler Ekibi olarak 
2016  Erasmus+ Teklif Çağ-
rısı kapsamında İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü adına top-
lam 9(dokuz) adet KA1 Bi-
reylerin Öğrenme Hareketli-
liği proje başvurusu gerçek-
leştirildi. 

Proje başvurularını 
hazırlama aşamasında il ge-
nelindeki eğitim kuruluşları-
mızla işbirliği içerisinde 

tal yeterlilikler, 
çevre eğitimi, ya-
bancı dil öğreti-
minde yenilikçi 
yaklaşımlar, engel-
lilerde akran eğiti-
mi, üstün yetenekli 
öğrencilere eğitim yöntem ve teknikleri 
konularında, Mesleki eğitimde rehberlik 
ve kariyer planlama konusu ve yetişkin 
eğitiminde hayat boyu öğrenme çerçeve-
sinde  rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 
konusunda projeler hazırlanmıştır. 

8. Sınıf öğrencile-
rine ve velilerine yönelik 
Lise Tanıtım Günleri ger-
çekleştirildi. 
Atatürk Alanında gerçek-
leştirilen açılış törenine 
Vali Yardımcısı Mustafa 
GÜRDAL, Milli Eğitim Mü-
dür Vekilimiz Zekeriya 
TAŞAN, Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcıları, Şube 
Müdürleri, okul müdürle-
ri, öğretmenler, öğrenci-

ler ile stantları ziyarete ge-
len vatandaşlar katıldı. 
Ortaöğretim kurumlarına 
geçişte etkin rol oynayan 
TEOG sınavlarına hazırlık 
sürecinde, temel eğitim 6, 
7. ve 8. sınıf düzeyinde bu-
lunan öğrencilerimize sis-
temli bir hazırlık süreci 
oluşturarak öğrencilerimi-
zin akademik başarı düzeylerini artırıp ilgi ve becerileri doğ-
rultusunda doğru yönlendirme çalışmalarıyla  

"LİSE TANITIM GÜNLERİ" 
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etkin şekilde ön hazır-
lık yapmalarına yar-
dımcı olmak amacıyla 
“Liseye Yolculuk” pro-
jesinin “Lise Tanıtım 
Günleri” ayağı düzen-
lendi.  

 Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ola-
rak liseye girme hazırlı-
ğı içinde olan öğrenci-
lerimizin ve velilerinin 
tercih edecekleri lise-
leri tanımalarına ve 
geleceklerinde yaşam-
larını biçimlendirecek 
mesleğin kararını ver-
melerine, bilinçli ve 

kurumlarının tanıtımları 
yapılarak bu kurumlar 
hakkında bilgi sahibi ol-
maları amaçlanmıştır. 
Faaliyetimize dokuz ilçe-
den toplam otuz üç lise 
katılmıştır. Ziyaretçileri-
miz bu okullarımız hak-
kındaki bütün bilgilere 
ilgili stantları gezerek 
ulaşabilmişlerdir. 
 

ortaöğretime ge-
çişlerini sağlayarak Trab-
zon ilinin eğitim niteliğini 
artırmak amacıyla yürü-
tülen “Liseye Yolculuk” 
projemizin bir ayağı olan 
“Lise Tanıtım Günleri” 
kapsamında, 3-5 Mayıs 
tarihleri arasında ilimiz-
de 8. sınıf seviyesinde 
bulunan öğrencilerimize 
ve velilerine ortaöğretim 

Trabzon Valiliği 
koordinesinde yürütülen 
Yerel Eşitlik Eylem Planı  
kapsamında  ilimizde  beş 
pilot okulda gençlik ma-
sası kuruldu. Çocukların 
sahip olduğu haklar ve 
günümüzde karşılaşabile-
cekleri olumsuz davranış-
lar hakkında bilgi ve far-
kındalık kazandırmayı 
amaçlayan Gençlik Masa-
ları üzerinden  “Çocuk 

Hakları”, Madde Bağımlı-
lığı”, “Okul Çevre Güvenli-
ği”  konulu seminerler İl 
Emniyet Müdürlüğü ve 
Trabzon Barosu işbirliğin-
de pilot okullarda gerçek-
leştirilmiştir. 2016-2017 
eğitim öğretim yılında da 
Gençlik Masası faaliyetle-
ri devam ettirilecektir. 

GENÇLİK MASALARI OLUŞTURULDU 
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İlk Şirketim Girişimcilik Projesi 

Ekonomi Ba-
kanlığı'nın desteği, 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ve Orta 
Anadolu İhracatçı Bir-
likleri'nin (OAİB) koor-
dinasyonuyla düzenle-
nen 'Türkiye İnovasyon 
Haftası Ankara Etkin-
likleri' gençleri, akade-
misyenleri ve iş dünya-
sını buluşturdu. 

Etkinliklere katılan Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş da ipek kumaş üzerine Ebru 
yaptı. 

Türkiye İnovas-
yon Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde 4-5 Ma-
yıs 2016 tarihleri ara-
sında Congresium An-
kara'da düzenlenen 2. 
Ankara İnovasyon 
Haftasında, "Eğitimde 
Ezber Bozanlar" paneli 
ve "İlk Şirketim Giri-
şimcilik Projesi" ödül 
töreni yapıldı. 

İlimizde uygulanan 
İlk Şirketim Projesi kapsa-
mında Ortahisar Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
11. Sınıf öğrencilerince 
“Yaptıklarımız Aynamız-
dır” sloganı ile “Ayna 
Genç Başarı Şirketi” ku-
ruldu.  
Ayna genç başarı şirketi 
aynı zamanda Kalkınma 
Bakanlığı, İstanbul Kalkın-
ma Ajansı ve Genç Başarı 

Eğitim Vakfı tarafından 
uluslararası 3X Programı-
na şirket faaliyetleri çer-
çevesinde başvuruda bu-
lundu.  Gençlerin İşgücü-
ne Etkin Katılımı, Finansal 
Okur Yazarlık ve Girişimci-
lik Yeteneklerinin Artırıl-
ması Projesi Genç Başarı 
Şirket Programı (JA-YE 
Turkey) kapsamında Ortahisar Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Gönüllü Danışman Öğretmen Ni-
lay GÜVEN  

İLK ŞİRKETİM PROJEMİZDEN TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ 

tanıtım ve yaygınlaştırma ça-
lışması yürüttüler. Bu şirket 
aynı zamanda sosyal sorumlu-
luk çalışması olarak elde edi-
len sanal şirket kârının yarısını 
Trabzon da yaşayan Afganis-
tan, İran ve Suriyeli mülteci 
çocuklara “Gülen Yüzler” et-
kinliği projesinde kullandılar.  
Program kapsamında Ayna 
Genç Başarı Şirketi 28 Mayıs 
2016 Cumartesi günü İstanbul 
Torium Alışveriş Merkezindeki 

ulusal fuarda 
ve Türkiye ele-
melerine katıldı ve yılın şirketi 
yarışmasında Gençlik Ödülü 
Kategorisinde Türkiye birinci-
si oldu.  
İl milli eğitim müdürlüğü ola-
rak projede emek veren katı-
lımcı okulumuzun öğretmen 
ve öğrencilerini başarılı çalış-
malarından ötürü tebrik edi-
yoruz.  

koordinatörlüğün-
de 14 öğrenci ile bu yarış-
maya katıldı. Bir iş fikri ile 
yola çıkan öğrenciler, prog-
ram çerçevesinde şirket 
açtı,  iç tüzük hazırla-
dı,  yetki belgelerini onay-
latarak hisse senedi uygu-
lamaları yaptı. Kendi tasa-
rımları olan Servis Yastıkla-
rını üretip şirket ticari faali-
yetlerini deneyimlediler. 
Birçok okulda stant açarak 

İLK ŞİRKETİM 

PROJEMİZDEN 

TÜRKİYE 

BİRİNCİLİĞİ 
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"Öğrenciler AB’yi Öğreniyor" Projesi Bilgi Yarışması ilçe finalisti belirlendi. 

 "Öğrenciler AB’yi 
Öğreniyor" projesi kap-
samında düzenlenen 
“AB’yi Öğreniyorum” 
isimli bilgi yarışmasında 
ilçe finalistleri 14 - 18 
Mart 2016 tarihleri ara-
sında belirlenmiştir.  
İlimizden 47 okulun katı-
lımı ile gerçekleşen bilgi 
yarışması finalist belirle-
me yarışmaları dokuz ilçe 
merkezinde gerçekleşti-

“ÖĞRENCİLER AB’Yİ ÖĞRENİYOR” PROJESİ YARIŞMALAR SONUÇLANDI  

“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” Projesi kapsamında bilgi yarışması 
05.04.2016 Salı günü gerçekleştirildi. Trabzon Yomra Fen Lisesi bi-
rinci, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Maçka Mehmet Rüştü 
AŞIKKUTLU Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü olmuştur.  
İlimizden 13, ilçemizden 47 okul 168 öğrencinin başvuru yaptığı 
yarışma 24 tur üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yarışmada birinci 
olan takımın öğrencilerine dizüstü bilgisayar, ikinci olan takımın 
öğrencilerine bisiklet, üçüncü olan takımın öğrencilerine de sat-
ranç takımı verildi. Ankara’da yapılacak final müsabakalarında de-
receye girecek olan okullar bir haftalık AB ülkelerine çalışma ziya-

reti ve gezi ile ödüllendirildi. Ankara’da yapılacak final yarışmalarında ilimizi temsil edecek olan 
Yomra Fen Lisesi öğrencileri: Aysun KOYLU, Emre KÖÇEK, Gülay KÜÇÜK ve Aslı YAĞCI’dan oluşan 
ekibimize ve koordinatör öğretmenleri Hüsniye Bahar ALKAN’a Türkiye finallerinde bizi temsil etti-
ği için teşekkür ediyoruz. 

rilmiştir. 4 ilçemiz doğrudan finale 
katılacaklardır. Yarışma kapsamında 
168 yarışmacı öğrenci, 47 koordina-
tör öğretmen etkinliklere katılmış-
lardır. Birçok yarışma turunda bera-
berliklerin yaşandığı yarışmalarda 
ortalama 10 soru doğru cevaplan-
mıştır.  

 İlimizde dereceye giren üç 
kurumumuzun 4'er kişilik yarışmacı 
ekipleri bilgisayar, bisiklet ve satranç takımı ile ödüllendirildi. Koordinatör 
öğretmenlerimiz ve okullarımız da ayrıca ödüllendirildi. Büyük ödül bir 
hafta Avrupa'da eğitim ve kültür gezisi olacaktır.  

“AB´yi Öğreniyo-
rum” Kısa Öykü Yarışma-
sında Tevfik Serdar Ana-
dolu Lisesi öğrencimiz Ay-
şe AKYOL Türkiye 2.si oldu 

Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın yürüttüğü 
“Öğrenciler AB’yi Öğreni-
yor” Projesi kapsamında 
düzenlenen resim, slogan, 
kısa öykü ve bilgi yarışma-
larının ödülleri 26 Mayıs 
2016 Perşembe günü Millî 

Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem’in katılımıyla 
Ankara MEB Şura Salo-
nu’nda yapılan ödül töreni 
ile sahiplerine verildi. 
Tevfik Serdar Anadolu Lisesi 
öğrencisi Ayşe AKYOL "Kısa 
Öykü" dalında Türkiye 2.si 
oldu. Yarışmaların Türkiye 
birinci, ikinci ve üçüncüleri, 
danışman öğretmenleri ve 
okul müdürleri ile birlikte 
bir AB üyesi ülkeye  

Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Türkiye İkincisi 
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kan Yardımcısı Béla Szombati’nin de 
katıldığı törende Avrupa Birliği Ba-
kanlığı, Merkezi Finans İhale Birimi 
temsilcileri de yer aldı. Tören, resim, 
slogan ve kısa öykü kategorilerinde 
dereceye giren çalışmaların yer aldığı 
sergi ile sona erdi.  
İl milli eğitim müdürlüğü olarak pro-
jede emek veren katılımcı okulumu-
zun öğretmen ve öğrencilerini başarı-
lı çalışmalarından ötürü tebrik ediyo-
ruz. 

seyahat hakkı kazandı. Ayrıca 
bütün il birincilerine bilgisayar, ikin-
cilerine bisiklet, üçüncülerine de sat-
ranç takımı hediye edildi.  
Ödül törenine Türkiye’nin dört bir 
yanından orta öğretim öğrencileri, 
öğretmenleri, okul müdürleri, il mü-
dürleri ve Milli Eğitim Bakanlığı per-
soneli katıldı. Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcısı Orhan Erdem ve bakanlık üst 
düzey yöneticilerinin yanı sıra, Avru-
pa Birliği Türkiye Delegasyonu Baş-

Tevfik Serdar 

Anadolu 

Lisesi 

öğrencisi 

Ayşe AKYOL 

"Kısa Öykü" 

dalında 

Türkiye 2.si 

oldu.  

Yerel Eşitlik Eylem Planı  

nerde,  kadınların aile içindeki 
hakları ve  toplumsal sorum-
lulukları konusunda bilgilen-
dirme yapıldı. Katılımcıların 
edindikleri bilgi ve deneyimle-
ri kursiyerleri ile paylaşıp far-
kındalığı arttırmaları yönlendi-
rilmesi yapılarak seminer son-
landırıldı. 

Trabzon Valiliği 
Yerel Eşitlik Eylem Pla-
nı kapsamında Müdür-
lüğümüzün Yerel Eşit-
lik Masası koordinesin-
de Ortahisar Halk Eği-
tim Müdürlüğünde  
görev yapan 350 per-
sonele yönelik, Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği 
ve Kadının İnsan Hak-
ları konulu eğitimler 
gerçekleştirildi. Semi-

cı etmenler olarak algı-
lamalarını  ve estetik 
değerler hakkında far-
kındalık sahibi olmala-
rını amaçlamaktadır. 

      Trabzon İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Su Sürdürebilir Da-
nışmanlık arasında İm-
zalanan “Öğrenmeye 
Değer Okul Eğitim Pro-
jesi” işbirliği protokolü 

     2015-2016 
Eğitim-öğretim yılında 
“Öğrenmeye Değer” 
Projesi; ilkokullarda 
öğretmenleri, öğrenci-
leri, idarecileri ve veli-
leri renk, mekan kulla-
nımı ,ısı ve ışık unsurla-
rı hakkında bilgilendi-
rerek; öğrencilerin ya-
şam kalitelerini ve ço-
cuklarda başarıyı artırı-

ile proje kapsamında 2. 3. ve 4. sınıfları kap-
sayan eğitim verilecek olup Trabzon ilinde 7 
okulda öğrenim gören 2.411 öğrenciye ulaşı-
lacaktır. Projenin sonunda bir ilkokulun içi ve 
dışı boyanacaktır. 

“ÖĞRENMEYE DEĞER OKUL EĞİTİM PROJESİ”  



mesi" amacıyla 4006 
Bilim Fuarları Destek-
leme Programları kap-
samında çeşitli okul-
larda TUBİTAK 4006 
Bilim Fuarı tanıtım 
bilgilendirme toplantı-
sı yapıldı. 

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Bilgilendirme Toplantısı  

Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile TÜBİTAK 
arasında imzalanan ve 
"TÜBİTAK Tarafından 
Desteklenen Bilim Fu-
arlarına Dair İşbirliği 
Protokolü" kapsamın-
da yer alan "MEB'e 
bağlı okulların değişik 
kademelerinde eğitim 
ve öğretimlerine de-
vam eden öğrencilerde 
bilim kültürünün geliş-

YEMEKTE DENGE EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ YARIŞMASI SONUÇLANDI. 

Millî Eğitim Ba-
kanlığı Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü ile 
Sabri Ülker Gıda Araş-
tırmaları Enstitüsü 
Vakfı işbirliğinde yürü-
tülen “Yemekte Denge 
Eğitimi” Projesi kapsa-
mında projenin uygu-
landığı 10 ildeki 2. 3. 
ve 4. sınıf öğretmenle-

rinin sağlıklı beslenme konusun-
da edindikleri bilgileri en iyi uy-
gulama yoluyla ifade etmelerini 
sağlamak amacıyla “En İyi Uygu-
lama Yarışması” düzenlenmiştir.  
Söz konusu yarışmaya toplam 16 
uygulama katılmıştır.  

Yapılan değerlendirme 
sonucunda; 
Trabzon Akçaabat 100. Yıl İlko-
kulu sınıf öğretmeni  
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HURİYE İLİK,   
Trabzon Ortahisar Yeşiltepe 
İlkokulu sınıf öğretmeni ÖZ-
CAN AŞIK,  Trabzon Düzköy 
Aykut Lütfüoğlu İlkokulu sınıf 
öğretmeni GÜLÇİMEN ÖZ-
TÜRK,   
Trabzon Arsin Mehmet Akif 
Ersoy İlkokulu sınıf öğretmeni 
SEDA DEMİR, Trabzon Ortahi-
sar 100. Yıl ilkokulu sınıfı öğ-
retmeni BELGİN ATABAŞ ta-

rafından yapılan uygulama ilk 
beş olarak belirlenmiştir.  
İyi uygulamalar 16-20 Mayıs 
2016 tarihleri arasında Sabri 
Ülker Gıda Araştırmaları Ensti-
tüsü Vakfı’ndan üç (3) ve 
MEB’den iki (2) yetkili olmak 
üzere oluşturulacak komisyon 
tarafından yapılacak olan nihai 
değerlendirme sonucunda, bi-
rinci olan uygulamalar belirle-
necektir.  

http://yomramerkezortaokulu.meb.k12.tr/icerikler/tubitak-4006-bilim-fuari-bilgilendirme-toplantisi-yapildi_2351435.html
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